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2 – Análise do acervo da Biblioteca
Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães
Conselheiro Gilberto Caputo Santos
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6 – Fórum Popular do Orçamento
Conselheira Ruth Espínola Soriano de Mello
7 – Política Econômica
Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha
Conselheiro Reinaldo Gonçalves
Conselheiro Arthur Câmara Cardozo
Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda
Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares
Conselheiro Rogério da Silva Rocha
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8 - Prêmio Co.R.Econ-RJ de jornalismo econômico
Conselheiro Paulo Sergio Souto
Conselheiro Edson Peterli Guimarães
Assessora de Imprensa 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 Arthur Câmara Cardozo
Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha
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
Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda
Conselheira Ruth Espínola Soriano de Mello
Conselheiro Reinaldo Gonçalves
Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha
Conselheiro Paulo Sergio Souto
13 – Tomada de Contas
Conselheiro Antonio Melki Júnior
Conselheiro Gilberto Caputo Santos
Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha
Conselheiro Edson Peterli Guimarães
Conselheira Regina Lúcia Gadioli dos Santos
Conselheira Ruth Espínola Soriano de Mello
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

SECRETÁRIO EXECUTIVO:
Wellington Leonardo da Silva
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:
Guilherme Tinoco O. dos Anjos
SECRETÁRIA DE REGISTROS:
Mônica Pires de Britto Ziotto
SECRETÁRIA DE CURSOS:
Creuza Stephen Figueira
ECONOMISTA FISCAL:
Vanessa Mesquita Braga

5

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

I - INTRODUÇÃO
Tendo como parâmetro o Programa de Trabalho para o exercício de 2007, podemos afirmar que o
Co.R.Econ-RJ obteve êxitos significativos na execução das ações prioritárias classificadas nas 4 áreas
objeto do Programa: Área 1 - Otimização da estrutura administrativa e alavancagem da capacidade
financeira; Área 2 - Intensificação da fiscalização; Área 3 - Valorização da profissão e Área 4 Fortalecimento da imagem institucional. Como saldo da gestão deixamos para a administração que
assume, os resultados relacionados ao longo deste relatório que se encontram detalhados e comparados
com os obtidos desde o exercício de 2005, sempre que possível, destacando de antemão: 1) saldo de
caixa suficiente para honrar os compromissos da Autarquia até a primeira quinzena de julho de 2008; 2)
conclusão das obras no 19º andar da Sede da Autarquia com a conseqüente modernização e otimização
do espaço existente; 3) substituição, ampliação e certificação do cabeamento de lógica e telefonia, dotando
as Autarquia de melhor infra-estrutura de informática e mais elevados níveis de proteção e segurança; 4)
diagnóstico das necessidades de reestruturação administrativa da Secretaria de Registros em estágio
avançado; 5) eficaz programa de fiscalização no segmento das empresas de consultoria; 6) significativo
aumento da visibilidade institucional junto às organizações da sociedade civil e na mídia; 7) adensamento
de nosso peso institucional no interior do Sistema co.F.Econ – Co.R.Econ´s, em função das iniciativas que
se mostraram capazes de fazer respeitar as decisões do Since de Vitória; 8) aumento do número de
pessoas físicas com registros definitivos em situação ativa; 9) aumento do total de pessoas jurídicas com
registros definitivos em situação ativa; 10) aumento do nº número de novos registros de pessoas jurídicas;
11) elevação do número de pessoas jurídicas com registros definitivos e adimplentes; 12) aprofundamento
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; 13) aumento da receita
proveniente da cobrança de anuidades de exercícios findos; 14) prosseguimento dos esforços de
atualização dos endereços de pessoas físicas e jurídicas cadastradas; 15) manutenção do nível de
investimentos destinados à reestruturação administrativa da entidade; 16) ampliação do superávit
financeiro e orçamentário; 17) manutenção da taxa de crescimento da receita em nível compatível com o
do crescimento da despesa; 18) publicização do Centro de Estudos para o Desenvolvimento como centro
de formulação de propostas no campo da Ciência Econômica; 19) manutenção do programa de cursos de
atualização para economistas; 20) participação ativa na viabilização e realização do XVII Congresso
Brasileiro de Economistas; 21) prosseguimento da execução do programa de treinamento destinado aos
empregados do conselho; 22) manutenção de patrocínio para a edição do Jornal dos Economistas; 23)
participação no Fórum Estadual dos Conselhos de Fiscalização Profissional do Rio de Janeiro. A sinergia,
advinda desses resultados, permite afirmar que iniciamos 2008 em patamar superior ao existente em 2007,
e melhor preparados, para elevar a qualidade da prestação de serviços aos economistas e à sociedade.
II – DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS PREVISTAS
II.1 – Otimização da estrutura administrativa e alavancagem da capacidade financeira
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II.1.1 – Atualização e refinamento das informações cadastrais das pessoas jurídicas e físicas via
processo de recadastramento: Embora não tenha sido possível executar o recadastramento geral, foram
atualizados 4.481 endereços de pessoas físicas e jurídicas. Em ambos os casos houve elevação, em
relação ao exercício anterior, principalmente em relação às pessoas jurídicas.
Atualização de endereços
ANO
2005
2006
2007

PESSOAS
FÍSICAS
4.141
3.948
4.045

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

VARIAÇÃO
%
(74,58)
69,65

II.1.2 – Elevar o volume da receita obtida com anuidades correntes: O objetivo era elevar em 10% o
resultado verificado em 2006. Além de não conseguirmos atingir a meta, ocorreu variação negativa de
5,68% em relação às pessoas físicas e de 17,04% em relação às pessoas jurídicas. No primeiro caso a
principal razão deve residir na redução dos descontos oferecidos para pagamento de anuidades, no
primeiro trimestre, determinada pelo Co.F.Econ, o que ocasionou aumento do numero de parcelamentos,
posteriormente não cumpridos. Fato comprovado pela elevação de 11,10% da inadimplência conforme
apontado no item II.1.6 desse relatório. Em relação às pessoas jurídicas, o efeito deve ser creditado à
semi-estagnação econômica vigente no país.
Pessoas Físicas
ANO
2005
2006
2007

TOTAL
(R$)
2.046.188,99
2.208.784,79
2.083.270,09

VARIAÇÃO
%
7,95
(5,68)

Pessoas Jurídicas
ANO
2005
2006
2007

TOTAL
(R$)
471.471,12
550.876,34
457.017,35

VARIAÇÃO
%
16,85
(17,04)

II.1.3 – Elevar o volume da receita obtida, exclusive dívida ativa, referente à anuidades de exercícios
findos: O objetivo era elevar em 20% (vinte por cento) o resultado verificado em 2006. Os resultados
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sobrepujaram os obtidos em 2006, em 42,52% no caso das pessoas físicas e 175,42% no de pessoas
jurídicas.
Pessoas Físicas
ANO

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

2005
2006
2007

VARIAÇÃO
%
27,12
42,52

Pessoas Jurídicas
ANO
2005
2006
2007

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

VARIAÇÃO
%
(19,44)
175,42

II.1.4 - Volume da receita obtida com execução fiscal da dívida ativa1: O objetivo era superar em 20%
(vinte por cento) a receita obtida em 2006 com a aplicação da Política de Tratamento da Inadimplência. A
meta foi frustrada 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 queixas
que apresentamos ao Co.F.Econ, somente no mês de dezembro foi possível emitir a documentação
necessária e as ações judiciais estarão sendo impetradas no mês de janeiro de 2008. Os resultados
obtidos referem-se, portanto, aos processos iniciados em exercícios anteriores.
Arrecadação consolidada
ANO

RECEITA

2005
2006
2007

258.133,45
837.265,53
626.566,77

VARIAÇÃO
%
224,35
(25,16)

1

Ainda não somos capazes de fornecer dados, em separado, referentes a pessoas jurídicas e físicas, nem tampouco,
às fases administrativa e executiva, por deficiências do Siscafw na geração desses relatórios. Aliás, continuam tendo
baixo nível de confiabilidade, em geral, os relatórios emitidos a partir do Sistema.
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II.1.5 – Elevar o número de novos registros: O objetivo era elevar em 30% o número de novos registros
em relação ao exercício de 2006. A meta foi superada em relação às pessoas jurídicas e não foi alcançada
para pessoas físicas.
Pessoas Físicas
ANO

TOTAL

2005
2006
2007

273
353
285

VARIAÇÃO
%
29,30
(19,3)

Pessoas Jurídicas
ANO

TOTAL

2005
2006
2007

13
12
16

VARIAÇÃO
%
(7,69)
33,33

II.1.6 – Evolução geral do perfil dos registros
Pessoas Físicas com registros definitivos em situação ativa
ANO

TOTAL

2005
2006
2007

12.899
13.372
13.803

VARIAÇÃO
%
3,67
3,22

Pessoas Físicas com registros definitivos adimplentes
ANO

TOTAL

2005
2006
2007

8.412
8.745
7.774

VARIAÇÃO
%
3,96
(11,10)
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ECV - Economistas em condição de voto
ANO

TOTAL

2005
2006
2007

9.121
9.879
9.260

VARIAÇÃO
%
8,31
(6,27)

Pessoas Jurídicas com registros definitivos em situação ativa
ANO

TOTAL

2005
2006
2007

1.708
1.781
1.810

VARIAÇÃO
%
4,27
1,63

Pessoas Jurídicas com registros definitivos adimplentes
ANO

TOTAL

2005
2006
2007

443
463
475

VARIAÇÃO
%
4,51
2,59

Pessoas Físicas com processos de renegociação de débitos
ANO

TOTAL

2005
2006
2007

1.405
1.898
1.668

VARIAÇÃO
%
35,09
(12,11)

Pessoas Jurídicas com processos de renegociação de débitos
ANO

TOTAL

2005
2006
2007

120
182
1.007

VARIAÇÃO
%
51,67
453,30
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II.1.7 – Ampliar a infra-estrutura do CED: Ação concluída com a finalização da reforma do 19º andar da
sede do Conselho, dotando-o de espaço físico mais racional. A obra foi concluída em junho de 2007 e
contamos agora com instalações físicas mais apropriadas às necessidades, incluindo, auditório com
capacidade para 100 pessoas, completamente equipado.
II.1.8 - Substituição de móveis e utensílios deteriorados: Foram substituídos praticamente todos os
móveis.
II.1.9 - Aprimorar os mecanismos de controle administrativo e de gestão: O qualidade dos relatórios
gerenciais, controles e gestão do patrimônio, de responsabilidade da Secretaria de Administração e
Finanças, sofreu significativa melhora.
Na Secretaria de Fiscalização onde funcionavam, de forma ainda muito embrionária, mecanismos de
controle dos procedimentos e da documentação, verificaram-se significativos aprimoramentos, obtidos com
a elaboração do manual de procedimentos, início da utilização do espaço destinado à fiscalização no
Siscafw, atualmente com 235 registros cadastrados, e a organização de aproximadamente 50% dos
processos em curso.
Merece também registro o desempenho da Secretaria de Cursos onde o aprimoramento da organização
dos processos administrativos, sob sua responsabilidade, avançou significativamente no último trimestre.
Permanece pendente de solução a fragilidade desses instrumentos no que diz respeito à Secretaria de
Registros, cuja superação deverá ser alcançada a partir do término da auditoria de gestão em curso na
área, durante a qual, será tecnicamente aferido o grau de confiabilidade dos relatórios gerados a partir do
Siscafw.
II.1.10 – Otimizar os processos de compras 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, tendo havido significativa melhora nos procedimentos de compras. Em
breve estaremos operando com o Sistema de Pregão Eletrônico, o que certamente proporcionará maior
redução de custos.
II.1.11 – Dar prosseguimento à organização e ao tratamento do acervo documental da entidade:
Contratada em agosto de 2007 a execução do serviço está em andamento, tendo sido concluído 30 %
(trinta por cento) do total.
II.1.12 – Aprofundar a política de capacitação e treinamento dos empregados: Como parte do
programa de treinamento de pessoal foi proporcionado curso de informática (Excel, Powerpoint e Acces)
para a Secretária de Registros Mônica Ziotto, realizado de janeiro a agosto/07.
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II.1.13 – Modernizar as diversas áreas do Co.R.Econ-RJ por intermédio da informatização dos
procedimentos administrativos: Implantado sistema específico para gestão do acervo da Biblioteca. As
sub-ações destinadas às demais áreas estão em fase de dimensionamento das necessidades ou de
seleção de produto.
II.1.14 – Implantação do Plano de Cargos e Salários: O regulamento de implantação encontra-se sob
análise de viabilidade financeira e jurídica, devendo estar implementado ainda no primeiro semestre de
2008.
II.2 – Intensificação da Fiscalização
II.2.1 – Ampliar a infra-estrutura da Secretaria de Fiscalização: Concluída do ponto de vista físico com
a conclusão da reforma do 19º andar. Os recursos necessários para acomodação de mais um fiscal,
também já se encontram disponíveis.
II.2.2 – Publicar cartilha informativa sobre a ação da fiscalização: Foi publicada e está sendo revisada
para futura impressão de segunda edição.
II.2.3 – Aprimorar o treinamento da economista-fiscal: Ação executada parcialmente a partir das
orientações da Secretaria Executiva e dos esforços pessoais da atual ocupante do cargo. Encontra-se
pendente, aguardando iniciativa do Co.F.Econ, a realização de treinamento integrado a ser ministrado a
todos os fiscais do Sistema.
II.2.4 – Aprimorar os instrumentos utilizados na ação fiscalizadora: Passamos a exercer efetivamente
a fiscalização presencial nas empresas de consultoria, utilizando como base o cadastro da Sereg de
inadimplentes há mais de 4 anos, e a utilizar os instrumentos proporcionados pela fiscalização indireta
utilizando o acompanhamento do Diário Oficial do Estado, leitura de jornais, monitoramento de anúncios
de palestras, pesquisas na internet e tratamento adequado das denúncias.
II.2.5 – Focar a ação fiscalizadora nas empresas de consultoria, com base na distribuição geográfica
contida no plano de fiscalização de 2006: Foram fiscalizadas 152 empresas finalizando a cobertura da
área do Centro da Cidade. Em decorrência disso, foram regularizadas as situações de 9 profissionais. Para
além do foco nas empresas de consultoria, demos continuidade aos processos de fiscalização iniciados no
exercício anterior, inclusive, nas prefeituras municipais de Arraial do Cabo e Rio das Ostras. Foram
investigadas 7 denúncias, dentre as quais, a que desencadeou novo processo de fiscalização na
Petrobrás, envolvendo 102 profissionais, e a instauração de processos de fiscalização em Furnas, IBGE,
CVRD e mais 11 empresas, envolvendo 7 profissionais. O monitoramento de jornais e anúncios de
palestras resultou na abertura de 4 processos contra pessoas físicas. Permanece como grande desafio, à
superar, o elevadíssimo número de empresas não localizadas nos endereços constantes em seus
cadastros, inclusive aqueles atualizados através do convênio com a Receita Federal, o que ocorreu em
95% dos casos.
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Resultado quantitativo
ANO

EMPRESAS VARIAÇÃO ECONOMISTAS VARIAÇÃO
FISCALIZADAS
%
ENVOLVIDOS
%
2006
75
32
2007
167
122,67
122
281,25
Resultado financeiro obtido
ANO
2006
2007

R$

VARIAÇÃO
%
6.300,00
27.536,04
337,08

Resultado financeiro potencial
ANO
2006
2007

R$

VARIAÇÃO
%
12.400,00
31.668,28
155,4

II.2.6– Elevar o número de fiscais: Ação transferida para o exercício de 2008 em função da necessidade
de melhor avaliação da relação custo-benefício, concluída ao final de 2007.
II.2.7 - Treinamento dos novos fiscais: Transferida para 2008 em função da razão apontada no item
anterior.
II.2.8 – Intensificar a fiscalização de concursos públicos: Atuamos ativamente nos certames
promovidos pela Finep, Transpetro, TRE-RJ, INB - Indústrias Nucleares do Brasil, Advocacia Geral da
União e Ministério Público, nos quais as atividades a ser desenvolvidas eram privativas dos economistas.
Enviamos ofícios esclarecendo sobre a ação fiscalizadora do Co.R.Econ, acompanhados da cartilha de
fiscalização, a todas as empresas que realizam concursos públicos e/ou prestam consultoria na área de
Recursos Humanos.
II.3 - Valorização da Profissão
II.3.1 – Intensificar a interlocução com as instituições acadêmicas e com os alunos de economia:
Participamos ativamente do XXII Congresso da Ange e patrocinamos a ida de 5 alunos ao XII Congresso
Brasileiro de Economistas.
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II.3.2 – Manter a oferta de cursos de aperfeiçoamento técnico aos economistas: O principal destaque
coube novamente ao curso preparatório para a prova da ANPEC. Dos 24 alunos que o freqüentaram e
prestaram exame, 17 obtiveram classificação. Foram beneficiando 235 alunos nos 14 cursos realizados,
listados abaixo.
 Preparatório para ANPEC
 Matemática Aplicada à Teoria Econômica
 Macroeconomia
 Análise de Investimento
 Análise Macroeconômica
 Microeconomia
 Matemática Financeira Básica
 Aperfeiçoamento em Estatística
 Economia e meio ambiente
 Perícia Econômica (2 turmas)
 Contabilidade
 Matemática
 Energia – viabilidade econômica em projetos de petróleo
 Sistemas comparados de saúde: as contradições entre o público e o privado
II.3.3 – Realizar seminários sobre a economia regional: Não executados.
II.3.4 – Promover o prêmio de monografia Economista Celso Furtado: Em sua 17a edição o prêmio
teve 15 monografias classificadas e foi entregue durante as comemorações do Dia do Economista.
II.3.5 – Promover o prêmio Economista do Ano: Não realizado.
II.3.6 – Promover o prêmio formando nota 10: Não realizado.
II.3.7 – Implantar o banco de currículum´s em nossa página na internet: Transferido para 2008 no bojo
da reformulação geral da página.
II.3.8 – Implantar o cadastro de consultores em economia em nossa página na internet: Idem
anterior.
II.3.9 – Ampliar a gama de índices e informações de interesse dos economistas oferecidos em
nossa página na internete, inclusive os específicos sobre os municípios do Rio de Janeiro: Em
execução.
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II.3.10 - Adquirir novos títulos e higienizar o acervo da Biblioteca: A ação foi subdividida em três subações. A primeira concernente ao descarte de títulos desatualizados atingiu no exercício, 2.628
publicações, entre periódicos, livros e outras publicações. A segunda trata da incorporação de novos livros
ao acervo, cujo objetivo é tornar a Biblioteca referência em relação ao tema do desenvolvimento
econômico e contou com a aquisição efetiva de 28 novos títulos. A higienização do acervo será realizada
assim que esteja finalizado o processo de descarte.
II.3.11 – Participar do Congresso Brasileiro de Economistas: Participamos ativamente da preparação
do evento, enviamos delegação composta por 21 economistas, dos quais 5 foram palestrantes, e
financiamos a ida de 5 estudantes de economia. Contribuímos financeiramente para a realização do
Congresso e, no estande adquirido pela entidade, realizamos trabalho de divulgação de nossas
publicações.
II.3.12 - I Encontro Brasileiro de Perícia Econômico-Financeira: Realizado de 31 de agosto a 1 de
setembro o evento, realizado em parceira com os Co.R.Econ´s de São Paulo, Paraná e Co.F.Econ, contou
com a participação de mais de uma centena de profissionais.
II.4 – Fortalecimento da Imagem Institucional
II.4.1 – Ampliar a capilaridade do CED – Centro de Estudos para o Desenvolvimento: Participamos de
vários eventos promovidos pelo IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial e
aprofundamos a parceria com o CED de Minas Gerais.
II.4.2 - Reeditar o Ciclo de Debates Pensando o Brasil: Realizado em parceria com o CED e a
Associação dos Engenheiros da Petrobrás, os programas foram veiculados por 64 canais e atingiram o
público de 60 cidades. Sob nossa responsabilidade foram produzidos os seguintes programas de televisão:
- O Brasil e a Conjuntura Internacional – Economista Reinaldo Gonçalves;
- Conseq6uências sociais do PAN para o Brasil – Economista Luiz Mario Behnken
- Integração Regional na América Latina – Economista Fátima Viana Mello
- Economia Brasileira – Economista João Paulo de Almeida Magalhães
- Desenvolvimento e Meio Ambiente – Economista Carlos Eduardo Frickmann Young
- Mercado de Trabalho e a questão do emprego no Brasil – Economista Márcio Pochmann
II.4.3 - Editar publicações contendo o resultado das discussões realizadas no âmbito do CED:
Editamos o livro “Do pensamento único a vinte e cinco anos de semi-estagnação”, com tiragem de 1500
exemplares.
II.4.4 – Ampliar 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: Principalmente a partir das
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iniciativas da Comissão de Política Econômica, em parceria com várias entidades, dentre as quais; CED,
Sindecon-RJ, Instituto de Economia da UFRJ, OAB-RJ, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de
Janeiro e Associação dos Funcionários da Fundação Getúlio Vargas, realizamos os seguintes eventos:
II.4.4.1 - Ciclo de Seminários sobre o PAC-Programa de Aceleração do Crescimento: O Ciclo dedicouse a análise técnica do PAC abordando sua capacidade e suficiência para promover crescimento
sustentável de 5%, a existência de propostas alternativas e seus impactos regionais.
II.4.4.2 – Lançamento do Fórum pela Seguridade Social: Realizado durante as comemorações do Dia
do Economista.
II.4.4.3 – Lançamento do livro: “Arrecadação (de onde vem?) e Gastos Públicos (para onde vão?):
Ocorrido também durante as comemorações do Dia do economista.
II.4.5 – 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 a
realização dos seguintes eventos:
a) Edição da Cartilha “O ABC da Dívida – Sabe quanto você está pagando?”, em parceria com a Auditoria
Cidadã da Dívida, Rede Jubileu Sul/Brasil, Co.R.Econ-DF, Co.R.Econ-RN, Sindecon-RJ, Andes – Sindicato
Nacional, CNBB – Pastorais Sociais, Sindfisp-SP, Unacon, Unafisco Sindical, Fenafisco e Manos Unidas.
b) XVII Congresso da ANGE
c) Seminário de Agroecologia (AECA/MST)
d) Seminário de Política Econômica e Agrária (AECA/MST)
e) VI Seminário Acadêmico organizado pelo Programa de Educação Tutorial
f) Diversas atividades do Fórum Popular do Orçamento
II.4.6 – Editar publicação com a seleção de artigos publicados no Jornal dos Economistas: Adiada
II.4.7 – Promover o Prêmio Co.R.Econ-RJ de jornalismo econômico: Foram inscritos 29 trabalhos e a
entrega da premiação será realizada em março/08.
II.4.8 – Promover o Prêmio Ignácio Rangel de Redação para alunos do 2º Grau: Não realizado.
II.4.9 – Instituir núcleo de apoio a pesquisa na Biblioteca: Adiado por conta do processo de
reestruturação do perfil da Biblioteca.
II.4.10 – Consolidar a participação no Fórum dos Conselhos de Fiscalização: Ação cumprida.

16

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

II.4.11 - Demais atividades voltadas para o fortalecimento da imagem institucional e seus
resultados: O ano de 2007 foi auspicioso do ponto de vista do fortalecimento da imagem institucional da
entidade. Além do cumprimento da quase totalidade das ações previstas, agregamos novas e participamos
de eventos importantes, destacando-se:
a) IX Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización e Problemas del Desarrollo:
Realizado em Havana com a participação de economistas de vários países, o evento foi palco do
lançamento do artigo “ O desenvolvimento da América Latina e a barreira ideológica e da idéia da criação
do Núcleo de Pensamento Crítica para a região, iniciativas desenvolvidas em parceria com o CED.
b) I Encontro de Economistas Sul-Americanos: A convite do Itamaraty.
c)Tomadas de Posição: Emitimos e divulgamos documentos de análise sobre o Programa de Aceleração
do Crescimento e a Reforma da Previdência.
d) Distribuição de publicações: Além do livro publicado no exercício, foram encaminhadas para
universidades, centros acadêmicos, bibliotecas, conselhos regionais, editorias de economia de todos os
jornais nacionais e lideranças políticas, as Tomadas de Posição aprovadas pelo Plenário.
e) Presença na mídia: A partir de junho, quando começou a atuar a nova Assessoria de Imprensa, o
Conselho foi alvo de notícias nos jornais O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Gazeta
Mercantil, Monitor Mercantil, Valor Econômico, Jornal do Comércio, Diário do Comércio, Jornalistas & Cia,
A Tarde e Folha Dirigida. Os tipos de matérias veículadas dividiram-se entre reportagem (81%), Colunas
(10%) e Opinião (9%), sendo 70% provocadas e 30% expontâneas. Juntos estes veículos tem
potencialmente 1.462.346 leitores. Na mídia “online” foram 27 inserções distribuídas entre; O Globo, Folha
Online, Estadão, Gazeta Mercantil Online, Monitor Mercantil Online, Valor Online, Folha Dirigida Online,
Consultor Jurídico, Netlegis, Jornal do Comércio do Amazonas, O Fluminense, Jornal Bahia Negócios,
Portal Fator Brasil, Executivos Financeiros, Jornalistas e Cia, Cominuque-se, Diário do Comércio, Veja
Online e JC Online. O público potencialmente atingido por estes veículos é de 2.072.444 pessoas. Em
rádios e TV´s foram 3h02´15´´, distribuídos pela Rádio MEC, CBN, Globo News, Rádio Nacional, TV E e
TV Bahia.
III – DESEMPENHO GERAL NO EXERCÍCIO
III.1 – Nível de investimentos: No exercício anterior foi de R$ 119.535,44 e no presente exercício, atingiu
149.774,88 o que representa variação positiva de aproximadamente 25%.
III.2 - Superávit financeiro: Foi de R$ 1.024.978,62 em 2005 e de R$ 1.622.644,24 em 2007, tendo
crescido aproximadamente 58%.
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III.3 - Superávit orçamentário: Passamos de R$ 588.421,89 no exercício anterior para R$ 595.256,37 o
que representa variação de 1,2%.
III.4 – Taxa de crescimento da Receita: A receita evoluiu de R$ 3.858.949,33 para R$ 4.229.977,05
registrando elevação aproximada de 9,7%.
III.5 – Taxa de crescimento da Despesa: O total das despesas evoluiu de R$ R$ 3.270.527,44 para R$
3.634.720,68 representando variação de 11,13% revelando a existência de confortável situação de
equilíbrio financeiro, sobretudo considerando-se que boa parte dela está associada a investimentos de
caráter permanente.
IV – CONCLUSÃO
Na maioria das vezes, o não cumprimento de metas, parcial ou totalmente, ocorreram por razões alheias
ao controle do Co.R.Econ-RJ, como foi o caso da frustração do incremento da receita proveniente de
anuidades correntes e na implantação da Política para Tratamento da Inadimplência, dentro do exercício.
Em poucos casos, decorreram de reavaliações quanto a oportunidade para a execução de ações previstas.
Findo o exercício, os principais objetivos foram alcançados, traduzindo-se em significativos avanços nas
questões de caráter administrativo, financeiro e institucional.
.
Rio de janeiro, 31 de dezembro de 2007

João Paulo de Almeida Magalhães
Presidente
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