
Corecon/RS: Algumas 
atividades de 2014

O Corecon/RS obteve avanços significativos ao longo deste ano de 
2014. Sem medir esforços, colaboradores, conselheiros e delegados 
levaram adiante um conjunto de ações, divulgadas intensamente para 
toda a sociedade. Destacamos algumas das principais atividades que 
tiveram como objetivo a agregação de estudantes e profissionais em 
torno da valorização profissional e manutenção do intercâmbio com as 
diversas áreas do mercado e com a sociedade.

O Corecon Acadêmico do RS, criado em 2013, dentro do Plano Es-
tratégico definido pelo Corecon/RS de buscar maior aproximação de 
nossa entidade com os acadêmicos de Ciências Econômicas e Sociais 
de todo o Estado, foi um verdadeiro sucesso. Nos três encontros reali-
zados, conseguimos envolver estudantes de grandes instituições de gra-
duação do Rio Grande do Sul, como Unifra, UFSM, Unisc, La Salle, 
Ulbra, PUCRS, UFRGS, Fadergs, Unisinos, UCS, Fahor, Unijuí, UPF, 
UFP, UFPel, UFSM (Cesnor), FURG e Unipampa. 

Da mesma forma, o foco na sociedade gaúcha foi um dos nossos 
marcos. Desde maio, o Corecon/RS passou a oferecer atendimento de 
orientação financeira pessoal gratuitamente a todos os interessados. O 
serviço funcionou às quartas-feiras, estendendo-se, depois, para atendi-
mento através de vídeo conferência. Também disponibilizamos a car-
tilha “Dinheiro: sabendo usar não vai faltar!”, que reúne uma série de 
informações para melhor compreender como lidar com o dinheiro. 

Mantivemos presentes a preocupação do Corecon/RS com a intera-
tividade entre a entidade e as classes acadêmica e empresarial do inte-
rior do Estado. Neste sentido, realizamos duas grandes interiorizações, 
nas regiões de Horizontina e Pelotas. 

Outro evento marcante foi o Dia do Economista, em 13 de agosto. 
Ao longo desse dia, o Corecon/RS ampliou os horários de atendimento 
do serviço gratuito de orientação financeira pessoal à população, na 
sede da Entidade. À noite, foi realizada mais uma edição do Economia 
em Pauta, que reuniu economistas, universitários, jornalistas e outros 
profissionais para debaterem o tema “Conjuntura econômica pré-elei-
toral e perspectivas”.  

Da mesma forma, e dentro desse princípio de buscar um maior en-
trelaçamento com a sociedade como um todo, desenvolvemos outras 
iniciativas, com grandes resultados à categoria. Ao longo deste ano, fo-
ram nove encontros mensais do Economia em Pauta, evento que reúne 
economistas, jornalistas, advogados, administradores, empresários, en-
tre outros, que possuem uma realidade prática do mercado, para discutir 
temas de conjuntura e de relevância para a sociedade.

Ademais, proporcionamos a discussão e o debate sobre relevantes 
temas econômicos que envolvem o Estado do Rio Grande do Sul, o 
Brasil e o Mundo, de uma forma geral. No ano, foram 48 edições da 
Coluna Economia em Dia, que é publicada, às sextas-feiras, no Jornal 
do Comércio, com a proposta de desenvolver assuntos relevantes da 
área econômica. 

Por fim, visando reconhecer o talento dos profissionais do ano na 
área de Economia e Jornalismo Econômico, foi realizado mais um 
evento anual Prêmio Corecon/RS. Assim, em 3 de dezembro último, 
nas dependências do Hotel Plaza São Rafael, foram entregues os prê-
mios “Destaque Especial em Economia” e “Docente Destaque do 
Ano”, o “Prêmio Jornalista de Economia do Ano”, o “Prêmio Reporta-
gem de Economia do Ano”, o “Prêmio Jornalista de Economia do Ano” 
e o “Prêmio Reportagem de Economia do Ano”.

Poderíamos citar outras ações e atividades realizadas ao longo do 
ano com focos no  fortalecimento da profissão do Economista e na sua 
importância no contexto da sociedade. Temos a certeza de que em 2015 
estas e outras ações e atividades continuarão sendo um dos focos do 
Corecon/RS. Feliz Novo Ano! 

Conselheiros Corecon/RS - Alexandre Reis; Alfredo Meneghetti 
Neto; Angélica Massuquetti; Antonio Newton Correa da Luz; Clovis 
Benoni Meurer; Eduardo Mendonça de Lima; Everton André Batista 
Lopes;  Fernando Ferrari Filho; Gustavo Grisa; Henri Wolf Bejzman; 
Milton Biazus; Paulo Renato Lessa Pinto; Simone Magalhães; Ricar-
do Englert; Rogério Vianna Tolfo; Vladimir da Costa Alves. Gestão 
2014 - Presidente: Leandro Antonio de Lemos; Vice-Presidente: Carlos 
Alberto da Rosa Abel.


