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A gestão do CORECON RS obteve diversos avanços no ano de 2014. O 
quadro de colaboradores e sua administração, conselheiros, delegados, o vice-
-presidente e o presidente levaram adiante um conjunto de ações que, durante o 
ano, divulgamos intensamente para economistas e toda a sociedade. Os esfor-
ços foram incansáveis no sentido de dar a nossa profissão o papel de relevância 
social em todas as dimensões de atuação do economista. Ainda há muito que 
realizar, pois são milhares de diplomados em ciências econômicas que não se 
registraram como economistas e que atuam de forma irregular no mercado de 
trabalho aqui no nosso estado. Alegam vácuos de obrigatoriedade para justifi-
car a ausência de responsabilidade técnica profissional ou motivos de desvio de 
função nas suas atuações na vida do trabalho. Mas o caminho por um mundo 
melhor passa por uma equação de oferta agregada do trabalho do economista. 
São diversas as variáveis que estão acima das divergências ideológicas ou de 
engajamento a modelos díspares que somente a ciência econômica possui. Esta 
equação possui variáveis ofertadas pelo economista como: responsabilidade 
com a sociedade, com os recursos escassos, concepções e ferramentas para o 
desenvolvimento do país, da região, da cidade, das instituições, das empresas, 
dos trabalhadores e empresários e das famílias, conhecimento profundo e evo-
lutivo sobre a dinâmica histórica e sobre a conjuntura internacional e local, 
habilidade de interpretação de um pool de variáveis simultâneas e com a corre-
lação das mesmas, definição de estratégias, solução de problemas complexos. 
Mas, em minha opinião, falta ainda trabalhar a estima pela profissão. Cada es-
tudante, cada professor de economia, cada bacharel deveria se sentir – não por 
obrigação – mas por afinidade e paixão, orgulhoso em se registrar. Sim, é um 
registro oneroso, menos de quarenta reais por mês, recursos que são aplicados 
para suportar um pequeno e vibrante quadro de funcionários e uma enxuta es-
trutura que atua em todo o RS.  Todos os conselheiros, os delegados, os vices e 
os presidentes que fizeram a história da gestão do CORECON RS realizam um 
trabalho não remunerado e abnegado. Por qual motivo? Alguns podem até atri-
buir a vaidades pessoais ou algum mecanismos de otimização de status. Mas 
de fato, o que aprendi durante esses dois anos que estive como presidente é que 
esses homens e mulheres são apaixonados pela profissão. São vitoriosos por-
que se realizam ajudando os outros e porque são capazes de ceder por causas 
maiores. E é esse sentimento que fica difícil de levar à rua. Por isso é preciso 
que cada um que cursou ciências econômicas se registre e propague essa causa. 
Que todo o registrado se mantenha em dia, e que todos adimplentes se juntem 
a essa nobre causa da profissão: fazer um mundo com mais economia. Seja 
tornando mais eficientes os sistemas que compõem o modelo econômico que 
está aí ou propondo e construindo um novo modelo de sociedade mais justa, 
sustentável e desenvolvida. Paradoxalmente, os economistas habitam o mundo 
do poder, e aí está o fulcro transformacional que temos como oportunidade. O 
poder não pode ser utópico nem inebriante, devemos torná-lo um meio para 
compartilhar e convergir em prol da sociedade.

Estive durante dois anos na presidência, primeiro tendo como Vice o con-
selheiro Everton André Batista Lopes, e, depois Carlos Alberto da Rosa Abel, 
mas sempre apoiados por um time de conselheiros de alto nível e com objetivos 
convergentes. Compartilhamos momentos difíceis, mas exitosos. Nossa equa-
ção tem um saldo positivo de contas equilibradas, modernização de hardwares 
e softwares, ampliação de economistas, criação do conselho acadêmico, da sala 
do economista, nova assessoria de comunicação, novo site e criação de mídias 
sociais, programa de interiorização e educação financeira, cursos, eventos, in-
teração interinstitucional entre tantos. Mas nada foi melhor daquilo que aprendi 
com todos os membros do CORECON RS. Destaco a criação do Conselho 
Acadêmico, cujos membros, democraticamente, trouxeram propostas impor-
tantes de interação com os estudantes e professores de economia.

Confesso que tinha lá meus receios e desconfianças sobre o que fazia o 
CORECON RS e se valeria a pena. Mas a multidão de entusiasmo que estes 
caras têm, suas elevadas competências e espírito de time me fizeram ver mais 
e melhor e me orgulhar mais ainda de ser economista. Temos a certeza que 
fizemos uma gestão que soube respeitar a continuidade e agregar inovações e 
que, sobretudo, deixa o legado da consolidação de uma causa: seja qual for seu 
motivo, faça um mundo com mais Economia.

 
UM FELIZ NATAL E UM ANO COM MAIS ECONOMIA!


