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COMPOSIÇÃO DA PLENÁRIA
Presidente: Gustavo Casseb Pessoti
Vice-Presidente: Reinaldo Dantas Sampaio 

Conselheiros Efetivos:Gustavo Casseb Pessoti, Reinaldo Dantas Sampaio, Carlos Rodolfo Lujan, Oswaldo 
Guerra, Fernando Baptistella Fernandes, Rosembergue Valverde Jesus, Ana Cristina Cerqueira, Luiz José 
Pimenta e Isabel de Cássia S. Ribeiro. 

Conselheiros Suplentes: Livio Andrade Wanderley, Alex Gama Queiroz dos Santos, Delza Rodrigues de 
Carvalho, Marcelo José dos Santos, Roberto Lucas Spínola Souto, Maria de Fátima Silveira Ferreira, Marcus 
Emerson Verhine, Helga Dulce Bispo Passos e Edval Landulfo. 



Participação, como apoiador, do XVIII Encontro de Economia Baiana, 
promovido pela SEI e UFBA;

Participação, como expositor,  do ciclo de lives "Perícia Econômica-Financeira", 
promovido pelo sistema Cofecon/Corecons.

Participação no Workshop de Economia com o tema: "Inovação, tecnologia e 
Big Data - oportunidades para carreira profissional em tempos atuais”, 
promovido pelo Departamento de Ciências Econômicas da UESC .

Participação, como palestrante, do XXXI ENCONTRO DE ENTIDADES DE 
ECONOMISTAS DO NORDESTE, promovido pelo Corecon-CE, em Agosto.

Representada pela conselheira Isabel Ribeiro, a Comissão da Mulher 
Economista do Corecon-BA participou da "Roda de Conversa: Olhares Que Se 
Encontram", promovido pela CME Salvador, Senac Bahia e Banco do Nordeste.

Participação do vice-presidente, Reinaldo Sampaio, em debate com o tema: 
“Propostas para construção de uma Agenda de Desenvolvimento para o 
Nordeste”, promovido durante o XXVII SINCE. 

Participação da Comissão da Mulher Economista, representada por Isabel 
Ribeiro, no debate "Mulheres, Política e Democracia", promovido pelo
programa Sebrae Delas. 

Participou de uma série de lives promovidas pelo Sistema Cofecon/Corecons. 

PARCERIAS 
INSTITUCIONAIS 



Manteve relações com os cursos de graduação em Economia das 
universidades e faculdades públicas e privadas do Estado, através da 
divulgação e participação em eventos online, promovidos pelas 
instituições ao longo do ano;

Participação no Encontro de Egressos de Economia, promovido na XII 
Semana de Economia da Uesc,  em evento coordenado pela Conselheira 
do CORECON-BA Dra. Helga Dulce Bispo Passos.

Promoveu o concurso de Monografias Economista Jairo Simões  e 
viabilizou a etapa regional da Gincana de Economia, promovida 
virtualmente, em parceria com o Cofecon. 

Promoveu o concurso “Desafio Quero Ser Economista”, realizado em 
parceria com o Cofecon, com o objetivo de estimular o interesse de 
estudantes do ensino médio pela profissão.  

Divulgou entre as universidade o concurso “Prêmio Brasil de 
Economia”, promovido pelo Cofecon, e inscreveu trabalho vencedor do 
Prêmio de Monografias Jairo Simões no certame nacional. 

Divulgou o prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas, iniciativa 
do Cofecon e do Instituto Paul Singer criada para incentivar atividades 
de economia solidária no formato de projetos de extensão, 
preferencialmente em incubadoras universitárias. O projeto de 
incubadora da UESC foi vencedor desta primeira edição do prêmio, 

RELAÇÃO COM 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO



Ao longo do ano, a Comissão da Mulher Economista realizou uma série de lives do 
programa Porsa Com Elas

“Heroínas baianas no contexto socioeconômico da independência política do Brasil”: Live 
de abertura, realizada em Março, Mês Internacional da Mulher. Contou com a participação
da coordenadora da Comissão da Mulher Economista do Conselho, Isabel Ribeiro, que 
recebeu a Doutora em História Econômica pela USP, Patrícia Valim.

" Economia Criativa: uma narrativa literária e artística”: Em maio, a Comissão da Mulher 
Economista do Corecon-BA (CME-BA) recebeu a escritora, doutora em administração e 
economista Vera Spínola para um bate-papo virtual sobre o tema. Com mediação da 
conselheira e membro da CME-BA, Fátima Ferreira, o encontro apresentou a vertente das 
Ciências Econômicas pautada em ativos criativos, como cultura, artes e tecnologia para a 
geração de negócios.

"Mulheres, Política e Democracia": Debate promovido em julho em parceria com o 
programa Sebrae Delas, o evento buscou refletir sobre a participação feminina na política
brasileira. 

“A Educação Financeira também é qualidade de vida”: Evento promovido pela CME, em
parceria com o Sevrae BA, no mês do Economista, abordando a importância da Educação
Financeira para a qualidade de vida, para famílias e profissionais. 

“Prosa Com Elas no Outubro Rosa”: No mês de outubro, o programa Prosa Com Elas, da 
Comissão Mulher Economista do Corecon-BA, em parceria com o Sebrae BA e o Conselho
Regional de Nutrição da Bahia (CRN-5), promoveu um ciclo de palestras de conscientização
sobre prevenção e amparo às pessoas com câncer de mama.

AÇÕES E EVENTOS

Foram 6 encontros promovidos, 4 em formato híbrido
Um total de XX visualizações no canal do Corecon BA no 
Youtube

Comissão da Mulher Economista



AÇÕES / EVENTOS 
REALIZADOS

"Tendências e caminhos para a economia baiana”: Com objetivo de discutir os
rumos da economia do estado, o Corecon-Ba vai promoveu, em abril, a primeira do 
ano plenária ampliada virtual, com transmissão ao vivo pelo Youtube. 

"Olhar para o futuro: Tendências estruturantes e desafios ao desenvolvimento da 
Bahia”: Com o propósito de estimular as discussões sobre os caminhos para o 
desenvolvimento econômico no estado, o Corecon-Ba promoveu a segunda edição
do Corecon Debate com plenária ampliada virtual no mês de julho, com a 
participação dos economistas Vladson Menezes, superintendente da FIEB e Professor 
de Economia da UEFS, Adelaide Motta, analista de Fundos de Investimentos da 
Desenbahia e pesquisadora da UEFS, além de Gustavo Pessoti, presidente do 
Corecon-BA, e Reinaldo Sampaio, vice-presidente do Corecon-BA, anfitriões do 
encontro.

“Seminário Corecon-BA Debate”: Em novembro, o Corecon-BA promoveu a última
plenária ampliada do ano, dentro do programa Corecon-BA Debate. O evento, 
realizado em parceria com o Sebrae BA, aconteceu em formato híbrido e contou com 
a participação dos economistas Fernando Pedrão, Economista, doutor em Economia 
e profº da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Rosembergue Valverde, 
Economista, conselheiro do Corecon-BA e profº da Universidade Estadual de Feira de 
Santana (UEFS), analisando o tema “Transição Crítica da Economia Mundial” e dos 
economistas Reinaldo Sampaio, Economista, conselheiro e vice-presidente do 
Corecon-BA, Gervásio dos Santos: Economista, doutor em Economia, profº e 
pesquisador do Departamento de Economia da UFBA, e Vitor Lopes, Economista, 
gerente da Unidade de Projetos Especiais, Mercados e Internacionalização do Sebrae, 
abordando o tema “A Questão Regional e os desafios da Bahia”. 

No mesmo evento, fez o lançamento da edição 2022 do livro Reflexões de 
Economistas Baianos, disponível para download no site do Conselho.

Plenárias Ampliadas Corecon Debate



Após dois anos de celebrações virtuais, o Conselho Regional de 
Economia da Bahia (Corecon-BA) promove evento presencial em 
homenagem aos economistas. 

A Semana do Economista 2022 trouxe o tema: Perspectivas para um 
novo ciclo de crescimento econômico nacional e regional e contou 
com palestras, homenagens e curso de qualificação profissional. A 
cerimônia de abertura da Semana  foi realizada no dia 11 de agosto, 
no auditório da FIEB, em Salvador.

PROGRAMAÇÃO
Conferência de abertura com o tema: Perspectivas para um novo ciclo de 
crescimento econômico nacional e regional, com a participação dos 
economistas conomistas Antônio Lacerda, presidente do Conselho Federal de 
Economia, Valdson Menezes, superintendente da FIEB e Gustavo Pessoti, 
presidente do Corecon BA

Entrega de premiações aos vencedores do Prêmio de Monografias Jairo 
Simões e da Gincana Baiana de Economia. 
Outorga da comenda Rômulo Almeida aos economistas Vladson Menezes –
Superintendente da FIEB , e Luiz Gavazza, Presidente da Bahiagás. 

Realização do curso Gestão Econômico Financeira de Negócios, com o 
Doutor em Ciências Econômicas, professor e consultor financeiro, 
Antonio de Carvalho.

AÇÕES E EVENTOS
Semana do Economista 2022



COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 
A participação espontânea de economistas na mídia foi o principal destaque da Comunicação Institucional do 
Corecon-BA em 2022. Resultado do trabalho de Comunicação realizado nos anos anteriores, os conselheiros
do Corecon-BA foram amplamente demandados pela mídia nacional e regional para participação em
entrevistas na imprensa da TV, rádios, impressos e internet. O presidente Gustavo Pessoti foi convidado para 
entrevistas ao vivo, com Mário Kértezs, na rádio Metrópole. Na imprensa nacional, destaca-se a participação
em reportagens produzidas pela Folha de São Paulo. A Assessoria de Comunicação do Conselho também
atuou na edição e publicação de edições especiais de artigos redigidos pelos conselheiros para repercussão
nos canais da autarquia. 

Principais atividades

Organizou, coordenou e executou todos os eventos virtuais promovidos pelo Corecon-BA em
2021;

Atualizou o canal do Corecon Bahia no Youtube com transmissões ao vivo que alcançaram 1,7 
mil visualizações em 2022 ( + 76 inscritos);

Ampliou a audiência orgânica do Instagram do Corecon-BA (3.225 alcance espontâneo de 
contas + 250 novos seguidores);

Gerenciou a conta do Corecon-BA no WhatsApp Business, canal de comunicação direta e 
instantânea do economista com o conselho, recepcionando demandas dos profissionais e 
enviando notícias da autarquia;

Gerenciou conteúdo da página no Facebook, com notícias e informações de interesse da 
categoria;

Elaborou peças de comunicação (design gráfico) para divulgação de avisos, eventos e 
campanhas pelo Corecon  (+ de 50 peças produzidas);

Durante o ano, atualizou o site, o portal da transparência e apoiou o setor Administrativo do 
Corecon-BA, participando de reuniões internas e de alinhamentos de Comunicação com o 
Cofecon.  



BENEFÍCIOS  PARA O PROFISSIONAL 
Manteve as parcerias com a 
Qualicorp e CACSS para a oferta 
de planos de saúde com preços 
diferenciados aos economistas 
adimplentes e seus 
dependentes;

Manteve convênios com escolas 
de primeiro e segundo graus 
com desconto para 
dependentes de economistas 
adimplentes.

Renovou convênio com a Rui 
Juliano Perícias, instituição que 
concede desconto de 15% aos 
profissionais registrados;

Ofertou oficinas / cursos 
gratuitos em diversas áreas, 
promovidos na modalidade 
remota pelo Sistema 
Cofecon/Corecons. 

Lançou as edições 2022 da 
publicação Reflexões de 
Economistas Baianos em 
formato digital no site e redes 
sociais do Corecon-BA;

Editou artigos para a coluna 
intitulada “Análises e Reflexões 
de Economistas”, espaço para 
divulgação de artigos de 
profissionais baianos. 
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