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COMISSÕES DE TRABALHO

1 – Alienação de bens
Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda
2 – Análise do acervo da Biblioteca
Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães
Conselheiro Gilberto Caputo Santos
Conselheira Ruth Espínola Soriano de Mello
3 – Conselho Editorial do Jornal dos Economistas
Conselheiro Paulo Sergio Souto
Conselheiro Gilberto Caputo Santos
Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares
Conselheira Ruth Espínola Soriano de Mello
Conselheiro Rogério da Silva Rocha
Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha
Economista Gisele Rodrigues
4 – Cursos
Conselheiro Arthur Câmara Cardozo
Conselheiro Edson Peterli Guimarães
Conselheiro Gilberto Caputo Santos
Conselheira Regina Lúcia Gadioli dos Santos
Conselheiro Rogério da Silva Rocha
Conselheira Ruth Espínola Soriano de Mello
5 – Licitações
Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda
Conselheiro Antonio Augusto de Albuquerque Costa
Secretário de Administração e Finanças: Economista Guilherme Tinoco O. dos Anjos
Assistente de Contas a Pagar: Domingos da Silva Matos

3

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 1ª REGIÃO - RJ
Av. Rio Branco, 109 – 16º e 19º andares - Centro
Tel.: (21) 2103-0178 Fax.: (21) 2103-0106
CEP.: 20054-900 Rio de Janeiro – RJ
e-mail: corecon-rj@corecon-rj.org.br
www.corecon-rj.org.br

6 – Fórum Popular do Orçamento
Conselheira Ruth Espínola Soriano de Mello
Conselheiro Luiz Mario Behnken
7 – Política Econômica
Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha
Conselheiro Arthur Câmara Cardozo
Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda
Conselheiro Gilberto Caputo Santos
Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães
Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares
Conselheiro Paulo Sergio Souto
Conselheiro Reinaldo Gonçalves
Conselheiro Rogério da Silva Rocha
8 - Prêmio CORECON-RJ de jornalismo econômico
Conselheiro Paulo Sergio Souto
Conselheiro Edson Peterli Guimarães
Assessora de Imprensa: Jornalista Ana Cristina Costa de Lima e Silva
9 – Prêmio de Monografia Economista Celso Furtado
Conselheiro Reinaldo Gonçalves
Conselheira Ângela Maria de Lemos Gelli
Conselheiro Edson Peterli Guimarães
10 – Prêmio de Redação Economista Ignácio Rangel para alunos do 2º Grau
Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha
Conselheiro Arthur Câmara Cardozo
11 – Relações com instituições acadêmicas
Conselheiro Rogério da Silva Rocha
Conselheira Regina Lúcia Gadioli dos Santos
Conselheira Ângela Maria de Lemos Gelli
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12 – Semana do Economista
Conselheira Ruth Espínola Soriano de Mello
Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda
Conselheiro Paulo Sergio Souto
Conselheiro Reinaldo Gonçalves
Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha
13 – Tomada de Contas
Conselheiro Edson Peterli Guimarães
Conselheiro Gilberto Caputo Santos
Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha
Conselheira Ângela Maria de Lemos Gelli
Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares
Conselheira Regina Lúcia Gadioli dos Santos
14 – Valorização Profissional
Conselheiro Luiz Mario Behnken
Conselheiro Gilberto Caputo Santos
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA EXECUTIVA
Secretário Executivo: Economista Wellington Leonardo da Silva
Secretária: Paula Vanessa Bastos C. de Araújo
Assistente Técnico: A: Márcia Cristina Ayres dos Santos
Estagiário de Economia: Bruno Ricardo Soares
Estagiária de Secretariado: Luana Silva de Brito
Serviços Gerais: Alisson Souza Cunha
Antonio Francisco dos Santos
Maria Helena Conceição da Silva
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Secretário: Economista Guilherme Tinoco O. dos Anjos
Assistente de Contas a Pagar: Domingos da Silva Matos
Assistente de Recursos Humanos: Elza Maria Paranhos de Andrades
Assistente Administrativo: Caio Vinicius de Souza Andrade
SECRETARIA DE REGISTROS
Secretária: Administradora Mônica Pires de Britto Ziotto
Assistente de Acervo: Samuel Moreira Gomes
Assistente de Cadastro: Karina Aparecida Costa de Barros
Assistente de Processos: Dalton Dias de Souza
Atendente Pessoa Física: Maria da Guia Marcos dos Santos
Atendente Pessoa Jurídica: Sílvia Maria Noronha Mussumesci
Assistentes Administrativos: Carla Alessandra B. da S. Peçanha
Cláudio Silva de Andrade
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO
Secretário Interino: Economista Wellington Leonardo da Silva
Economistas Fiscais: Economista Josivaldo de Lira
Economista Luiz Antonio Lourenço
Economista Vanessa Mesquita Braga
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SECRETARIA DE CURSOS
Secretária: Creuza Stephen Figueira
Assistente Administrativo: Luiz Augusto de Souza Barros
BIBLIOTECA
Bibliotecário: Antonio Sergio Loyola Porto
Estagiários: Fabio Rogério Santos da Costa
Margarete Gomes Borba
ASSESSORIAS
Contábil: Manager, Auditoria, Consultoria e Contabilidade Ltda
Jurídica: Luís Titto Iff de Mattos
Peixinho, Cacau & Pires, Consultoria & Advogados Associados
Imprensa: Cellera Comunicações
Informática: Calma Informática Ltda
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I - INTRODUÇÃO
As ações que compunham o Programa de Trabalho para o exercício de 2008., classificadas em 5 áreas,
destinavam-se a otimizar a estrutura administrativa, potencializar sua capacidade financeira, intensificar a
fiscalização do exercício profissional, valorizar a profissão e fortalecer a imagem institucional do Conselho
na sociedade. A herança deixada para a gestão que assume é composta por resultados que se encontram
relacionados, detalhados e comparados com aqueles obtidos desde o exercício de 2002, sempre que
possível, cuja obtenção foi em muito facilitada pela manutenção da linha de planejamento iniciada há 8
(oito) anos na Autarquia. Como indicadores relevantes destas conquistas, destacamos: 1) saldo de caixa
suficiente para honrar os compromissos da Autarquia até setembro de 2009, levando em consideração sua
despesa mensal média em 2008; 2) diagnóstico das fragilidades administrativas da Secretaria de Registros
finalizado; 3) ampliação da capacidade operacional da Secretaria de Fiscalização; 4) significativa elevação
da visibilidade institucional junto às organizações da sociedade civil; 5) ampliação da divulgação das
concepções sobre a economia brasileira e da América-Latina, formuladas por conselheiros e
colaboradores, na grande imprensa; 6) adensamento da presença institucional do CORECON-RJ no
Sistema COFECON/CORECONs, em função das iniciativas tomadas em relação ao projeto de atualização
da lei dos economistas; 7) aumento do número de novos registros de pessoas físicas; 8) aprofundamento
da implantação da Política para Tratamento da Inadimplência, com o conseqüente aumento do número de
processos de execução de dívidas ativas, tanto na fase administrativa quanto na executiva e conseqüente
elevação da arrecadação; 9) prosseguimento dos esforços de atualização dos endereços de pessoas
físicas e jurídicas cadastradas; 10) ampliação dos superávits financeiro e orçamentário; 11) manutenção da
taxa de crescimento da receita em nível compatível com o volume da despesa; 12) ampliação da
divulgação da imagem do Centro de Estudos para o Desenvolvimento enquanto centro de formulação no
campo da Ciência Econômica; 13) manutenção e diversificação do programa de cursos de atualização
para economistas; 14) prosseguimento da execução do programa de treinamento destinado aos
empregados do Conselho; 15) manutenção de patrocínio para edição do Jornal dos Economistas; 16)
implantação de versão atualizada e modernizada do Plano de Cargos e Salários da Autarquia; 17) política
de incentivo a produção e divulgação das opiniões profissionais dos economistas.
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II – DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS PREVISTAS
2.1 – Otimização da Estrutura Administrativa
2.1.1 – Reestruturação da Secretaria de Registros e manualização de seus procedimentos:
Finalizamos o processo de auditoria nos procedimentos ordinários executados pela Secretaria e obtivemos
diagnóstico detalhado acerca de suas fragilidades. A partir dele, será possível readequar a composição de
seu quadro de empregados, redimensionar alçadas de decisão e aprimorar rotinas. O processo de
manualização dos procedimentos encontra-se em execução e estará terminado ainda no primeiro trimestre
de 2009.
2.1.2 – Revisão e adequação dos processos administrativos da Secretaria de Cursos à legislação
vigente: Conquistamos significativos resultados a partir das interlocuções entre a titular da Secretaria, a
Comissão de conselheiros responsável pelos cursos e a Assessoria Jurídica. A Secretaria de Cursos
passou a contar com sólida e aperfeiçoada sistematização de procedimentos, adequada ao cumprimento
da legislação vigente, em especial, a Lei 8.666.
2.1.3 – Aprimorar os mecanismos de controle administrativo e de gestão: O desempenho na
execução dessa ação permitiu o aprimoramento do controle de despesas a partir do desenvolvimento e
implantação de novo sistema informatizado de emissão e tratamento dos empenhos. Como subprodutos
destaquem-se a segmentação dos gastos, por centro de custos, e a informatização do processo de
emissão de cheques.
2.1.4 – Finalizar o processo de organização e tratamento do acervo documental da entidade: A
complementação da execução da ação permitiu promover o descarte de elevada quantidade de
documentos inservíveis, disponibilizando espaços físicos destinados a outras finalidades, e a formalização,
segundo a legislação vigente, de rotinas contínuas e adequadas para o tratamento, descarte e manutenção
dos documentos gerados e recebidos pelo Conselho.
2.1.5 – Aprofundar a política de capacitação e treinamento do corpo funcional: Em outubro enviamos
nosso economista-fiscal Josivaldo de Lira para cumprir estágio no CORECON-SP, onde se familiarizou
com as rotinas desenvolvidas nos setores de fiscalização, registro, cobrança, informática e assessoria
jurídica, em especial, aquelas para execução das quais é necessária interface com o sistema de cadastro.
2.1.6 – Modernizar as diversas áreas do CORECON-RJ, através da informatização dos
procedimentos administrativos: As conquistas mais significativas foram obtidas pela informatização do
controle de estoques e do processamento da folha de pagamentos, de responsabilidade da Secretaria de
Administração e Finanças.
2.1.7 – Implantação do Plano de Cargos e Salários: Após ter sido registrado na Delegacia Regional do
Trabalho, foi efetuado o enquadramento geral dos empregados no novo PCS.
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2.2 – Potencialização da capacidade financeira:
2.2.1 – Elevar o volume da receita obtida com anuidades correntes1: O objetivo era elevar em 7% a
arrecadação de anuidades de pessoas físicas e jurídicas, tendo como base os resultados obtidos em 2007.
Alcançamos pouco menos da metade da meta.
Pessoas Físicas
ANO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

TOTAL
(R$)
1.611.449,02
1.529.343,58
1.493.703,84
1.636.103,81
1.745.262,96
2.069.930,61
2.136.586,76

VARIAÇÃO
%
(5,10)
(2,33)
9,53
6,67
18,60
3,22

Pessoas Jurídicas
ANO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

TOTAL
(R$)
274.534,80
329.283,82
323.705,30
410.085,18
463.521.83
470.356,83
486.133,71

VARIAÇÃO
%
19,94
(1,69)
26,68
13,04
1,47
3,35

1

Da mesma forma que nos últimos anos, os dados fornecidos pelos relatórios gerenciais emitidos pelo Siscafw
apresentam graves inconsistências. Os dados consolidados, são fruto de nossos controles contábeis e, apenas em
relação a eles nos responsabilizamos e efetuamos nossa análise.
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Arrecadação Consolidada
ANO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

TOTAL
(R$)
1.885.983,82
1.858.627,40
1.817.409,14
2.046.188,99
2.208.784,79
2.540.287,44
2.622.720,47

VARIAÇÃO
%
(1,45)
(2,22)
12,59
7,95
15,01
3,25

2.2.2 – Elevar o volume da receita obtida com a cobrança administrativa e judicial de anuidades de
exercícios findos2: O objetivo era superar em 10% (dez por cento) a receita obtida em 2007, para cada
uma das fases, mediante a continuidade da aplicação da Política de Tratamento da Inadimplência. Do
ponto de vista agregado nossa arrecadação elevou-se 8,71%, atingindo R$ 681.143,10 (Seiscentos e
oitenta e um mil cento e quarenta e três reais e dez centavos). Mais uma vez a meta não foi atingida em
função das inúmeras inconsistências operacionais apresentadas pelo Siscafw, quando da geração dos
documentos necessários ao processamento das fases administrativa e executiva das execuções fiscais.
Apesar das várias promessas da Implanta Informática Ltda e das reiteradas reclamações formalizadas
junto ao COFECON, o processo continua sendo moroso, graças à necessidade de efetuar sucessivas
tentativas, antes de lograr êxito na geração dos documentos. Isto nos impediu, por exemplo, de aplicar a
PTI aos inadimplentes com 4 anos de débitos em 2008.
Pessoas Físicas
Fase Administrativa
ANO

RECEITA

2008

294.903,54

VARIAÇÃO
%
-

2

Da mesma forma que nos últimos anos, os dados fornecidos pelos relatórios gerenciais emitidos pelo Siscafw
apresentam graves inconsistências. Os dados consolidados, são fruto de nossos controles contábeis e, apenas em
relação a eles nos responsabilizamos e efetuamos nossa análise.
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Pessoas Físicas
Fase Executiva
ANO

RECEITA

2008

218.210,90

VARIAÇÃO
%
-

Pessoas Jurídicas
Fase Administrativa
ANO

RECEITA

2008

112.188,85

VARIAÇÃO
%
-

Pessoas Jurídicas
Fase Executiva
ANO

RECEITA

2008

55.839,81

VARIAÇÃO
%
-

Arrecadação Consolidada
ANO

RECEITA

2005
2006
2007
2008

258.133,45
837.265,53
626.566,77
681.143,10

VARIAÇÃO
%
224,35
(25,16)
8,71
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2.2.2.1 - Receita obtida, exclusive dívida ativa, referente a anuidades de exercícios findos3: A receita
auferida com este tipo de débitos recuou 8,25%, em relação ao exercício de 2007. A redução é reflexo da
aplicação de recobranças sistemáticas e da Política para Tratamento da Inadimplência, o que tem levado a
diminuição de seu estoque.
Pessoas Físicas
ANO
2005
2006
2007
2008

TOTAL
(R$)
256.900,53
326.580,40
465.437,30
-

VARIAÇÃO
%
27,12
42,52
-

Pessoas Jurídicas
ANO
2005
2006
2007
2008

TOTAL
(R$)
44.856,64
36.135,56
99.525,61
-

VARIAÇÃO
%
(19,44)
175,42
-

Consolidado
ANO
2005
2006
2007
2008

TOTAL
(R$)
301.757,17
362.715,96
564.962,91
518.361,09

VARIAÇÃO
%
20,20
55,76
(8,25)

3

Neste caso, em particular, os dados segmentados obtidos a partir de relatórios gerenciais emitidos pelo Siscafw são
tão inconsistentes que não foram considerados. Os dados consolidados são fruto de nossos controles contábeis.
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2.2.3 – Prosseguimento do processo de atualização e refinamento das informações cadastrais das
pessoas jurídicas e físicas via processo de recadastramento: Na medida em que o Conselho Federal
não conseguiu operacionalizar a substituição do formulário da carteira de registro profissional pela nova
versão em PVC, a campanha de recadastramento não pode ser deflagrada. Ainda assim, foram
atualizados 3.651 endereços de pessoas físicas e jurídicas, por meio das consultas ao cadastro da Receita
Federal. Em ambos os casos houve redução do desempenho obtido em relação ao exercício anterior.
Atualização de endereços
ANO
2005
2006
2007
2008

PESSOAS
FÍSICAS
4.141
3.948
4.045
3.298

VARIAÇÃO PESSOAS
%
JURÍDICAS
1.011
(4,66)
257
2,46
436
(18,47)
353

VARIAÇÃO
%
(74,58)
69,65
(19,04)

2.2.4 – Ampliação do número de pessoas físicas e jurídicas registradas: O objetivo era elevar em 10%
o número de novos registros em relação ao exercício de 2007. A meta foi significativamente superada em
relação às pessoas físicas, para as quais houve variação de 38,25% no número de novos registros e não
foi alcançada para pessoas jurídicas, segmento no qual houve redução da ordem de 6,25% no número de
novas inscrições.
Pessoas Físicas
ANO

TOTAL

2005
2006
2007
2008

273
353
285
394

VARIAÇÃO
%
29,30
(19,26)
38,25

Pessoas Jurídicas
ANO

TOTAL

2005
2006
2007
2008

13
12
16
15

VARIAÇÃO
%
(7,69)
33,33
(6,25)
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2.2.4.1 – Evolução do perfil dos registros:
2.2.4.1.1 – Redução do número de Pessoas Físicas com registros definitivos em situação ativa:
Decorrente, principalmente, do volume de cancelamentos e identificação de óbitos, decorrentes da
aplicação da PTI, o número de pessoas físicas caiu 12,59% em relação ao exercício anterior.
Pessoas Físicas com registros definitivos em situação ativa
ANO

TOTAL

2005
2006
2007
2008

12.899
13.372
13.803
12.065

VARIAÇÃO
%
3,67
3,22
(12,59)

2.2.4.1.2 – Redução no número de Pessoas Físicas adimplentes: Observou-se queda na situação de
adimplência da ordem de 3,63% no ano.
Pessoas Físicas com registros definitivos adimplentes
ANO

TOTAL

2005
2006
2007
2008

8.412
8.745
7.774
7.492

VARIAÇÃO
%
3,96
(11,10)
(3,63)

2.2.4.1.3 – Elevação marginal do número de Economistas em Condição de voto: Houve acréscimo de
180 economistas em condições de voto em relação ao ano de 2007. Parte desse crescimento deve-se ao
aumento de inscrições remidas.
ECV - Economistas em condição de voto
ANO

TOTAL

2005
2006
2007
2008

9.121
9.879
9.260
9.440

VARIAÇÃO
%
8,31
(6,27)
1,94
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2.2.4.1.4 – Redução do número de Pessoas Jurídicas em situação ativa: A queda no que diz respeito a
este segmento atingiu praticamente 5%. Dentre outras causas que concorreram para esse resultado, está
a ação mais eficiente da fiscalização e a aplicação da PTI para Pessoas Jurídicas, que produzem dentre
outras conseqüências, cancelamentos de registros.
Pessoas Jurídicas com registros definitivos em situação ativa
ANO

TOTAL

2005
2006
2007
2008

1.708
1.781
1.810
1.721

VARIAÇÃO
%
4,27
1,63
(4,92)

2.2.4.1.5 – Redução do número de Pessoas Jurídicas adimplentes: Neste segmento verificamos queda
no número de adimplentes correspondente a 3,58%.
Pessoas Jurídicas com registros definitivos adimplentes
ANO

TOTAL

2005
2006
2007
2008

443
463
475
458

VARIAÇÃO
%
4,51
2,59
(3,58)

2.2.4.1.6 – Redução do número de processos de renegociação de débitos: Tanto no que diz respeito
às pessoas físicas quanto às jurídicas, o estoque de devedores que evitavam os processos de execução
fiscal, via acordos de parcelamentos de débitos, vem sendo reduzido. As oscilações negativas foram,
respectivamente, de 19,9 e 86,79%.
Pessoas Físicas com processos de renegociação de débitos
ANO

TOTAL

2005
2006
2007
2008

1.405
1.898
1.668
1.336

VARIAÇÃO
%
35,09
(12,12)
(19,90)
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Pessoas Jurídicas com processos de renegociação de débitos
ANO

TOTAL

2005
2006
2007
2008

120
182
1.007
133

VARIAÇÃO
%
51,67
453,30
(86,79)

2.2.5 – Otimizar os processos de compras e gerenciamento de estoques, buscando a redução de
custos: Esta ação, iniciada em 2005 a partir do treinamento externo do empregado responsável pela tarefa
à época, não avançou significativamente em 2006. A solução adotada foi efetuar permuta entre
empregados lotados, respectivamente, na Secretaria de Administração e Finanças e na Secretaria de
Cursos, no início de 2007. A providência revelou-se acertada, inicialmente, mas a partir do início do
segundo semestre de 2008, voltamos a ter problemas com o controle de estoques. Tampouco fomos
capazes de iniciar a utilização do Sistema de Pregão Eletrônico. A execução dessa ação deverá ser
monitorada mais acuradamente em 2009.
2.3 – Intensificação da Fiscalização
2.3.1 – Ampliar a infra-estrutura da Secretaria de Fiscalização: A ação foi concluída com sucesso e a
Secretaria passou a contar com estrutura adequada ao seu atual número de empregados.
2.3.2 – Aprimorar o sistema de controle e acompanhamento dos processos de fiscalização, tanto
físicos quanto virtuais: O desenvolvimento de mecanismo informatizado de acompanhamento do fluxo de
processos foi iniciado e continuará a ser aprimorado ao longo de 2009.
2.3.3 – Aprimorar os instrumentos utilizados na ação fiscalizadora: A partir da análise das teses
defendidas pelos advogados dos agentes passivos, identificamos as principais falhas existentes em nossos
processos administrativos e implantamos alterações nos procedimentos e rotinas, capazes de reduzi-las ao
máximo, de forma a obter eficácia jurídica nos processos de fiscalização. A pesquisa e compilação de atos
jurídicos correlatos vêm desempenhando papel relevante na execução da ação.
2.3.4 – Elevar o número de fiscais: Implementada em agosto/08 a ação permitiu dobrar nossa
capacidade de fiscalização.
2.3.5 – Efetuar o treinamento dos novos fiscais: A ação voltou a ser executada parcialmente a partir das
orientações da Secretaria Executiva, dos esforços pessoais dos atuais ocupantes dos cargos e da parceria
institucional com o CORECON-SP, apontada no item 2.1.5 desse relatório. Permanece pendente,
aguardando iniciativa do COFECON, a execução de programa de treinamento integrado a ser ministrado a
todos os fiscais do Sistema.
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2.3.6 – Finalizar a ação fiscalizadora, iniciada em 2006, focada nas empresas de consultoria: Foram
fiscalizadas 44 empresas de consultoria no decorrer do período, utilizando como base o cadastro da
Secretaria de Registros, o acompanhamento do Diário Oficial do Estado, leitura de jornais, monitoramento
de anúncios e pesquisas na internet. Permanece como grande desafio, a superar, o elevadíssimo número
de empresas não localizadas nos endereços constantes em seus cadastros, inclusive aqueles atualizados
através do convênio com a Receita Federal.
2.3.7 – Publicar versão atualizada da cartilha informativa sobre a ação da fiscalização: O texto está
sendo revisado e a publicação ocorrerá no transcorrer de 2009.
2.3.8 – Intensificar a fiscalização de concursos públicos: No que diz respeito aos concursos públicos,
analisamos os editais publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Agência Nacional do
Petróleo; Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro; Petrobrás; Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas e Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Em todos os casos a primeira iniciativa foi
buscar resolver os conflitos pela via administrativa junto aos responsáveis pela realização dos concursos.
Assim foram resolvidos os três últimos casos. Os demais são objetos de ações judiciais impetradas pelo
CORECON-RJ.
Resultados obtidos pela Secretaria de Fiscalização:
O principal desafio para o exercício da fiscalização consiste na localização das pessoas jurídicas e físicas,
registradas ou não. No primeiro caso em função da desatualização dos endereços constantes em nosso
sistema de cadastro e, no segundo, quando a notícia ou denúncia de exercício ilegal da profissão não
surge acompanhada de informações sobre a localização do infrator. Em 2008 foram investigados, pela
Secretaria de Fiscalização, 116 endereços, sendo 90 de empresas e 26 de economistas. Obtivemos êxito
em 71 dos casos, ou seja, 61,21% do total. A expectativa de receita total envolvida neste processo é da
ordem de R$ 344.229,23 (trezentos e quarenta e quatro mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e três
centavos). A receita efetiva obtida foi de R$ 27.618,59 (vinte e sete mil, seiscentos e dezoito reais e
cinquenta e nove centavos), representando 8,02% da receita potencial.
Em 2008 foram abertos 25 novos processos de fiscalização. Na primeira fase das respectivas diligências, a
realização de palestras elucidativas quanto à aplicabilidade da legislação e implicações decorrentes de seu
descumprimento facilitou, em alguns casos, a resolução administrativa das irregularidades. Além destes,
demos prosseguimento à tramitação de 13 processos iniciados no exercício anterior.

18

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 1ª REGIÃO - RJ
Av. Rio Branco, 109 – 16º e 19º andares - Centro
Tel.: (21) 2103-0178 Fax.: (21) 2103-0106
CEP.: 20054-900 Rio de Janeiro – RJ
e-mail: corecon-rj@corecon-rj.org.br
www.corecon-rj.org.br

Concursos Públicos
ANO

CONCURSOS
FISCALIZADOS
1
1
6
6

2004
2005
2006
2007
2008

VARIAÇÃO
%
(100)
100
600
0

Localização
Pessoas Jurídicas
ANO

TOTAL

2007
2008

7
45

VARIAÇÃO
REGISTROS
%
REGULARIZADOS
1
542,86
6

VARIAÇÃO
%
500,00

Localização
Pessoas Físicas
ANO

TOTAL

2007
2008

118
26

VARIAÇÃO
REGISTROS
%
REGULARIZADOS
5
(77,97)
5

VARIAÇÃO
%
(0,00)

Fiscalização
Pessoa Jurídica
ANO
2006
2007
2008

EMPRESAS
FISCALIZADAS
75
167
90

VARIAÇÃO
%
122,67
(46,11)

ECONOMISTAS
ENVOLVIDOS
32
122
10

VARIAÇÃO
%
281,25
(91,80)
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Resultado financeiro
Pessoa Jurídica
ANO

R$

2006
2007
2008

5.651,10
24.699,83
24.478,96

VARIAÇÃO
%
337,08
(0,89)

Resultado financeiro potencial para exercício seguinte
Pessoa Jurídica
ANO

R$

2006
2007
2008

11.122,80
28.406,45
284.299,29

VARIAÇÃO
%
155,4
900,83

Fiscalização
Pessoa Física
ANO
2008

NÚMERO DE
ECONOMISTAS
26

VARIAÇÃO
%
-

Resultado financeiro
Pessoa Física
ANO

R$

2006
2007
2008

648,90
2.836,21
3.139,63

VARIAÇÃO
%
337,08
10,7
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Resultado financeiro potencial para exercício seguinte
Pessoa Física
ANO

R$

2006
2007
2008

1.227,20
28.406,45
32.311,35

VARIAÇÃO
%
2.214,73
13,75

2.4 - Valorização da Profissão
2.4.1 – Intensificar a interlocução com as instituições acadêmicas e com os alunos de economia:
2.4.1.1 – Apoio Institucional ao XXIII Congresso da ANGE: Além de contribuirmos financeiramente para
a viabilização do evento, enviamos a Conselheira Ângela Maria de Lemos Gelli para representar
institucionalmente o Conselho.
2.4.1.2 – Semana de Economia da Universidade Católica de Petrópolis: A Conselheira Ângela Maria de
Lemos Gelli foi uma das organizadoras do evento que contou com apoio institucional e participação do
Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha representando a Autarquia.
2.4.1.3 – Encontro de estudantes de economia da UFF: O Conselho foi representado pela Conselheira
Regina Lúcia Gadioli dos Santos e pelo Economista-Fiscal Luiz Antonio Lourenço, no evento organizado
por professores e alunos da Universidade Federal Fluminense.
2.4.1.4 – I Mostra Estácio de Sá - Profissões Carreiras e Mercado de Trabalho: O Conselho foi
representado pela Conselheira Regina Lúcia Gadioli dos Santos e pelo Economista-Fiscal Josivaldo de
Lira, no evento organizado por professores da Faculdade, tendo como público alvo os alunos de 1º
período.
2.4.1.5 – Semana Acadêmica do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro: O Conselho foi representado pelo Conselheiro Edson Peterli Guimarães, no evento
organizado pelos estudantes da Universidade.
2.4.1.6 - Fórum Permanente da Educação Superior: O Conselho passou a integrar o Fórum, do qual
participa, dentre outras entidades, o Sindicato de Professores do Município do Rio de Janeiro e Região,
sendo nele representado pelos conselheiros da Comissão de Assuntos Institucionais. O objetivo do FPES é
formular propostas destinadas a melhorar a qualidade do ensino superior.
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2.4.2 – Manter a oferta de cursos de aperfeiçoamento técnico aos economistas: Foram realizados 17
cursos beneficiando 301 alunos. O curso preparatório para a prova da ANPEC foi frequentado por 46
alunos, dos quais 17 obtiveram classificação e 2 estão aguardando desistências. Os cursos oferecidos
foram os seguintes:
 Aperfeiçoamento em Economia - Preparatório para ANPEC 2008
518 horas-aula
46 alunos
 Matemática Financeira Avançada
24 horas-aula
15 alunos
 Econometria Básica
27 horas-aula
22 alunos
 Macroeconômica: O modelo IS-LM e o modelo oferta agregada-demanda agregada
30 horas-aula
16 alunos
 Microeconomia: Teoria do Consumidor e Mercados Competitivos
30 horas-aula
13 alunos
 Análise de séries temporais
21 horas-aula
15 alunos
 Perícia Econômica (Turma 1)
78 horas-aula
18 alunos
 China: Desenvolvimento e socialismo de mercado
24 horas-aula
11 alunos
 Análise de Investimento
30 horas-aula
29 alunos
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 Teoria dos Jogos
24 horas-aula
14 alunos
 Economia e Contabilidade Ambiental
15 horas-aula
16 alunos
 Macroeconomia: Introdução à teoria do crescimento econômico e macroeconomia aberta
30 horas-aula
17 alunos
 Microeconomia: Monopólios, Oligopólios, Concorrência Monopolística e Cartel
30 horas-aula
16 alunos
 Matemática Estratégica
72 horas-aula
12 alunos
 Para entender a conjuntura econômica
30 horas-aula
14 alunos
 Matemática Estratégica
24 horas-aula
8 alunos
 Perícia Econômica (Turma 2)
78 horas-aula
18 alunos
2.4.3 – Ofertar cursos de atualização, com turmas fechadas, destinados aos empregados de
empresas registradas e para professores: No caso dos empregados de empresas registradas, a ação
não pode ser desenvolvida por haver impedimento jurídico, em função da atividade-fim do Conselho.
Quanto aos professores, a ação foi suspensa tendo em vista a ausência de demanda efetiva.
2.4.4 – Promover o Prêmio de Monografia Economista Celso Furtado: Em sua 18a edição o tradicional
certame, que agracia os autores dos melhores trabalhos de fim de curso das faculdades de economia do
Rio de Janeiro, foi realizado sob a coordenação da Conselheira e Professora Ângela Maria de Lemos Gelli
tendo a Banca Examinadora sido composta pelos Professores: Miguel Antonio Pinho Bruno, Adrian Couto
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Costa, Nelson Chalfun Homsy e Lérida Povoleri. Concorreram 12 trabalhos, tendo sido premiados os
quatro primeiros colocados, cujos temas e autores foram respectivamente: “Linha oficial de pobreza no
Brasil - Autora Paula Ferreira Martins”; “Mudança no padrão competitivo de telefonia fixa após a tecnologia
VOIP – Autor Thiago Reder Lenzi”; “Análise da natureza e dimensões da crise metropolitana no Brasil - Os
casos das regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro – Autora: Carla Jucá Amrein” e
“Proposta de mudanças na estrutura do índice de preços pagos pelos agricultores – Autor: Fernanda
Ribeiro Amorin”. A entrega dos prêmios ocorreu durante as comemorações do Dia do Economista.
2.4.5 – Promover prêmio destinado especificamente aos economistas: Realizado pela primeira vez o
concurso foi denominado Prêmio Opinião Profissional 2008 e teve como tema a relação entre
desenvolvimento econômico e meio-ambiente. A comissão julgadora foi composta pelos conselheiros
Edson Peterli Guimarães e Paulo Sergio Souto. Foram inscritos 7 trabalhos, tendo sido premiados os dois
primeiros colocados cujos temas e autores foram: “A Amazônia e o verdadeiro desenvolvimento – Autor:
Economista Leonardo de Moura Perdigão Pamplona” e “Conservação florestal e crescimento sustentável –
Autores: Economista Carlos Eduardo Frickmann Young, Érico Rial Pinto da Rocha e Gabriel Browne de
Deus Ribeiro”. A entrega dos prêmios ocorreu durante as comemorações do Dia do Economista.
2.4.6 – Modernizar a página do Conselho na internet: Encontra-se em curso a primeira fase da ação
que corresponde à modernização do layout da página.
2.4.7 – Implantar Banco de Currículum´s em nossa página na internet: Ação aguarda encerramento da
primeira fase de modernização da página.
2.4.8 – Implantar o Cadastro de Consultores em nossa página na internet: Ação aguarda
encerramento da primeira fase de modernização da página.
2.4.9 – Implantar a oferta de correios eletrônicos aos economistas, a partir de nosso domínio: Ação
aguarda encerramento da primeira fase de modernização da página.
2.4.10 – Ampliar a gama de índices, informações e elos de pesquisa, de interesse dos economistas
oferecidos em nossa página na internet, inclusive os específicos sobre os municípios do Rio de
Janeiro: Ação em andamento no bojo da modernização da página.
2.4.11 – Atualizar o acervo de títulos da Biblioteca priorizando temas vinculados a questão do
desenvolvimento: Dando continuidade ao processo de descarte de títulos, periódicos, livros e outras
publicações desatualizadas, foram baixados do acervo da Biblioteca o total de 3.747 publicações. Quanto à
incorporação de novos livros ao acervo, cujo objetivo é tornar a Biblioteca referência em relação ao tema
do desenvolvimento econômico, foram adquiridos 88 novos exemplares.
2.4.12 – Dia do Economista: Coordenadas pela Conselheira Ruth Espínola Soriano de Mello as atividades
foram realizadas em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, na medida em que o dia do
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advogado é comemorado em 12 de agosto, um dia antes do dia do economista. Como tradicionalmente
ocorre, foram realizados ao longo do dia debates a partir do eixo central, “A Constituição Cidadã:
Conquistas democráticas, desenvolvimento social e econômico”, definido pelo Plenário. Os subtemas
abordados, além da Abertura Solene, foram: “A História das Constituições, a bancada feminista e a ordem
econômica na Constituição de 1988” e “Avanços jurídicos, sociais e econômicos”.
2.4.13 – Atualização da legislação profissional do Economista: Em função das imperfeições de que
padece o Projeto de Lei do Senado nº 658/07, o Conselho se fez presente em Audiências Públicas na
Comissão de Assuntos Sociais do Senado e participou ativamente de gestões junto a diversos senadores,
em ações coordenadas em conjunto com os CORECONs do Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia e Rio Grande do Norte, cujo resultado prático foi submeter
o PLS a avaliação das Comissões de Assuntos Econômicos e de Educação do Senado, objetivando seu
aprimoramento.
2.4.14 – Seminário: A Profissão do Economista – Revisão da Legislação: Ainda em regime de parceria
com os Conselhos do Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, Bahia e Rio Grande do Norte, contribuímos na organização e realização do encontro, realizado de
15 a 16 de setembro em Brasília, que teve como resultado a aprovação e divulgação da Carta de Brasília,
subscrita pelos conselhos regionais do Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia e Rio Grande do Norte, na qual estão consignados os
principais resultados da análise da legislação e propostas capazes de aprimorar o PLS.
2.5 – Fortalecimento da imagem institucional
2.5.1 – Ampliar a capilaridade do CED – Centro de Estudos para o Desenvolvimento: Em que pese
não termos tido condições objetivas de disseminar a experiência do CED para outros estados da
federação, ampliamos sua capilaridade por meio da elaboração e oferta de pesquisas e seminários, para
várias instituições, sobre as condições para a retomada do desenvolvimento. Estas iniciativas e a
publicação de entrevistas sobre vários temas econômicos, concedidas por seu Presidente, permitiram
significativo avanço na disseminação de sua imagem institucional.
2.5.2 – Reeditar o Ciclo de Debates Pensando o Brasil, em parceria com o CED e outras entidades: A
ação foi inviabilizada em função de dificuldades operacionais de antigos parceiros da iniciativa.
2.5.3 – Editar publicações contendo o resultado das discussões realizadas no âmbito do CED: Em
que pese não termos efetuado o lançamento de nenhuma publicação, veiculamos as 3 Tomadas de
Posição discutidas e aprovadas pela Comissão de Política Econômica do Conselho, responsável pela
direção do CED, bem como, de 30 artigos de autoria de alguns de seus membros, tanto em nossos meios
de comunicação, quanto por veículos da mídia externa.
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Tomadas de Posição:
001/08 - Avaliação do Programa de Aceleração do Crescimento em seu primeiro ano – 22/01/08
002/08 - A reforma tributária afeta as políticas sociais – 28/11/08
003/08 – Medidas a serem adotadas diante da crise econômico-financeira – 02/12/08
Artigos:
O Brasil pode e deve crescer mais em 2008
Autor: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães - 08/01/08
Compensar a Perda da CPMF ou... Encontrar Alternativas para a Manutenção do Arrocho Fiscal?
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto - 09/01/08
O Conto da Dívida Externa
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto - 26/02/2008
Juros altos e desenvolvimento
Autor: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães - 24/03/08
A reforma tributária de Lula
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto - 27/03/08
Esta bom, mas esta ruim: Uma análise sobre o incremento do PIB
Autor: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães - 04/04/08
Banco Central – sitiado ou estrela-guia
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto - 17/04/08
Novo Sinal Vermelho nas Contas Externas
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto 29/04/08
Os Novos números do IBGE: Desempenho da economia no primeiro trimestre
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto - 12/06/08
Macroeconomia do emprego
Autor: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães - 30/06/08
A abertura da caixa preta: Operações de swap do Banco Central
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto - 15/07/08
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Ipea, Contas Externas e Imprensa
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto - 17/07/08
Política econômica ortodoxa com roupa nova
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto - 21/07/08
A Crise e o Brasil
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto – 19/09/08
Controle Errado: Sobre a política de controle da inflação
Autor: Conselheiro Paulo de Almeida Magalhães - 22/09/08
Em que está errado o presidente Lula: Análise da política econômica do governo
Autor: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães - 25/09/08
Lula e a Crise
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto - 30/09/08
Desenvolvimentismo Keynesiano
Autor: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães - 08/10/08
Crise e otimismo: Sobre a instabilidade financeira global
Autor: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães - 09/10/08
Crise financeira e otimismo
Autor: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães - 14/10/08
Sobre Engenheiros e Economistas
Autor: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães - 14/10/08
Mudar o Modelo Econômico
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto – 15/10/08
Crise econômica: Radiografia e soluções para o Brasil
Autor: Conselheiro Reinaldo Gonçalves - 24/10/08
A crise e seus corolários de longo prazo
Autor: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães - 24/10/08
Generosidade às Montadoras
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto - 13/11/08
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Lições da Crise
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto - 27/11/08
O papel dos acordos comerciais na América Latina
Autor: Conselheiro Edson Peterli Guimarães - 05/12/08
E os Fundos de Previdência?
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto - 11/12/08
2009: Triste sina da história econômica do Brasil, dos últimos vinte e cinco anos
Autor: Conselheiro Paulo Sergio Souto - 19/12/08
AI 5 – 40 anos: Atos e leis de exceção, Nunca Mais
Autor: Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda – 23/12/08
2.5.4 - Ampliar as parcerias com entidades da sociedade civil organizada através da intensificação
da realização de eventos voltados para a discussão de temas vinculados a Ciência Econômica e
concedendo apoio institucional aos eventos realizados por terceiros: A partir de propostas
encaminhadas por conselheiros e pela Comissão de Política Econômica, contribuímos para a realização e
participamos dos seguintes eventos:
2.5.4.1 - Dia de Mobilização e Ação Global do Fórum Social Mundial: Representado pelos conselheiros
Luiz Mario Behnken e Ruth Espínola Soriano de Mello, o Conselho participou do processo organizativo e
de avaliação da atividade preparatória para o Fórum Social Mundial, realizado no Aterro do Flamengo.
Durante o evento foram distribuídas à população publicações contendo as posições do CORECON-RJ e de
seu Centro de Estudos sobre a economia brasileira.
2.5.4.2 - Movimento em defesa da Amazônia: Destinado a debater problemas vinculados à Amazônia
Brasileira, o movimento surgiu por iniciativa do MODECON, entidade sempre presente na defesa de
bandeiras caras à sociedade civil organizada. Os debates realizados abordaram temas complexos tais
como: a questão fundiária, atividade mineradora e reservas e terras indígenas.
2.5.4.3 - XII Encontro de Economistas da Região Sul: Encontro anual no qual se debate a economia da
Região Sul do País. O Conselho enviou delegação que participou ativamente dos debates.
2.5.4.4 - Seminário: Alternativas para enfrentar a crise: Realizado em parceria com a Associação
Brasileira de Imprensa, Jornal Monitor Mercantil, Associação dos Funcionários do BNDES, Associação dos
Engenheiros da Petrobrás, PACS, Ceres, Modecon, Clube de Engenharia, Centro de Estudos para o
Desenvolvimento e Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro, o evento teve como temas: “A
Crise e seus reflexos no Brasil”; “A mídia e a crise”; “A questão Internacional e possíveis saídas pela
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política” e o “Projeto Nacional”. Durante o evento foi distribuída nota do CORECON-RJ sobre a crise
econômica e propostas para enfrentá-la.
2.5.5 – Atuar de forma ativa, inclusive com apoios institucionais a serem aprovados, caso a caso,
pelo Plenário, na viabilização de eventos e publicações promovidos por fóruns e redes ligados a
movimentos sociais de interesse público, especialmente aqueles cujos temas façam parte da
atuação profissional do economista: Participamos e concorremos com apoio institucional para viabilizar
a edição de publicações e realização dos seguintes eventos:
2.5.5.1 – Encontro Estadual de Agricultores e Agricultoras do Estado do Rio de Janeiro: Realizado
pela Associação Estadual de Cooperação Agrícola do Rio de Janeiro o evento teve com tema central a
conjuntura atual da política econômica e agrária e sua influência no desenvolvimento.
2.5.5.2 – Reedição da Cartilha “ABC DA DÍVIDA”: A publicação transmite em linguagem simples e
objetiva informações sobre as dívidas públicas, interna e externa, e discorre sobre seus impactos na vida
do cidadão.
2.5.5.3 – Publicação e lançamento do livro “Economia do Desenvolvimento – Teoria e Políticas
Keynesianas”: A publicação foi editada em parceria com o IE-UFRJ - Instituto de Economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e contêm trabalhos apresentados por vários economistas durante
o Seminário “70 Anos da Teoria Geral e 60 anos da morte de Keynes”, promovido pela UFRJ, UFF Universidade Federal Fluminense e CORECON-RJ em 2006. No evento de lançamento foi realizado
debate com o Professor Ricardo Carneiro da Unicamp.
2.5.5.4 – Fórum Popular do Orçamento: Coordenado pelos conselheiros Luiz Mario Behnken e Ruth
Espínola Soriano de Mello o FPO funciona nas dependências do Conselho, acompanha a elaboração,
remanejamentos e execução do orçamento municipal da cidade do Rio de Janeiro, realiza debates e
produz análises e artigos sobre orçamento público. Os investimentos realizados em sua infra-estrutura e a
ampliação de seu quadro de estagiários, tornou possível passar a acompanhar e colaborar com a
estruturação do Fórum Popular do Orçamento do Município de Niterói. Vários debates e reuniões foram
realizados na sede do CORECON-RJ.
2.5.5.5 - Fórum Brasil do Orçamento: Representado pela Conselheira Ruth Espínola Soriano de Mello o
Conselho integra a equipe que compõe a Executiva do FBO. Os focos principais no exercício foram o
acompanhamento da tramitação do projeto de lei de responsabilidade social, que trata da inclusão na LRF
de metas sociais; a realização de sua terceira Assembléia Nacional e a produção de trabalhos relacionados
ao preparo e análise de orçamentos públicos.
2.5.5.6 – Programa Faixa Livre: O programa mantém em sua grade, entrevistas e debates com
economistas destinados a informar a sociedade acerca da condução da política econômica nacional e
internacional.
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2.5.5.7 - Seminário "Interesses empresariais brasileiros na América do Sul": O Conselho cedeu seu
auditório e infra-estrutura para a realização do evento promovido pela REBRIP - Rede Brasileira de
Integração dos Povos.
2.5.6 – Editar publicação com a seleção de entrevistas publicadas no Jornal dos Economistas: A
execução da ação foi adiada.
2.5.7 – Promover o Prêmio CORECON-RJ de Jornalismo Econômico: Em sua quarta edição foram
inscritas 29 matérias publicadas nos jornais O Dia, Comércio, Extra e Globo. A comissão julgadora
composta pelos conselheiros: Edson Peterli Guimarães, Paulo Sergio Souto e pela Assessora de Imprensa
Ana Cristina Costa outorgou o prêmio às duas primeiras colocadas: “Etanol na Floresta – Autora: Jornalista
Liana Melo do Jornal O Globo” e “Populismo cambial comanda o governo – Autor: Jornalista Rogério Lessa
do Monitor Mercantil”. A cerimônia de entrega das premiações foi realizada no dia 18 de março durante a
primeira atividade do Ciclo de Palestras 2008.
2.5.8 – Promover o Prêmio Ignácio Rangel de redação para alunos do 2º Grau: Em sua quarta edição
o concurso teve como tema “A Economia e seu impacto na qualidade de vida”. Concorreram 77 alunos,
tendo sido selecionadas para a fase final 12 redações, representando 9 escolas. A comissão julgadora
composta pelos conselheiros Sidney Pascoutto da Rocha, Regina Lúcia Gadioli dos Santos e pelas
professoras Maria Gisela Cersósimo; Rosemary Borges Pereira e Arlete Grasso da Costa declarou
vencedoras as seguintes redações: “Qualidade de Vida; Um paradigma em questão – Autor: Edílson
Pereira de Carvalho”; “Uma economia estável por qualidade de vida – Autora: Leidiane Telles Baiense”; “A
Economia e seu impacto na qualidade de vida – Autor: César de Souza Pereira”; “O impacto da economia
na qualidade de vida – Autor: Vinícius de Assis Bastos”; “A Economia e seu impacto na qualidade de vida –
Autora: Jéssica Maeve Vilas Boas Amaral”; “A economia e seus impactos na qualidade de vida – Autora:
Vanessa Félix Gomes”; “A Economia e seu impacto na qualidade de vida – Autor: Alain Glauco Rodrigues
e Souza”; “A qualidade de vida com referência na economia – Autora: Kelly Medeiros de Souza”;
“Economia e qualidade de vida – Autora: Paula Helena Dias Damas”; A Economia e seu impacto na
qualidade de vida – Autora: Andreza Raquel D. Melo e Silva”; “A Economia e seu Impacto na Qualidade de
Vida – Autora: Gissele de Moura Tribuno” e “A Economia e seu impacto na qualidade de vida – Autora:
Amanda Cristina Anjo dos Santos”. As premiações foram entregues no dia 20 de novembro no Auditório do
Conselho.
2.5.9 – Instituir núcleo de apoio à pesquisa na Biblioteca: Execução da ação foi adiada em função de
não haver sido concluído o processo de reestruturação do perfil da Biblioteca.
2.5.10 – Consolidar a participação no Fórum dos Conselhos de Fiscalização Profissional: Durante o
exercício, as ações do Fórum estiveram quase que exclusivamente voltadas para a área de saúde. A
principal ação de interesse mais geral, foi a campanha de conscientização das prefeituras municipais do
Estado do Rio de Janeiro, buscando conscientiza-las da necessidade de consultarem os conselhos de
fiscalização profissional antes da publicação dos editais de seus concursos públicos.

30

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 1ª REGIÃO - RJ
Av. Rio Branco, 109 – 16º e 19º andares - Centro
Tel.: (21) 2103-0178 Fax.: (21) 2103-0106
CEP.: 20054-900 Rio de Janeiro – RJ
e-mail: corecon-rj@corecon-rj.org.br
www.corecon-rj.org.br

2.5.11 - Realizar seminários sobre a economia regional: Ação não executada.
2.5.12 – Realizar seminário sobre a agenda do desenvolvimento econômico: Foram realizados três
seminários sobre o tema. O primeiro integralmente organizado pelo Conselho, constituiu a primeira
atividade do Ciclo de Palestras 2008 e ocorreu no dia 18 de março no auditório do Conselho. O evento foi
aberto ao público e o convidado, Professor Luiz Filgueiras, da Universidade Federal da Bahia, apresentou
aprofundada e consistente análise das perspectivas da economia brasileira e as influências da conjuntura
internacional sobre ela. O segundo teve como tema “O Financiamento ao Desenvolvimento: mudanças e
continuidade” e foi promovido pela Rede Brasil sobre Instituições Financeiras, nas dependências do
Conselho, nos dias 2 e 3 de agosto.
2.5.13 – Aprofundar o nível de relacionamento com a imprensa em geral: Entre reportagens, colunas e
matérias de opinião, o Conselho esteve presente nas páginas dos jornais: O Globo; Folha de São Paulo;
Gazeta Mercantil; Monitor Mercantil; Valor Econômico; Jornal do Comércio; Diário do Comércio e Indústria;
O Dia; O Fluminense; Correio de Uberlândia; Diário Catarinense; Gazeta do Povo (PR); O Popular (GO); O
Estado do Ceará e Folha Dirigida; Essas inserções foram 100% provocadas e sua natureza classificada da
seguinte forma: a) Opinião (53%), b) Reportagem (37%) e c) Colunas (10%). O alcance potencial de todos
estes veículos é de 3.062.749 leitores. Na mídia “online” foram 68 inserções distribuídas entre: Agência
Brasil; Agência Rio de Notícias; O Globo; Monitor Mercantil; Valor; Jornal do Brasil; O Dia; Extra; O
Fluminense; Portal Fator Brasil; UOL; Investnews; Último Segundo; Comunique-se; Fenaj; Jornalistas &
Cia; Portal Administradores; Portal Imprensa, Gazeta do Povo (PR); Estratégia e Gestão; Mídia Max;
Panorama Brasil; Portal Correio; ComuniWeb; Click 21; Arca News; ADVFN Brasil; G1; Diário do Grande
ABC; 24 horas news; Diário da Manhã; Clica Brasil e Portugal Digital. O público potencialmente atingido
por estes veículos é de 17.963.780 pessoas. Também neste caso a natureza das veiculações foi 100%
provocada. Em rádios e TV´s foram 3h39´15´´, distribuídas pelas Rádios MEC, Nacional, CBN, e Novo
Tempo (SP) e pelas TV´s Globonews e Brasil.
Ainda merecem destaque na execução dessa ação:
A entrevista concedida “ao vivo” para a Globonews pelo Vice-Presidente Paulo Sergio Souto em 16 de
setembro.
A publicação de artigos de autoria dos conselheiros da Autarquia em coluna mensal do Diário do Comércio
e Indústria.
Convite do Jornal do Comércio ao Vice-Presidente Paulo Sergio Souto para que o Conselho passe a
alimentar com notas a coluna editada na página 2 daquele diário.
2.5.14 – Ampliar o leque de serviços oferecidos aos economistas: Além da renovação de antigos
contratos, ampliamos significativamente sua quantidade. Hoje o número de convênios disponibilizados aos
economistas alcança o total de 301. Dentre eles o pactuado com a Unimed-Rio, cujo nível de adesão vem
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crescendo constantemente. Várias outras iniciativas estão ainda em curso no bojo do processo de
reformulação de nossa página na internet, atualmente em curso.
Convênios
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total

Quantidade
91
44
48
5
20
20
48
25
301

3 – Principais Objetivos
3.1 – Elevar em 7% (sete por cento) a receita oriunda de anuidades correntes das pessoas físicas e
jurídicas: Este tipo de receita cresceu apenas 3,25% no período.
3.2 - Elevar em 10% (dez por cento) os recebimentos oriundos de anuidades vencidas, através de
processos administrativos: A incapacidade do sistema de cadastro gerar relatórios confiáveis, relativos
aos anos anteriores, impede a comparação destes com o exercício findo. Registre-a a arrecadação total de
R$ 407.092,39 (quatrocentos e sete mil, noventa e dois reais e trinta e nove centavos) no período.
3.3 - Elevar em 10% (dez por cento) os recebimentos oriundos de anuidades vencidas, através de
processos de execução fiscal: A incapacidade do sistema de cadastro gerar relatórios confiáveis,
relativos aos anos anteriores, impede a comparação destes com exercício findo. Registre-a a arrecadação
total de R$ 274.050,71 (duzentos e setenta e quatro mil, cinquenta reais e setenta e um centavos) no
período.
3.4 - Elevar em 10% (dez por cento) o número de novos registros em relação ao exercício de 2007: O
objetivo foi amplamente superado em relação as pessoas físicas onde atingimos incremento de 38,25%,
em relação ao exercício anterior, e frustrou-se quanto as pessoas jurídicas em relação as quais o número
de novos registros reduziu-se em 6,25% em relação ao mesmo período.
3.5 – Finalizar a digitalização e tratamento arquivístico do acervo documental da entidade: Finalizada
a subação ação 2.1.4, que permitiu tratar tecnicamente o acervo e dotou a Autarquia de rotinas contínuas e
adequadas para o descarte e manutenção dos documentos gerados e recebidos, deflagramos o processo
de levantamento de preços visando a contratação de serviço de digitalização.
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4 – Resumo do desempenho no exercício
4.1 – Nível de investimentos: No exercício anterior foi de R$ 149.774,88 (cento e quarenta e nove mil,
setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) atingindo R$ 78.569,75 (setenta e oito mil
quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) em 2008.
4.2 - Superávit financeiro: Foi de R$ 1.622.644,24 (hum milhão, seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos
e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) em 2007, e de R$ 2.561.965,25 (dois milhões,
quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) no
exercício, tendo crescido 58%.
4.3 - Superávit orçamentário: Tendo sido de R$ 595.256,37 (quinhentos e noventa e cinco mil, duzentos
e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos) no exercício anterior, atingiu R$ 936.321,01 (novecentos e
trinta e seis mil, trezentos e vinte e um reais e um centavo) em 2008, representando variação de 57,3%.
4.4 – Evolução da Receita: A receita evoluiu de R$ 4.229.977,05 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove
mil, novecentos e setenta e sete reais e cinco centavos) em 2007, para R$ 4.450.509,93 (quatro milhões,
quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e nove reais e noventa e três centavos) representando
incremento de 7,58% no exercício.
4.5 – Comportamento da Despesa: O total das despesas no exercício anterior foi R$ 3.634.720,68 (três
milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos). Em 2008
atingiu R$ 3.611.188,92 (três milhões, seiscentos e onze mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e dois
centavos) representando redução de 0,65%.
5 – CONCLUSÃO
Ainda que alguns objetivos fixados não tenham sido atingidos, boa parte das vezes por razões alheias ao
controle do CORECON-RJ, como nos casos da frustração do incremento da receita proveniente da Política
de Tratamento da Inadimplência e o recadastramento das pessoas físicas registradas, a sinergia gerada
pelos resultados positivos alcançados tornou possível ao Conselho iniciar 2009 em patamar superior ao
existente em 2008. Findo o exercício podemos afirmar estar o Conselho melhor preparado para elevar a
qualidade da interlocução com os economistas, a sociedade e o sistema de fiscalização da profissão de
economista.
Rio de janeiro, 17 de fevereiro de 2009
João Paulo de Almeida Magalhães
Presidente
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