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Semana do Economista 2014
CORECON-BA marca data dedicada ao economista com programação voltada aos 
profissionais baianos 

O Conselho Regional de Economia da Bahia (CORECON-BA) celebrou o Dia do Economista com uma programação especial no 
dia 13 de agosto. O evento aconteceu na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e reuniu 
cerca de 150 pessoas dentre profissionais de economia, estudantes e convidados. Entre os presentes, o Secretário de 
Planejamento do Estado da Bahia, economista José Sérgio Gabrielli, representando o governador Jacques Wagner, o Conselheiro 
aposentado do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, economista Manoel Castro, o Secretário de Administração do Estado da 
Bahia, Edelvino da Silva Góes, o novo reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, o presidente do Conselho Federal 
de Economia (COFECON), economista Paulo Dantas da Costa, e Conselheiros do CORECON-BA prestigiaram o evento.

Segundo o presidente do CORECON-BA, economista Gustavo Casseb Pessoti, as comemorações do Dia do Economista são 
fundamentais para a integração e fortalecimento da categoria. “Este evento reafirma nosso compromisso de apresentar um 
Conselho cada vez mais atuante, em prol desta profissão tão importante para a sociedade. Ficamos muito satisfeitos de celebrar 
esta data aqui, na Faculdade de Economia, berço de tantos economistas de nosso Estado”, afirma Pessoti, que após seu 
pronunciamento inicial, solicitou um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do economista Eduardo Campos.

Homenagens e premiações
A programação do evento começou com a outorga da 
comenda Economista de Destaque do CORECON-BA pelo 
presidente do COFECON, economista Paulo Dantas da 
Costa, em homenagem aos economistas Antônio Alberto 
Machado Pires Valença e Fernando Cardoso Pedrão. A 
noite solene prosseguiu com a entrega dos prêmios aos 
estudantes vencedores da II Gincana Baiana de Economia 
e do Prêmio de Monografias Economista Jairo Simões. Tais 
iniciativas visam estimular o desenvolvimento acadêmico 
e a pesquisa científica dos futuros economistas. A relação 
completa com o nome dos vencedores e títulos dos 
trabalhos está disponível no site.

Encerrando as atividades comemorativas, o economista e professor 
Luiz Filgueiras ministrou palestra com o seguinte tema: A política 
econômica e o desenvolvimentismo no Brasil recente. Após abordar 
sobre o cenário macroeconômico do país, o diretor da Faculdade de 
Economia da UFBA, Paulo Balanco, apresentou um contraponto ao 
tema discorrido. Ao final, os presentes participaram do coquetel de 
confraternização e conferiram o lançamento da publicação Reflexões 
de Economistas Baianos – 2014.

CORECON-BA investe na formação profissional
Mais que uma noite de honras e celebrações, a programação do 
CORECON em homenagem aos economistas buscou promover a 
capacitação profissional, através da oferta do Curso de Elaboração de 
Projetos em Economia, realizado em quatro dias (11, 12, 14 e 15/08) e 
ministrado pelo Analista de Projetos da Desenbahia, economista 
Edson Augusto Sobrinho. As inscrições foram gratuitas para 
economistas registrados adimplentes e estudantes.  A Semana do 
Economista 2014 contou com o patrocínio da Bahiagás, Desenbahia e 
Qualicorp e com apoio da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e da 
Companhia de Desenvolvimento e Ação Social (CAR).

CENTENÁRIO RÔMULO ALMEIDA

Em 2014, o mês do Economista celebrou o centenário de um dos grandes 
nomes da economia no estado, Rômulo Almeida. Promovida pelo 
Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos (Irae), as homenagens em 
memória deste profissional visionário que completaria 100 anos no dia 18 
de agosto contemplou uma programação com seminários, palestras e 
lançamento de prêmios. As atividades tiveram início em abril deste ano e 
seguem até setembro com a entrega do Prêmio Rômulo Almeida de 
Desenvolvimento do Nordeste durante o X Encontro de Economia Baiana.  

Os estudantes da Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS), Alessandro Marques 
Gomes e Gesner Brehmer de Araújo Silva, já 
estão arrumando as malas para representar a 
Bahia na IV Gincana Nacional de Economia. O 
evento acontece nos dias 04 e 05 de setembro, 
em Goiânia (GO), e reunirá os vencedores das 
edições regionais da Gincana, realizada em 
todo Brasil. Os prêmios da etapa nacional serão 
de R$ 3.000,00 para a dupla vencedora, R$ 
2.000,00 para a segunda colocada e R$ 
1.000,00 para a terceira colocada, 
correspondendo metade do valor a cada 
integrante da dupla.

Importantes nomes da economia brasileira estarão reunidos no 
XXIV Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE) em 
Goiânia. O evento acontece de 3 a 6 de setembro no Hotel 
Mercure, na Av. República do Líbano, 16313, Setor Oeste. O tema 
central desta edição é Por um Projeto de Nação: Política 
Econômica, Pacto Federativo e Desenvolvimento Regional. O 
encontro é organizado em conjunto entre o Conselho Regional de 
Economia de Goiás (CORECON-GO) e o Conselho Federal de 
Economia (COFECON).

Comunicado – Bradesco Saúde

A Bradesco Saúde informa que, em caso de 
dificuldade no atendimento médico, realização 
de exames, consultas e/ou procedimentos, 
decorrentes do movimento proposto pelas 
entidades médicas no Estado da Bahia, os 
segurados deverão entrar em contato por meio 
da Central de Atendimento – através dos 
telefones 4004 2735 (capital e regiões 
metropolitanas) ou 0800 701 2783 (demais 
localidades), em busca de alternativas de 
assistência médica.

AGENDA - X Encontro de Economia Baiana

Data: 18 a 19 de setembro
Tema: Planejamento de Estratégias de Desenvolvimento
Local: Gran Hotel Stella Maris. Endereço: R. Prof. Felipe Tiago Gomes, 5, Stella Maris Salvador - BA
Mais informações: (71) 3115-4728; 3283-7542, mesteco@ufba.br.
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dia 13 de agosto. O evento aconteceu na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e reuniu 
cerca de 150 pessoas dentre profissionais de economia, estudantes e convidados. Entre os presentes, o Secretário de 
Planejamento do Estado da Bahia, economista José Sérgio Gabrielli, representando o governador Jacques Wagner, o Conselheiro 
aposentado do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, economista Manoel Castro, o Secretário de Administração do Estado da 
Bahia, Edelvino da Silva Góes, o novo reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, o presidente do Conselho Federal 
de Economia (COFECON), economista Paulo Dantas da Costa, e Conselheiros do CORECON-BA prestigiaram o evento.

O CORECON-BA é um dos apoiadores desta importante iniciativa, que visa rememorar o legado deste economista 
empreendedor, responsável por idealizar grandes realizações para a Bahia como o Pólo Petroquímico de Camaçari. Consulte o 
site centenarioromuloalmeida.com.br e confira mais informações.

SINCE 2014

O SINCE, realizado de forma bienal, nos anos pares, representa uma 
oportunidade para a discussão de problemas e questões de 
legislação, normativas, regimentais, operacionais, administrativos e 
de gestão dos Conselhos de Economia, além de diretrizes voltadas 
para a formação e aperfeiçoamento dos economistas. Suas 
decisões são tomadas em assembleia, em que votam os 
delegados indicados pelos Corecon’s, conforme sua 
representatividade quantitativa de economistas registrados. O 
CORECON-BA estará presente no evento, representado pelo então 
presidente Gustavo Pessoti.  Informações através do site: 
www.corecon-go.org.br/since/evento .


