
Cerca de 400 pessoas participaram da décima edição do Encontro de Economia Baiana (XEEB), 
realizado em Salvador, no mês de setembro. Com o tema Planejamento e Estratégias de 
Desenvolvimento – Homenagem ao Centenário de Rômulo Almeida, o evento reuniu pesquisadores, 
estudantes e gestores públicos das áreas de economia e 
planejamento. A abertura da programação contou com 
a presença do Secretário Estadual do Planejamento, 
José Sergio Gabrielli, no ato representando o 
governador Jaques Wagner; o presidente da Agência de 
Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) e 
conselheiro do CORECON-BA,  economista Vitor Lopes; 
o diretor de Pesquisas da Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), Armando Castro, 
representando o diretor-geral da SEI, Geraldo Reis; o 
coordenador de Pós-Graduação em Economia da UFBA, 
Henrique Tomé da Costa Mata; o diretor presidente da 
Bahiagás, Luiz Gavazza; e o presidente do CORECON-
BA,  economista Gustavo Casseb Pessoti.

Em seu depoimento, o presidente do CORECON-BA abordou a importância do evento ao 
fomentar uma discussão oportuna na atual conjuntura econômica do país. “É um momento 
importante e uma grande oportunidade para discutir os gargalos e perspectivas de desenvolvimento 
para todo o estado, que embora tenha um índice de crescimento maior que o do país, ainda é baixo”, 
afirmou. A contribuição de Rômulo Almeida e o histórico do planejamento e do desenvolvimento na 
Bahia foi a pauta da fala do professor de economia e secretário José Sergio Gabrielli, que lembrou que 
“o Plano de Desenvolvimento do Estado da Bahia – Plandeb, elaborado por Rômulo Almeida, foi o 
primeiro plano substancial feito no Brasil, com reflexos ainda hoje”.

Além de participarem dos debates promovidos pelo Encontro, o público também pode adquirir 
exemplares do livro Reflexões de Economistas Baianos 2014, distribuído gratuitamente no primeiro 
dia da programação, pelo CORECON-BA. A obra foi lançada na Semana do Economista, realizada pelo 
Conselho, em agosto.  Para conferir a cobertura  completa do X Encontro de Economia Baiana, acesse o 
site: www.sei.ba.gov.br.

Em setembro, o Conselho Regional de 
Economia da 5º Região/BA (CORECON-BA) 
esteve no Sul da Bahia para levar os 
serviços do órgão aos profissionais da 
região, possibilitando o registro que 
garante o exercício profissional ao 
economista. Na ocasião, os interessados 
também puderam obter informações 
sobre as atribuições e atividades do 
Conselho – órgão responsável por 
regulamentar e fiscalizar o exercício da 
profissão de Economista. 

O atendimento aconteceu na 
Universidade Federal de Santa Cruz 
(UESC), em Ilhéus, e teve um balanço de 23 
novos profissionais registrados. A cidade 
de Vitória da Conquista será a próxima a 
receber o serviço itinerante do CORECON-
BA. A data será divulgada em breve.  
Mais informações podem ser obtidas 
através do email registro@corecon-
ba.org.br.

DICA DE LEITURA >>>

A Editus – Editora da Universidade Estadual de Santa Cruz lança “Mosaico Econômico: do global ao 
regional”. Organizado pela professora Aline Conceição Souza, o livro é uma seleta coletânea dos 
resultados de monografias e projetos de pesquisa do curso de Ciências Econômicas da Universidade, no 
qual se destaca o desafio da pesquisa e as oportunidades abertas por ela para a 
compreensão da realidade local.

Os trabalhos reunidos levantam importantes reflexões sobre o desenvolvimento 
de diferentes atividades econômicas a nível mundial, nacional e estadual, com recorte 
especial para os municípios do eixo Itabuna- Ilhéus.  Os textos tratam de temas como a 
caracterização do turismo internacional no estado da Bahia, o comportamento dos 
preços de alimentos e seus impactos na cesta básica da população e a observação de 
indicadores de desenvolvimento da região. Além disso, traça as características 
empreendedoras de mulheres que vivem da informalidade e propõe uma análise 
inovadora do mercado de cosméticos étnicos e sua segmentação estratégica.

Mosaico Econômico já está disponível na Livraria da Editus, localizada no Centro de Artes e Cultura 
Paulo Souto da Uesc. Pedidos do livro podem ser feitos pelo e-mail vendas.editus@uesc.br ou pelo 
telefone 73 3680-5276/5240. No site www.uesc.br/editora, o leitor encontra todo o catálogo de 
produções da Editus.

MOSAICO ECONÔMICO: DO GLOBAL AO REGIONAL

Para auxiliar a imprensa na elaboração de matérias 
jornalísticas sobre Economia, o CORECON-BA está 
elaborando um banco de fontes com profissionais 
registrados, interessados em conceder entrevistas. 
Um bom relacionamento com os veículos de 
comunicação é fundamental para a consolidação 
do papel do Economista perante a sociedade. Para 
fazer parte deste banco, basta enviar seu mini 
currículo profissional, com os contatos para o email 
comunicacao@corecon-ba.org.br.  
Agradecemos sua colaboração!

SEJA UMA FONTE PARA A IMPRENSA

Já conferiu a edição especial do boletim 
Economia em Foco sobre as perspectivas e 
desafios da econômica regional entre 2014 e 
2015? A proposta traz uma orientação dos 
rumos esperados para o setor econômico e 
financeiro do estado, através da análise de 
diferentes pontos de vista e instituições 
relevantes do segmento no Estado.  
Acesse o site do CORECON-BA e leia a versão 
completa.

PERSPECTIVAS DA ECONOMIA BAIANA

ECONOMIA BAIANA EM PAUTA
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Em um contexto de grande debate envolvendo os 
desafios do Ensino de Economia frente as transformações 
globais, o Instituto de Economia da Universidade Federal 
de Uberlândia realiza o XXVIII Congresso da Associação 
Nacional de Cursos de Graduação em Ciências 
Econômicas, buscando discutir o fortalecimento da 
formação e da profissão do economista.

O XXVIII Congresso da ANGE com o tema “Ensino de 
Economia e as Transformações Globais” acontecerá nos 
dias 10 e 11 de outubro no Instituto de Economia da 
Universidade Federal de Uberlândia-MG.

Será composto de sessões especiais, reuniões de 
trabalho para socialização do processo de formação 
experimentado nas diversas instituições de ensino 
superior que abrigam o Curso de Ciências Econômicas e 
mini-cursos, contando com conferencistas convidados de 
renome no ambiente acadêmico e profissional. 

O  C O R E C O N - B A  p a r t i c i p a r á  d o  e v e n t o ,  
representado pelo então presidente, economista 
Gustavo Pessoti. De acordo com Pessoti, esta iniciativa é 
fundamental ao propor uma reavaliação da ementa dos 
cursos de Economia. “Esse encontro é de grande 
importância por estimular um amplo debate sobre a 
necessidade da atualização dos Projetos Pedagógicos 
dos cursos de Economia. Desejamos ampliar e fomentar 
essa discussão nas universidades da Bahia”, afirma. 
Informações no  site:  www.ange.org.br. 

CORECON-BA NO INTERIOR DO ESTADO XXVIII CONGRESSO DA ANGE
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