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PALAVRA DO PRESIDENTE

Colegas Economistas,

 O Conselho Regional de Economia do Pará 
e Amapá apresenta com enorme orgulho a segunda 
edição da Revista Corecon PA/AP, que resume no 
veículo de comunicação as ações desenvolvidas ao 
longo de 2019. Além da publicação de entrevistas 
sobre a temática da economia com profissionais 
renomados no cenário regional e nacional.
 Um instrumento de transparência, 
publicidade e prestação de contas da gestão 2019, 
sempre focado na missão de fiscalizar e valorizar 
a profissão de economista frente ao mercado de 
trabalho e a sociedade.
 A missão do Corecon PA/AP é contribuir 
para o desenvolvimento socioeconômico e 
assegurar o exercício da profissão. 
 Esta edição está dividida em seções que 
demostram o trabalho desenvolvido pela equipe 
administrativa e a participação dos Conselheiros 
que reforça a presença institucional do Corecon 
PA/AP por meio de parcerias, entrevistas, reuniões, 
palestras, cursos e outras ações.
 
Boa leitura!

Raul Paulo Sarmento
Presidente do Corecon PA/AP
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CLUBE DE DESCONTOS

 Foi assinado em 22/02/2019 convênio com a GAP 
Fitness Academia, com vantagens e benefícios especiais 
para os registrados e seus dependentes. A ideia desta 
parceria foi estimular a prática de exercícios. A GAP 
representada por Marcelo Fernando Azevedo, na ocasião 
presente a srª Eli Vilhena.

 Em 28/02/2019 objetivnado expandir as opções 
de capacitação dos associados, foi fechada uma parceria 
com o Castilla Idiomas, com descontos atrativos para 
adultos e infantil conforme cursos escolhido, representado 
por seu diretor sr. Pietro Ibarra.

 O Corecon PA/AP fechou convênio com a 
Uniodonto para atendimento odontológico com o valor 
atrativo de R$ 30,00 por mês para os registrados e seus 
dependentes. Representada pelo presidente Ariosto 
Maria, nesta ocasião presente a srª Sônia Santos.

 Mais uma de parceria foi firmada para atender 
aos associados e seus dependetes. Com a Companhia 
Belém Academia, sua saúde ganhou mais um aliado. 
Representada por seu diretor Eduardo Nassar, na ocasião 
presente a srª Mara Chaar 
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Corecon PA/AP elege presidência para a Gestão 2019

 Durante a 1ª Reunião do Plenário de 2019 foram 
eleitos, por aclamação, o economista Raul Paulo Sarmento 
como Presidente e o economista Marcus Vinicius Gomes 
Holanda como vice-presidente para a Gestão 2019 do 
Corecon PA/AP. 
 A reunião ocorreu em 10/01/2019 e contou com 
a presença dos membros do plenário, dos eleitos e equipe 
de funcionários.
 No decorrer da plenária, tomaram posse como 
Conselheiros Efetivos: Maria Lúcia Bahia Lopes; Mário 
Vasconcelos Sobrinho e Pablo Damasceno Reis e como 
Conselheiros Suplentes: André Cutrim Carvalho; Nazareno 
Benedito Araújo Benjamim e Daniela de Cássia Ferreira 
Silva, para o triênio 2019-2021.
 Durante a reunião foram formadas as comissões 
de trabalho que ficaram com a seguinte composição:

 C. Patrimônio: Omar Corrêa Mourão Filho 
(Presidente), Mário Vasconcelos Sobrinho, Leandro 
Moraes de Almeida, Edmilson Oeiras e Sandra Lima.
 C. Tomada de Contas: Luis Carlos Silva 
(Presidente), Pablo Damasceno Reis, Maria Lúcia Bahia 
Lopes, Nazareno Araújo Benjamim, Sérgio Felipe Melo, 
Maria Goretti e Sandra Lima.
 C. Licitação: Pablo Damasceno Reis (Presidente), 
Leandro Moraes de Almeida, Lady Francis Araújo, Maria 
Goretti e Samara Faro.
 C. Registro: Maria Lúcia Bahia Lopes (Presidente), 
Leandro Moraes de Almeida, Luis Carlos, Daniela de 
Cássia Ferreira e Edmilson Oeiras.
 C. Regimento Interno: Roberto Carlos Quintela 
de Alcantara (Presidente), Omar Corrêa Mourão Filho, 
Sérgio Felipe Melo, André Cutrim Carvalho, Marcos Lopes 
e Maria Goretti.

Encontro das Entidades de Economia da Amazônia - XI ENAM

 Durante os dias 29 e 31 de maio, o evento do 
XI ENAM debateu sobre a “Revolução industrial  4.0 e 
seus reflexos nas economias da Amazônia”. Sua abertura 
ocorreu no auditório Senador João Bosco da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas, com as palestras do 
Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio e do presidente do 
Cofecon, Wellington Leonardo.

 O encontro contou com a presença de diversas 
personalidades do setor da economia no âmbito regional 
e nacional. No segundo dia do evento aconteceram os 
painéis “O Papel das instituições de ensino e de pesquisa 
frente aos desafios e oportunidades da Revolução 4.0” e 
“As perspectivas da Revolução Industrial 4.0 na economia 
da Amazônia”.
 No dia do encerramento do XI ENAM, o 
representante do Corecon PA/AP, Marcus Vinicius 
Gomes Holanda, foi o moderador do painel “Indústria 
4.0 e seus reflexos nas economias amazônicas”. Um dos 
pontos relevantes do evento foi a elaboração da “Carta 
da Amazônia” documento que os Conselhos assumem o 
compromisso do prosseguimento à discussão da temática, 

DESTAQUES
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pois este movimento da Revolução da indústria 4.0 está 
reconstruindo e economia global e formando um novo 
mundo econômico e social, com novos desafios e novas 
oportunidades econômicas.

Solenidade de entrega de Carteiras Profissionais

 O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá realizou no ano de 
2019 a entrega de carteiras profissionais aos economistas, que de posse dos 
seus registros estão habilitados para o exercício legal da profissão, além de ter 
acesso a diversos convênios e benefícios. Esta agenda institucional faz parte do 
planejamento anual de atividades do regional 

NOVA IDENTIDADE 
PROFISSIONAL.
MAIS SEGURANÇA 
E AGILIDADE 

PA

AP

A nova identificação profissional digital, oferece maior segurança 
ao economista por meio de um moderno sistema anti-fraude 
com CHIP. Possibilitando ao portador o uso como identidade 
para todos os fins legais.

Procure o Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá e 
solicite a CARTEIRA PROFISSIONAL DIGITAL COM CHIP.

Mais informações:
(91) 3242.0207 / adm@coreconpara.org.br

RENOVE LOGO A SUA!
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JUCEPA EMPOSSA COLÉGIO DE VOGAIS

 Tomaram posse, o Conselheiro Pablo Damasceno 
Reis, e o economista Kleber Antonio da Costa Mourão, 
como vogais representando o Corecon PA/AP, no dia 16 
de outubro de 2019. O mandato será para o quadriênio 
2019-2023.
 A solenidade foi realizada no auditório da Jucepa 
e contou com a presença de autoridades e representantes 
das entidades. O Conselho Regional de Economia do Pará 
e Amapá foi representado pelo vice-presidente, Marcus 
Vinícius Gomes Holanda.
 A solenidade de posse dos vogais para o 
quadriênio 2019/2023 foi um evento de grande relevância 
para a administração pública/privada, deliberando sobre 
os atos de constituição de sociedades anônimas, e os 
processos de transformação, incorporação, fusão e cisão 
de empresas mercantes entre outros.

ELEIÇÕES 2019

 Durante o período de 29 a 31 de outubro ocorreu 
a eleição para renovação do terço de Conselheiros efetivos 
e suplentes do Conselho Regional de Economia do Pará e 
Amapá e do delegado-eleitor efetivo e suplente junto ao 
Colégio Eleitoral do Conselho Federal de Economia.
 O processo eleitoral foi realizado por meio do 
sistema eletrônico de votação, coordenado pela Comissão 
Eleitoral do Cofecon em todo o país.
 Apenas uma chapa foi inscrita nas eleições 2019, 
a chapa INTEGRAÇÃO, composta pelos Conselheiros 
Efetivos, Roberto Carlos Quintela de Alcantara, Marcus 
Vinicius Gomes Holanda, Luiz Euclides Barros Feio, os 
Conselheiros Suplentes, Hellen Ferraz Berbel Bentes, Tânia 
Muricy Nascimento, Renan Alves Brandão, o delegado 
eleitor efetivo, Omar Corrêa Mourão Filho e o delegado 
eleitor suplente, Raul Paulo Sarmento.

Economistas do Pará e 
Amapá participam da eleição 
para renovação do terço de 

Conselheiros
 Às 20 horas do dia 31 de outubro foi encerrada 
a votação do Corecon PA/AP e delegado-eleitor efetivo e 
suplente junto ao Colégio Eleitoral do Conselho Federal de 
Economia (Cofecon). A Chapa INTEGRAÇÃO obteve 86,83% 
dos votos (145). Durante o pleito foram registrados 8,98% 
votos nulos (15) e 4,19% votos brancos (7).
 A comissão eleitoral foi composta pelos 
economistas João Tertuliano Lins (Presidente), Artur Dias 
de Souza, José Rosevelt Araújo e Keppler João Assis de 
Mota Junior. O Corecon-Pa/Ap foi representado pela 
gerente executiva, Goretti Sarmanho, o assessor jurídico, 
Dr. Marcos Lopes e o assessor de comunicação, Cantarely 
Costa; o economista Omar Corrêa Mourão Filho foi o 
representante da chapa INTEGRAÇÃO. O vice-presidente 
do Corecon-Pa/Ap, Marcus Vinicius Gomes Holanda 
esteve presente durante a apuração dos votos.
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Criação da Delegacia Regional de Santarém e representação na região 
do Marajó

AGENDA INSTITUCIONAL

 Dentre as agendas internas de trabalho que foram projetadas para execução em 2019, duas foram essenciais 
para melhorar e reforçar o atendimento e disponibilizar os serviços do Corecon PA/AP aos Economistas. Uma, foi 
a criação da Delegacia regional de Santarém/PA, em 02/04/2019, onde a área geográfica de atuação do delegado 
Economista José de Lima Pereira abrange os municípios de Santarém (sede), Monte Alegre, Alenquer, Curuá, Óbidos, 
Oriximiná, Juruti, Itaituba, Mojuí dos Campos e Belterra, dentre outros municípios e localidades que compõem o Oeste 
do Estado do Pará. 
 Outra agenda relevante, foi a criação, em 06/05/2019, da representação do Corecon PA/AP na região do 
Marajó tendo à frente a Economista Hellen Ferraz Berbel Bentes, onde sua área de abrangência será nos municípios de 
Afuá, Anajás, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Muaná, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Salvaterra, 
São Sebastião da Boa Vista e Soure.

 Na área da comunicação foram criados dois links 
importantes:
 Um, para o cadastro e acesso aos editais dos concursos 
públicos para área econômica e o Corecon na mídia, com coleta 
de conteúdo oriundo de entrevistas e artigos de Economistas, 
publicidade nos jornais, redes sociais e produção de vídeos 
institucionais sobre temáticas que abrange a atualidade e o dia 
a dia da Sociedade.

 ACP/PA – O Corecon PA/AP foi recebido pela Presidência da Associação 
Comercial do Pará - ACP, Economista Clóvis Carneiro e pelo superintendente 
Lúcio Cavalcanti, objetivando estreitar relações institucionais entre as duas 
Entidades. Os representantes desta agenda institucional foram os Conselheiros 
Vice Presidente Marcus Vinicius Gomes Holanda e o Conselheiro Leandro 
Moraes de Almeida.

 CRC/PA – O convite para que o Corecon PA/AP participasse desta 
agenda institucional foi proferido pela Presidente do CRC, Sra. Ticiane Lima dos 
Santos. O fórum abrangeu temas da evolução tecnológica, marketing digital e 
inteligência artificial. O Corecon PA/AP foi representado pelo conselheiro José 
de Lima Pereira, delegado regional em Santarém/PA.

 FEIRA PARÁ NEGÓCIOS – A 8ª edição da feira foi lançada no salão 
nobre da Associação Comercial do Pará – ACP e contou com a presença do 
Governador do Estado, Helder Zaluth Barbalho, de outras autoridades e 
empresários. O Corecon PA/AP foi um dos convidados para o lançamento, 
sendo representado pelos Conselheiros Roberto Carlos Quintela de Alcantara 
e a Conselheira Daniela Ferreira de Cássia.
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 SEMANA DO CALOURO/UFPA – O Corecon PA/AP foi convidado a 
fazer parte da mesa de abertura acadêmica da semana do calouro 2019 
dos estudantes de Ciências Econômicas da UFPA, sendo representado pelo 
Conselheiro Luiz Carlos das Dores Silva. A abertura foi coordenada pelo 
diretor da Facecon Dr. Nazareno Araújo e pelo diretor do ICSA, Dr. Armando 
Lírio. Estiveram presentes, o reitor da UFPA, Edmar Costa e a comunidade 
acadêmica.

 CARTEIRA DO 1º ECONOMISTA INDÍGENA – Ocorreu em Santarém/PA a 
entrega da carteira profissional ao 1º Economista indígena da nação Mundurucu 
Cara Preta, David Matheus. A entrega foi feita pelo Presidente do Corecon PA/
AP, Raul Paulo Sarmento, na presença do delegado regional Conselheiro José de 
Lima Pereira, docentes, estudantes da UFOPA e familiares do indígena. 

 TERMO DE COOPERAÇÃO COM ATEP – O Corecon PA/AP assinou 
parceria com a Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Pará 
objetivando a capacitação de cursos e palestras de interesse mútuo entre 
as Entidades. O Vice Presidente, Marcus Vinicius Gomes Holanda firmou a 
parceria juntamente com o representante da ATEP Renato Coutinho. Nesta 
agenda institucional participaram os funcionários Glaucia Lima, Edimilson 
Oeiras, Sandra Lima e Samara Faro.

 ESCOLA DE CONTAS DO TCM/PA - O Presidente do Corecon PA/AP, Raul 
Paulo Sarmento em cumprimento a mais uma agenda institucional de trabalho 
e objetivando estreitar relações entre as Instituições na captação de cursos de 
capacitação para os Economistas, esteve presente no Tribunal de Contas do 
Município – TCM, sendo recebido pela diretora executiva da Escola de Contas do 
Pará, Sra. Ana Carolina Pedreira. 

 FIEPA E BANPARÁ – O Núcleo de acesso ao crédito (NAC) da 
Federação das Indústrias do Estado do Pará – FIEPA em parceria com o 
BANPARÁ realizou o Café com Negócios. O Corecon PA/AP foi um dos 
parceiros convidados, sendo representado pelo Vice Presidente, Marcus 
Vinicius Gomes Holanda. O encontro entre Instituições parceiras e 
empresários serviu para demonstrar as novas linhas de crédito do BNDES. 

 COFECON – O Encontro Nacional do sistema COFECON/
CORECONs reuniu em Brasília/DF, funcionários de todo o 
Brasil entre gerentes, fiscalização, contadores e procuradores 
jurídicos. O objetivo do encontro foi padronizar os mecanismos 
de fiscalização e sistema de atendimento aos registrados, 
abrangendo todos os setores operacionais dos Regionais, bem 
como modernizar o acesso aos serviços na recuperação de 
créditos, registros, fiscalização e gestão financeira de recursos. O 
Corecon PA/AP foi representado pela gerente Goretti Sarmanho 
e o chefe de fiscalização Edmilson Oeiras
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 XVI FEIRA DA FIEPA – O Corecon PA/AP, sendo representado pelo 
Vice Presidente, Marcus Vinicius Gomes Holanda foi convidado a participar da 
abertura da VXI Feira da FIEPA no Hangar Centro de Convenções. O Conselheiro 
Sérgio Felipe de Melo também esteve presente nesta agenda. A Feira em sua 
programação, trabalhou conceitos da 4ª Revolução Industrial e suas principais 
inovações tecnológicas no controle da informação.

 POSSE DA FENAJU – No pavilhão Boulevard da Estação das Docas, 
ocorreu a cerimônia de posse da nova diretoria da Federação Nacional das 
Juntas Comerciais – FENAJU. O Corecon PA/AP foi representado nesta agenda 
institucional, pelo Vice Presidente, Marcus Vinicius Gomes Holanda. O vogal do 
Corecon PA/AP, Economista Kleber Antonio da Costa Mourão, também se fez 
presente na cerimônia. Drª Cilene Sabino, representou a JUCEPA/PA.

 BACEN – O Corecon PA/AP, sendo representado pelos Conselheiros 
Roberto Carlos Quintela de Alcantara e Pablo Damasceno Reis, além da 
economista Glaucia Lima da área técnica e Cantarely Costa da comunicação, 
esteve presente na 6ª Semana de Educação Financeira do Banco Central do Brasil, 
cujo tema em 2019 foi “Educação Financeira nas Escolas”. Na oportunidade foi 
apresentada a estratégia Nacional de Educação nas escolas.

 IPOG – O Instituto de pós-graduação e graduação recebeu o Corecon 
PA/AP representado pela gerente executiva, Maria Goretti Sarmanho para uma 
agenda institucional, objetivando renovar a parceria na oferta de cursos com 
desconto para Economistas e apoio a Semana do Economista 2019. Juliana Saad 
diretora comercial e Edson Castro gestor executivo representaram o Instituto.

 AUDITORIA GERAL DO ESTADO – Em mais uma agenda institucional 
de parcerias o Corecon PA/AP assinou um Termo de cooperação técnica com a 
AGE/PA, objetivando abrir oportunidades para os Economistas na área técnica. 
O Vice Presidente Marcus Vinicius Gomes Holanda do Corecon PA/AP e o 
advogado geral do Estado Dr. Giusepp da Rocha, firmaram esse compromisso 
na presença do assessor jurídico Dr. Marcelo Holanda da AGE e dos assessores 
Glaucia Lima e Cantarely Costa do Corecon PA/AP.

 ASSEMBLEIA ELEITORAL DA ASCOP/PA – O Corecon PA/AP foi 
convocado a participar da Assembleia geral da Associação dos Conselhos 
Profissionais do Estado do Pará, ocorrida na Sede da OAB/PA. O objetivo inicial 
da ASCOP é trabalhar as questões administrativas e políticas relativas aos 
Conselhos de Fiscalização de forma coletiva. O Vice Presidente, Marcus Vinicius 
Gomes Holanda foi eleito como um dos membros da diretoria financeira, 
representando o Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá.

 INSTITUTO ALERTA PARÁ – Foi inaugurada a Sede do Instituto que 
possui como um dos objetivos traçados a defesa de políticas públicas que 
garantam o desenvolvimento sócio econômico do Estado do Pará. O Corecon 
PA/AP foi convidado pelo Instituto, sendo representado pelo Conselheiro 
Pablo Damasceno Reis. Na oportunidade foram apresentados aos presentes, o 
LabGeo e o Observatório da agropecuária Brasileira.
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 2º SOBER NORTE – O Corecon PA/AP esteve presente no Simpósio 
Sober Norte e foi representado pelo Conselheiro José de Lima Pereira, delegado 
regional de Santarém/PA. O tema do Simpósio em 2019 foi “a importância e 
Desafios Contemporâneos para o Desenvolvimento da Amazônia”. O Conselheiro 
Sérgio Felipe também esteve presente, pela Sudam.

 CORECON AM – O Presidente do Amazonas Francisco Mourão esteve 
em Belém, juntamente com o Economista Sylvio Cordeiro para uma agenda 
institucional com o Presidente Raul Paulo Sarmento do Corecon PA/AP. Um 
dos pontos de pauta da agenda foram as ações conjuntas de trabalho para 
fortalecer a atuação da região Norte junto aos Economistas.

 POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FACECON – O Corecon PA/AP foi 
convidado para a cerimônia de posse dos novos dirigentes da Faculdade de 
Economia da UFPA, sendo representado pela Economista Glaucia Lima, da 
assessoria técnica. Nesta oportunidade tomaram posse como diretor, Dr. 
Nazareno Araújo e como vice diretor, Leandro Moraes de Almeida, Conselheiro 
do Corecon PA/AP. Estiveram presentes docentes e estudantes de Ciências 
Econômicas.

 FÓRUM MUNICIPAL DE ECONOMIA – SECOM – Foram discutidos vários 
pontos no Fórum que irão subsidiar a elaboração do plano de desenvolvimento 
do município. O Corecon PA/AP foi convidado para esta agenda institucional, 
representado pelo Vice Presidente Marcus Vinicius Gomes Holanda. Estiveram 
presentes a economista Glaucia Lima e Cantarely Costa, área técnica e de 
comunicação.

PARABÉNS, POR MAIS ESTA CONQUISTA!

PA

AP
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 918 / E-mail: adm@coreconpara.org.br / Telefone: (91) 3242.0207

Foram 5 anos de aprendizado e dedicação que resultou na sua formação acadêmica. 
Agora, você tem novos desafios pela frente!

Você sabia que para exercer a profissão de ECONOMISTA é preciso ter o registro?

Nessa etapa inicial de sua carreira o Corecon PA/AP vai te ajudar com a ISENÇÃO
DA 1ª ANUIDADE, pague somente as taxas.

Ficou interessado em subir mais um nível profissional?

Seja um ECONOMISTA e fique habilitado para EXERCER as atividades do campo econômico.

Juntos somos mais fortes!

 AMAPÁ - Em cumprimento de agenda institucional, o Presidente do 
Corecon PA/AP, Raul Paulo Sarmento, reuniu-se com o Presidente da FaeAP, 
Senar, Sindicatos rurais e Conselho deliberativo do Sebrae do Amapá, Iraçu 
Colares, com o objetivo de planejar futuras parcerias entre as duas entidades 
para 2020.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SECON – O Presidente do 
Corecon PA/AP, Raul Paulo Sarmento, e o secretário municipal de Economia  
Rosivaldo Batista, reuniram-se na sede da SECON para discutir sobre o Plano de 
Desenvolvimento municipal de Belém.
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LOGÍSTICA NO ESTADO DO PARÁ

 O Estado do Pará, geograficamente, está 
localizado próximo dos grandes mercados consumidores 
e ao canal do Panamá. O potencial do estado muitas das 
vezes é desperdiçado pela falta de investimentos. Hoje, 
em torno de 70 milhões de toneladas de grãos da região 
central do país, equivalentes a 30%, ainda passam pelos 
portos de Santos, no Estado de São Paulo e Paranaguá, 
no Estado do Paraná. É uma rota com mais de 2 mil 
quilômetros pela costa brasileira. Se esse volume fosse 
operado pelo pelos portos do Pará, a economia anual 
para os produtores seria em torno de R$ 10 bilhões e 
reduziria consideravelmente os custos melhorando a 
situação financeira dos produtores brasileiros, do setor 
de agronegócios.
 As principais commodities brasileiras são 
produzidas também pelo mundo inteiro, logo o 
importante é reduzir os custos com a logística, e o Estado 
do Pará, geograficamente, está bem mais perto dos 
grandes centros consumidores.
 Nessa conta ainda se deve computar os custos 
com o transporte do Centro-Oeste para esses dois 
portos, adicionando-se os gastos com combustíveis, 
pneus, desgaste dos equipamentos, mão-de-obra etc., 
sem contar a perda de grãos caindo pelas estradas sem a 
devida conservação, por não se ter uma malha ferroviária 
à altura da produção.

Arco Norte: Bom negócio para 
o Brasil
 Com o crescimento significativo de produção 
de grãos nos últimos anos e as perspectivas ainda 
maiores para os próximos, transforma o agronegócio 
em um setor estratégico para impulsionar a economia e 
aumentar a participação brasileira no mercado externo. 
A soja e o milho estão entre as commodities agrícolas 
que apresentam os maiores volumes produzidos e 
possuem destaque na balança comercial brasileira. 
Porém, os gargalos logísticos para se fazer chegar a 
produção até aos portos do Arco Norte são desafiadores.
 O atual cenário e as possibilidades de incremento 
e aumento dos volumes a serem escoados e exportados 
pelos portos da região Norte, em especial do Estado do Pará, 
estima-se que, com as atuais políticas de desenvolvimento, 
o potencial existente nos portos do Norte, tem sustentado 
as expectativas que antes tendiam a uma incerteza, agora 
passa ser uma realidade em torno da necessidade de 
redução do custo logístico, a médio e em longo prazo. 
 Dois importantes projetos estão nessa demanda: 
o total asfaltamento da BR-163 (Santarém-Cuiabá) 
e a construção da Ferrogrão, que dará ao estado, 
uma melhor utilização dos rios da região pelo modal 
hidroviário, incluindo-se uma melhor participação 
incisiva do governo federal na avaliação dos impactos 
ambientais, prospectando-se um grande fluxo
para exportação e armazenamento de grãos.
 Mesmo com as precárias e momentâneas 
condições operacionais, em decorrência da malha 
rodoviária e ferroviária, segundo o MAPA (2019), os 
portos do Arco Norte foram responsáveis pelo embarque, 
entre janeiro e julho, de 17,3 milhões de toneladas de 
milho e soja, projetando-se 30 milhões de toneladas 
até o final do ano. O Arco Norte hoje já responde por 
24% do total desses produtos exportados. A capacidade 
portuária de embarque desses portos, deverá alcançar 40 
milhões de toneladas nos próximos 5 anos, diz o MAPA.

 Pelos portos do Pará, o cenário dessa logística 
se modifica consideravelmente, com menor tempo 
de entrega das mercadorias aos grandes centros 
consumidores e a redução dos custos.
 A saída dos produtos do Porto de Santos (SP) 
até Shanghai, na China, tem-se uma distância de 24.068 
km e um tempo médio de 39 dias de navegação. Porém, 
por outra rota que inclui o porto de Santarém (PA), essa 
distância se reduz para 19.546 km e o tempo médio 
de navegação cai para 30 dias, ou seja, nove dias a 
menos, diminuindo o custo médio relativo em 35%, em 
comparação com os portos de Santos (SP) e Paranaguá 
(PR) a partir de Santarém (PA).

Conselheiro José Lima Pereira

ENTREVISTA
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SEMANA DO ECONOMISTA 2019

Fatores indicativos para alavancar o desenvolvimento 
econômico paraense

 O primeiro dia da programação da Semana 
do Economista 2019 aconteceu no auditório da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM), no dia 12 de agosto. O evento em sua abertura 
iniciou com o discurso do vice-presidente do Corecon 
PA/AP, Marcus Vinicius Gomes Holanda. Participaram os 
Conselheiros André Cutrim, Sérgio Felipe, Omar Mourão, 
Lúcia Bahia e Nazareno Benjamim, equipe técnica do 
Conselho, além dos profissionais e estudantes de economia.
  No decorrer da programação aconteceu o 
lançamento do volume 2 do livro “Reflexões acerca do 
Desenvolvimento da Amazônia no Século XXI”, organizado 
pelo economista Rodrigo Portugal e o Conselheiro André 
Cutrim. A edição conta com o apoio do Regional e IPPUR-
UFRJ e simboliza a continuidade do projeto idealizado 
em 2018, pelo economista e ex-presidente do Corecon 
PA/AP, Kleber Mourão, e o Conselheiro Sérgio Felipe 
Melo, e tem como objetivo reunir trabalhos acadêmicos 
que tratam do desenvolvimento amazônico. 
 “A importância da Sudam no desenvolvimento 
da Amazônia” foi o tema da palestra do PHD em 
economia, David Ferreira Carvalho. O palestrante 
pontuou as transformações ocorridas na 
Superintendência e sua atuação constante em 
momentos importantes para a economia paraense.

Entrega de Premiações marca a 
abertura oficial da Semana do 

Economista 2019

 O presidente do Corecon PA/AP, Raul Sarmento, 
e o Conselheiro federal, Sávio Tourinho, compuseram a 
mesa do evento que teve como tema “Fatores indicativos 
para alavancar o desenvolvimento econômico paraense”. 
No discurso de abertura o presidente, Raul Sarmento, 
enfatizou o orgulho de ser economista e a importância 
do profissional de ciências econômicas para o 
desenvolvimento do país por meio do seu conhecimento.
 Durante o evento foi realizada a entrega do 
“Prêmio de Monografias Armando Correa Mendes” que 
teve os seguintes premiados: 1º Lugar –  Elen Carina 
Duarte Ferreira, com o tema: “Análise do comportamento 
dos preços dos produtos da cesta básica para o 
município de Santarém/PA no período de setembro de 
2018 a janeiro de 2019”, orientada pela profª. Msc. Leila 
de Fátima de Oliveira Monte. Em 2º Lugar – Mateus 
de Azevedo Araújo, com o tema: “Mudança climática 
e transferência de renda em um modelo baseado 
em agentes para a economia camponesa do estuário 
amazônico”, orientado pelo Prof. Dr. Sérgio Luiz de 
Medeiros Rivero e no 3º Lugar – Dayse Cristina Coelho 
da Silva, com o tema “O comércio justo e solidário: um 
estudo sobre a feira da agricultura familiar da UFOPA”, 
orientada pelo Prof. Msc. Luiz Gonzaga Feijão da Silva.
 Os acadêmicos da Universidade Federal do 
Pará, Wellington Mateus Pereira do Rosário e Matheus 
da Cunha Ramos, receberam o certificado da dupla 

  A cerimônia de abertura reuniu economistas, 
acadêmicos de ciências econômicas e autoridades na 
Casa do Economista no dia 13 de agosto, data em que se 
comemora o Dia do Economista. Os Conselheiros André 
Cutrim, Omar Mourão, Sérgio Felipe, Leandro Morais, 
Roberto Alcantara e o vice-presidente, Marcus Holanda, 
participaram da abertura.
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vencedora VI Gincana Regional de Economia. 
 Na abertura oficial vários brindes foram 
sorteados entre os participantes. Este dia fechou com 
um coquetel de confraternização em homenagem ao 
Dia do Economista.

Desenvolvimento da Economia municipal foi debatido no 
terceiro dia da Semana do Economista 2019

 O município de Belém também foi pauta da Semana 
do Economista 2019, com o tema “Desenvolvimento da 
economia municipal e suas perspectivas”, o Secretário 
municipal de economia, Rosivaldo Batista, abordou o 
tema no auditório da Faculdade Esamaz no dia 14 de 
agosto. O presidente do Corecon PA/AP, Raul Sarmento, 
realizou o discurso de abertura do evento que contou com 
a presença de acadêmicos, economistas, Conselheiros, 
equipe técnica do Conselho e público em geral. Estiveram 
presentes o vice-presidente do Conselho, Marcus Vinicius 
Gomes Holanda, e os Conselheiros Roberto Alcantara e 
Luiz Carlos Silva.

  Segundo o secretário, os setores de maior 
movimentação na capital são de comércio e serviço, 
que representam 60% do Produto Interno Bruto (PIB) 
da cidade, que chega a R$ 29 bilhões. Mesmo sendo um 
comportamento histórico desde a fundação de Belém, 
acredita que é hora de dar visibilidade a outras atividades 
econômicas.

 O auditório do Instituto de Ciências Sociais 
Aplicada da Universidade Federal do Pará foi o local do 
último dia de programação da Semana do Economista 
2019, no dia 26 de agosto. O phd em economia, Douglas 
Alcântara, apresentou a palestra sobre a conjuntura 
econômica nacional.
 Compuseram a mesa do evento o diretor 
da Faculdade de Ciências Econômicas da UFPA, Dr. 

Nazareno Araújo e o Conselheiro Dr. Leandro Moraes 
de Almeida, neste ato representando o Corecon PA/AP. 
Estiveram presentes, o diretor do ICSA/UFPA, Armando 
Lírio, a vice-diretora da Facecon, Jurandir Novaes, o 
Conselheiro Sérgio Felipe e a equipe técnica, além dos 
acadêmicos de ciências econômicas.
  De acordo com o palestrante, a economia 
brasileira precisa passar por um planejamento para 
atrair investidores de capital estrangeiro. A política e a 
economia não devem ser analisadas de forma isolada, 
afirmou Douglas Alcântara.
 Este evento marcou o encerramento da Semana 
do Economista 2019 que teve como tema “Fatores 
indicativos para alavancar o desenvolvimento econômico 
paraense”.

ICSA/UFPA recebe Semana do Economista 2019
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ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARÁ

 O Pará apresentou crescimento acima de 10% na 
economia, na média nos últimos 10 anos, um crescimento 
expressivo se considerado o crescimento do PIB brasileiro. 
Esse avanço está baseado na mineração e na pecuária, 
setores que compõe a base estrutural da economia do 
Estado.  Porém, essa conjuntura econômica deveria estar 
em um patamar superior, segundo o Ph.D. em Economia 
David Carvalho. 
 Dentre todas as regiões brasileiras, a Região 
Norte é a menos desenvolvida industrialmente. Há 
várias décadas a região tem suas atividades econômicas 
vinculadas aos setores com pouca aplicação tecnológica 
e que atuam nos ramos agroindustriais que produzem 
alimentos, têxtil, couro, borracha.  Apesar disso, no final 
do século passado essa região começou a desenvolver 
atividades como mineração e metalurgia, que foram 
as que mais cresceram. Na parte oriental as mudanças 
ocorreram em decorrência da extração mineral na Serra 
dos Carajás e de Oriximiná, além da proximidade com a 
usina hidrelétrica de Tucuruí e a instalação do complexo 
metalúrgico do alumínio nas proximidades de Belém.
 Por ser uma região rica em recursos naturais, que 
são amplamente destinados a exportação, produzimos 
produtos de baixo valor agregado, o que dificulta a geração 
de emprego e renda. A solução está na instalação de 
indústrias de transformação, verticalizando a produção e 
assim manufaturando internamente a maior quantidade 
de produtos possíveis o que otimizaria os  recursos 

Phd em Economia, David Ferreira Carvalho

ENTREVISTA

David Carvalho, Pós-Doutorado. , Programa Pesquisador de 
Pós-Doutorado do Instituto de Economia da UNICAMP

disponíveis e alavancaria a economia local, diz Carvalho. 
O Poder Público é crucial para esse processo no sentido 
de atrair investimentos para a indústria no Pará. 
 Como exemplo de indústrias de implantação 
viável está a indústria têxtil, pois o Estado possui clima 
propício para produção da matéria prima demandada, o 
algodão. Seria imprescindível que o Governo incentivasse 
a implantação da indústria o mais próximo possível da 
área cultivada, reduzindo os custos com logística e criando 
assim vantagem competitiva. 
 Outra alternativa seria a estimulação da 
agroindústria, pois temos uma variação enorme 
de produtos neste setor. Não somente o açaí, tão 
característico da região, que poderia ser explorado de 
maneira mais eficaz, mas também o cupuaçu, a mandioca 
e etc. A pecuária de igual modo poderia ser verticalizada, 
com indústria de lácteos e couro, temos várias opções 
que se derivam desse setor. Além da base agrícola da 
soja, cada vez mais presente no Estado. 
 Os Incentivos fiscais atrairiam investidores e 
Governo do Pará, ao promover uma política de incentivos, 
alavancaria a criação emprego e aumentaria a renda 
no Estado, e por consequência no Brasil.  As empresas 
não se instalam porque a Região Norte, é uma região 
relativamente isolada, temos dificuldade de acesso a 
mão-de-obra qualificada, peças e mercado consumidor 
reduzido.  Dessa forma os incentivos seriam uma das 
únicas alternativas para trazer investidores. 

“Por ser uma região rica 
em recursos naturais, que 
são amplamente destinados 
a exportação, produzimos 
produtos de baixo valor 
agregado, o que dificulta a 
geração de emprego e renda” 
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CBE 2019: “ALTERNATIVAS PARA A RETOMADA DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO”

 Durante os dias 16 a 18 de outubro Florianópolis 
foi o centro de debate sobre a economia. Com o tema 
“Alternativas para a retomada do desenvolvimento 
econômico” o XXIII Congresso Brasileiro de 
Economia reuniu renomados economistas do país e 
palestrantes internacionais, especialistas, autoridades 
governamentais, estudantes e representantes dos 
principais segmentos da economia e da sociedade civil 
em geral.  
 Diferentes vertentes de pensamentos e amplo 
debate de ideias foram as características do evento 
que teve sua programação dividida em quatro grandes 
blocos: Relações e Inserção Internacional, Políticas 
Macroeconômicas, Desenvolvimento e Políticas Públicas; 
Políticas Macroeconômicas; Desenvolvimento; e o papel 
do estado e Políticas públicas. Cada bloco com assuntos 
atuais que convergem ao tema central do evento.
 A economista pernambucana Tânia Bacelar 
foi condecorada com o Prêmio Personalidade 
Econômica 2019, prêmio criado em 2014 pelo Sistema 
Cofecon/Corecons que homenageia anualmente um 
profissional pelo importante trabalho desenvolvido 
para a economia. Tânia Bacelar é doutora em Economia 
Pública, Planejamento e Organização do Espaço pela 
Universidade de Paris I, PanthéonSorbonne. Bacelar 
foi Diretora da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene) e da Fundação Joaquim Nabuco 
(Fundaj), Secretária de Planejamento e de Fazenda do 

Estado de Pernambuco, Secretária de Planejamento 
do Município do Recife e Secretária de Políticas de 
Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração 
Nacional. A economista foi Presidente do Corecon-
PE e Conselheira do Cofecon; e é Professora da Pós-
graduação em Geografia da UFPE e Sócia da Consultoria 
Econômica e Planejamento (CEPLAN). 
 O encerramento do evento foi marcado pela 
cerimônia de premiação da IX Gincana Nacional de 
Economia. No total, disputaram o prêmio 30 duplas de 
universitários.  O primeiro lugar ficou com os estudantes 
Lowan Nickolas Faria Rodrigues e Francisco Guilherme 
Dantas Neto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Em segundo lugar, Aline Oliveira Silva e Ubiravam 
Arão de Farias, da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE); e o terceiro lugar com os estudantes Luigi 
Bruno Dias Martinelli e Nathan Gabriel Presotto, da 
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).
 As representantes do Corecon PA/AP a 
economista Hellen Berbel Ferraz e Glaucia Barata 
Lima estiveram presentes no Congresso Brasileiro de 
Economia - CBE 2019. A assessora do Corecon PA/AP 
apresentou o artigo “Educação Financeira: Incentivos 
promovem inclusão e cidadania” no terceiro dia do 
evento e a economista Hellen Berbel Ferraz editou um 
vídeo da região do Marajó, sua área de atuação, exposto 
no estande Mulher.
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CICLO DE PALESTRAS E CURSOS

 Palestra na UEPA de Castanhal/PA - Foi ministrada a palestra “Como 
gerir seu dinheiro”, pela economista e assessora técnica Glaucia Barata de 
Lima, uma das autoras da 3ª versão da cartilha de educação financeira do 
Corecon PA/AP. Este evento foi organizado pelo professor da UEPA, Fabrini 
Quadro Borges e pelo economista, coordenador da Escola de Desenvolvimento 
da SUDAM, Kleber Antonio da Costa Mourão.

 Workshop na Unopar de Breves/PA – O “Workshop de finanças na 
prática” destinado aos alunos do nível superior da Universidade, ocorreu no 
pólo Unopar de Breves/PA e foi coordenado pela economista Hellen Berbel 
Ferraz Bentes, representante Corecon PA/AP na região do Marajó. Um 
dos assuntos abordados foram os investimentos para os diversos perfis de 
investidores.

	 Oficina	de	capacitação	BACEN	– Destinada a capacitar os facilitadores 
em Finanças Pessoais, a oficina abordou temas como orçamento, crédito, 
consumo, finanças e investimentos. Participaram da oficina o Conselheiro 
Pablo Damasceno Reis do Corecon PA/AP e a economista Glaucia Lima da 
assessoria técnica.

 Palestra na UFPA – Durante a Semana do Calouro 2019 da UFPA, o 
Corecon PA/AP foi convidado a participar com a palestra “A importância do 
Economista no desenvolvimento da Amazônia”, ministrada pelo Conselheiro 
Sérgio Felipe Melo, assessores Glaucia Lima e Cantarely Costa, da área técnica 
e de comunicação. Estiveram presentes o Conselheiro Leandro Almeida, 
docentes e estudantes de Ciências Econômicas.

 Palestra na UFOPA de Santarém - O Corecon PA/AP foi convidado 
a participar da Semana do Calouro com a palestra “O Economista e sua 
importância para a região, o Brasil e o mundo” ministrada pelo Presidente, Raul 
Paulo Sarmento. Oportunidade esta que estreita e reforça os laços institucionais 
entre a entidade e a comunidade acadêmica da UFOPA de Santarém, além de 
mostrar as estudantes de Ciências Econômicas a importância do profissional 
Economista.

 Treinamento na SUDAM – Os Conselheiros Sérgio Felipe Melo e 
Maria Lúcia Bahia Lopes do Corecon PA/AP, participaram do 3º módulo do 
treinamento para construção da Matriz Insumo-Produto (MIP) realizado pela 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. A MIP será utilizada 
como ferramenta de planejamento e previsão dos impactos econômicos da 
Amazônia Legal.
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 Palestra Viagem pela Economia – Na Sede do Corecon PA/AP foi 
ministrada a palestra do Economista Luiz Alberto Machado, cujo tema foi 
“Viagem pela Economia: porque estudar os clássicos?”. Os Conselheiros Pablo 
Damasceno Reis e Leandro Moraes de Almeida foram os representantes 
do Corecon PA/AP. Estiveram presentes docentes e estudantes de Ciências 
Econômicas da UFPA. Nesta oportunidade foi lançado o livro “Viagem pela 
Economia”.

 Treinamento FINEP – Na Sede do Corecon PA/AP em parceria com 
a Financiadora de Estudos e Projetos, ocorreu um treinamento sobre as 
temáticas: Instrumentos Públicos de Apoio a Inovação e Incentivos Fiscais 
da Lei do Bem, ministrado pelo analista Kalil Maia do FINEP. Foram os pontos 
relevantes: os instrumentos e etapas do ciclo de inovação e o apoio FINEP 
para a estruturação dos parques tecnológicos. Participaram Economistas, 
projetistas e estudantes de Ciências Econômicas. 

 VII FEPAC do CEEP – A Feira profissional de artes e ciências do centro 
de ensino empreendedor, reuniu docentes e estudantes com o objetivo de 
demonstrar como desenvolver trabalhos empreendedores. O Corecon PA/
AP foi convidado a participar com a palestra “Transporte por aplicativos, Lei 
13.640/2108 e Mobilidade Urbana” ministrada pelo Conselheiro Sérgio Felipe 
Melo.

VII Encontro de Economia da UFOPA – O Corecon PA/AP foi convidado a 
participar do VII ENECON em Santarém/PA para proferir a palestra “Economia 
global e seus desafios mediante as relações internacionais” ministrada pelo 
Conselheiro Pablo Damasceno Reis, na Sede da OAB de Santarém. O Encontro 
contou com a presença de docentes e estudantes da UFOPA, empresários e a 
sociedade em geral.

 Palestra no Ministério da Saúde – A convite da Superintendência 
Regional do Ministério da Saúde - SEMS/PA, o Corecon PA/AP ofertou uma 
palestra de “Educação Financeira” aos servidores, ministrada pelo Conselheiro 
Pablo Damasceno Reis e pela Economista Glaucia Lima, assessora técnica. 
Esta atividade no Ministério foi coordenada pela gestora Amasília Sousa e 
organizada pelo Dr. Marcelo e sua equipe.

Competições	2019
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SISTEMA FINANCEIRO E O CRESCIMENTO ECONÔMICO REGIONAL

 O economista Edilson Rodrigues teve rica 
experiência profissional nas duas últimas décadas, tendo 
exercido relevantes funções em Brasília e Belém, além de 
uma experiência internacional em Washington, sempre 
tratando de questões econômicas aplicadas à nossa 
Região. Atualmente é Supervisor do Sistema Financeiro, 
coordenando uma equipe de Supervisão de Cooperativas 
de Crédito, e atua em Educação Financeira, dois temas 
que a Região Norte apresenta baixos.

Analista do Bacen, Edilson Rodrigues de Sousa

ENTREVISTA

 Qual a contribuição do Sistema Financeiro e temas 
correlatos para o crescimento econômico regional?
No caso brasileiro, o sistema financeiro reflete claramente 
as desigualdades regionais, na medida em que no Norte 
registramos baixa participação tanto na produção e agregação 
de valor de bens e serviços como na presença e atuação do 
sistema financeiro. Há diversos fatores estruturais relevantes, 
mas gostaria de destacar nossa dimensão territorial e as 
dificuldades de infraestrutura de transportes, de comunicação 
e de logística em geral, que dificultam o acesso aos mercados e 
aos bens e serviços. 

 Que fatores podem contribuir para melhorar esta 
situação?
O atendimento regional do sistema financeiro tem sido 
beneficiado pelas inovações tecnológicas, as quais tem 
contribuído para ampliar o acesso aos produtos e serviços por 
meio digital, dispensando em muitos casos a presença física de 
instituições financeiras. A importância desta tendência pode 
ser exemplificada em pesquisa recente divulgada pelo Banco 
Central  indicando que as transações por smartphones e internet 
banking representam quase 70% do total das transações do 
sistema financeiro. Este é um resultado positivo, mas estamos 
longe de superarmos as dificuldades e carências regionais, 
como por exemplo o acesso ao crédito.

 No que diz respeito ao acesso ao crédito, porque o 
Cooperativismo	 de	 Crédito	 seria	 uma	 alternativa	 e	 porque	
registramos baixos índices na Região Norte?
A cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada 
pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros 
exclusivamente aos próprios cooperados. Ou seja, os cooperados 
são ao mesmo tempo donos e usuários da cooperativa, 
participando de sua gestão. O cidadão tem a oportunidade de 
obter atendimento personalizado para suas necessidades. Além 

do que o excedente financeiro, que é conhecido como sobra, 
é repartido entre os cooperados, significando que os ganhos 
voltam para a comunidade ou região em que a cooperativa 
atua. Por outro lado, o sistema bancário trabalha com um nível 
de exigências mais elevado que o cooperativismo para conceder 
crédito, mas em geral não temos cultura de cooperativismo, o 
que dificulta o desenvolvimento deste segmento. Na Região 
Norte a participação média é muito baixa, atingindo 1,2%. 

 Em relação à Educação Financeira, como estamos na 
Região?
Estamos melhorando, mas não estamos bem. Em termos 
internacionais, em 2016 a OCDE divulgou um estudo 
comparativo de trinta países  no qual o Brasil ficou em 26° 
lugar em termos de grau de educação financeira. Em termos 
nacionais, podemos usar como referência Relatório de 
Cidadania Financeira, divulgado em 2018 pelo Banco Central, 
que contém três índices, o de Educação Financeira. As regiões 
Norte e Nordeste estão abaixo da média nacional e o Pará ficou 
em 27º lugar e o Amapá em 25º nos três indicadores.

 E como mudar este cenário? Quais medidas estão sendo 
implementadas e o que podemos sugerir?
No Brasil a situação vem melhorando, mas ainda há longo 
caminho a percorrer. O levantamento denominado Mapa 
da Educação Financeira  revelou que em 2010 a Educação 
Financeira adquiriu status de política de Estado com a criação 
da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), e que 
havia apenas 100 ações ou projetos devidamente estruturados 
no Brasil. No levantamento de 2013 foram identificadas 803 
iniciativas, que significa uma quantidade oito vezes maior que 
o levantamento anterior. Entretanto, verificou-se concentração 
das ações nas regiões Sudeste (55%) e Sul (32%), enquanto no 
Norte e no Nordeste foram identificadas apenas 3% em cada 
Região do total das ações do Brasil.

	 Na	sua	visão,	em	relação	a	estes	temas,	as	perspectivas	
são	positivas?
Certamente, mas há várias frentes a serem trabalhadas, 
desde a ampliação e consolidação das políticas públicas, 
envolvimento das Escolas, do setor empresarial privado e até 
no nível comunitário e familiar, pois Cooperativismo de Crédito 
e Educação Financeira são temas com elevado potencial para 
gerar benefícios, mas necessitam de um esforço de aprendizado. 
Na Região Norte, e particularmente no Pará, é imperativo 
avançar e superar problemas, muito frequentemente desde os 
básicos, para construir condições que garantam crescimento 
sustentável, contínuo e que amplie benefícios para a Região.
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PARÁ NEGÓCIOS

 A 8ª edição da Pará Negócios é um evento multisetorial que abrange 
em um só lugar um mix de capacitação, network, palestras, roda de negócios e 
muitas outras oportunidades.
 O tema deste ano foi: “Do Império a indústria 4.0” promovendo 
discussões para a retomada do crescimento, contribuindo pro fortalecimento 
econômico do Pará. 
 O Corecon PA AP esteve presente no estande institucional em busca de 
parcerias para beneficiar os Economistas e levar conhecimento da importância 
da Educação Financeira ao público em geral.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

 O Conselho Regional de Economia – 9ª Região PA/AP encerra mais uma gestão com o cumprimento de 
inúmeras agendas institucionais, ciclo de palestras e treinamento para os Economistas e a sociedade na disseminação 
da educação financeira como inclusão social. Transparência na arrecadação de receitas e execução de despesas foi um 
dos objetivos traçados e manter o equilíbrio com um saldo financeiro positivo sempre foi um diferencial da gestão. 
Objetivando demonstrar para os Economistas e a sociedade em geral que os recursos foram aplicados de forma 
adequada com a necessidade de manutenção do prédio Sede, na oferta de serviços aos registrados, na arrecadação de 
dívida ativa, receita patrimonial de aplicações, transferência e receita de capital.

CNPJ: 05.436.526/0001-32 - Siscontw - v. 2.0.56.00
Balanço Orçamentário

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - PARÁ - CORECON/PA
Período: Janeiro / 2019 a Dezembro / 2019

Página : 1

Contas Previsão Execução Diferença Contas Fixação Execução Diferença
      RECEITAS CORRENTES 745.337,95 671.047,48 (74.290,47)       DESPESAS CORRENTES 743.653,95 634.456,02 (109.197,93)
            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 645.445,20 612.581,07 (32.864,13)             DESPESAS DE CUSTEIO 593.785,23 498.881,79 (94.903,44)
            RECEITA PATRIMONIAL 28.000,00 11.358,25 (16.641,75)             TRANSFERENCIAS CORRENTES 149.868,72 135.574,23 (14.294,49)
            RECEITAS DE SERVIÇOS 20.392,75 18.943,78 (1.448,97)
            TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.500,00 0,00 (3.500,00)
            OUTRAS RECEITAS CORRENTES 48.000,00 28.164,38 (19.835,62)

      RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00       DESPESAS DE CAPITAL 1.684,00 1.682,10 (1,90)
            OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00             INVESTIMENTOS 1.684,00 1.682,10 (1,90)
            ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00             INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00
            AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00
            TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
            OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAIS 745.337,95 671.047,48 (74.290,47) SUBTOTAIS 745.337,95 636.138,12 (109.199,83)

DÉFICIT 0,00 0,00 0,00 SUPERÁVIT 0,00 34.909,36 34.909,36

TOTAIS 745.337,95 671.047,48 (74.290,47) TOTAIS 745.337,95 671.047,48 (74.290,47)

BELÉM, 31  de  dezembro  de  2019

R  E  C  E  I  T  A  S D  E  S  P  E  S  A  S
ESPECIFICAÇÕES PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÕES PARCIAL TOTAL

RECEITAS CORRENTES 745.337,95        DESPESAS CORRENTES 724.337,95        
Receita de Contribuições 644.445,20        Despesas de Custeio 576.969,23       
Receita Patrimonial 30.000,00          Transferências Correntes 147.368,72       
Receita de Serviços 19.392,75          
Transferências Correntes 3.500,00            
Outras Receitas Correntes 35.000,00          

RECEITA DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00          
Operações de Créditos Investimentos 21.000,00         
Transferência de Capital
Outras Receitas de Capital

TOTAL 745.337,95        TOTAL 745.337,95        

RECEITA E DESPESA - 2019
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
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PARCERIAS COM DESCONTOS 
PARA ECONOMISTAS!

GAP Fitness
Contato: 

91 3038.5227 / 9 9277.0462

E-mail:

contato@gapfitness.com.br

20%
desconto

CASTILLA Idiomas
Contato:

 91 9 9129 5962  (Jordana Araújo)

E-mail: 

gerencia.comercial@castillaidiomas.com

50%
desconto30a

UNIODONTO
Contato: 

91 9 8854.1053 / 9 8432.6580 

E-mail: 

atendimento@korlife.com.br

Pólo Marabá

Contato: 

94 3324.6017 (Tatiane Martins)

Pólo Santarém

Contato: 

93 9 8405.9112 (Márquia / Even)

Macapá

Contatos: 

91 9 8854.1053 / 3250.1053 (Sônia Santos)

E-mail: 

korlifebeneficios@gmail.com

30mêsR$

COMPANHIA 

BELÉM ACADEMIA
Contato: 

91 4005.3555 / 9 8944.0750

E-mail: 

contato@companhiabelem.com.br

Contato: 91 3242.0207

E-mail: adm@coreconpara.org.br

asteccorecon@gmail.com

QUALICORP 
Contato: 

91 9 9170.6006 (Erinaldo)

E-mail: 

erinaldo@terravivaseguros.com.br

HapVida / Unimed

Sulamérica

RUI JULIANO
Contatos: 

53 3231.3622 / 0800 600 3622

E-mail: 

info@manualdepericias.com.br

10%
desconto

HC PNEUS
Contato:

 91 9 8148.9600  (Guilherme)

Site: 

www.hcpneus.com.br

14%
desconto10a
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Nossa 
estrutura

Rua Jerônimo Pimentel, 918

INFORMAÇÕES:

Telefone: (91) 3242.0207 

E-mail: adm@coreconpara.org.br

AUDITÓRIO

- Espaço para 
  65 lugares

- Projetor e tela 
  de projeção

- Sistema de som

- 02 microfones 

- Ambiente 
  refrigerado

- Cozinha de apoio

- 02 banheiros

Disponível para locação!

PA

AP


