
oficina sobre “Perícias Econômicas Financeiras” 
com Pedro Afonso Gomes. 
 Ainda no dia 09, haverá uma sessão solene 
de comemoração dos 60 anos da profissão do eco-
nomista no Brasil com o tema “O papel do econo-
mista no século XXI”, onde está confirmada a parti-
cipação de José Alexandre Sheikhmann, João Paulo 
de Almeida Magalhães, Ricardo Bielschowsky, Ar-
mando Dias Mendes e Dércio Garcia Munhoz. 
 Lembrando que essa é parte da programa-

ção, estão listados apenas nomes confirmados que 

participarão do evento. 

  
 Vários profissionais renomados em todo o Brasil já confirmaram pre-
sença no XIX Congresso Brasileiro de Economia, que acontecerá de 07 a 09 de 
setembro de 2011, em Bonito (MS). A programação do evento está sendo 
fechada com o nome dos palestrantes e temas abordados. 
 Em 2011, o XIX CBE acontecerá com o tema Desenvolvimento: Inova-
ção, Tecnologia e Sustentabilidade e ainda será palco das comemorações dos 
60 anos de regulamentação da profissão do Economista no Brasil.   
 Além disso, o CBE será realizado em um verdadeiro paraíso ecológico, 
reforçando a ideia do desenvolvimento aliado a sustentabilidade. 

 
Programação 
 
 No dia 07 acontecerá a solenidade de aber-
tura, a recepção e o credenciamento dos participan-
tes. Já no dia 08, está confirmada uma palestra sobre 
Economia Institucional com os economistas Ladislau 
Douber e Gilson de Lima Garófalo, no mesmo dia 
Heron Carlos Esvael e Carlos Tadeu irão falar sobre 
“Indicadores: a importância dos índices para o de-
senvolvimento econômico”. 
 O segundo dia de congresso ainda contará 
com as economistas Nilde Brum e Beatriz Laje em 
um debate sobre Economia do Turismo. O minicurso 
do dia será sobre “Planejamento público como ga-
rantia de assertividade no desenvolvimento com ba-
se local”, ministrado por Odilon Guedes. 
 Na noite do dia 08, haverá um painel de de-
bate sobre “Desindustrialização ou Primarização da 
Pauta Exportadora: os reais impactos das políticas 
cambiais e monetárias no Brasil”, com a participação 
de Antônio Correia de Lacerda, João Paulo de Almei-
da Magalhães, Reinaldo Gonçalves, Luis Figueiras, 
Marcelo Carcanholo e Eduardo Pinto. 
 No terceiro dia de congresso, Gesner de Oli-
veira ministrará sobre “O desempenho econômico 
brasileiro no cenário mundial”, também terá uma 

Comissão organizadora fecha parte da programação do CBE 
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Quais setores econômicos estão em expansão no Estado? 
 
São promessas de crescimento de emprego, os setores de Constru-
ção Civil, Indústria de Transformação, Comércio e Serviços. Em 2010 
o setor de Serviços gerou 13.781 novos empregos, o de Comércio 
9.062, Indústria de Transformação 5.245 empregos e Construção 
Civil 4.908 empregos. Há novos projetos em andamento no estado 
em fase de construção e outros projetos já operando que estão em 
expansão. 
 
Quais fatores contribuem para o índice de desemprego, ou seja, o 
que o mercado exige? 
 
No MS, não temos uma pesquisa de emprego e desemprego, temos 
somente dados do Caged que é exclusivo do emprego formal. 
A qualificação: Em todos os setores, inclusive nas microempresas, a 
qualificação se faz necessária para o bom aproveitamento do traba-
lho. Com a competição acirrada entre as empresas, custos elevados 
de produção (encargos salariais e impostos) e os consumidores cada 
vez mais exigentes, os empresários tentam formar o melhor quadro 
de funcionários para suas empresas e a qualificação é altamente 
necessária para o desenvolvimento, seja qual for o tamanho do em-
preendimento. 
 
Embora o estado tenha gerado 37mil empregos formais em 2010, o 
estado cresceu 60mil habitantes, a notícia de que estamos crescen-
do, a promessa de empregos trás muito mais pessoas, do que as 
que efetivamente conseguem empregos são pessoas que migram e 
se aventuram atrás do emprego. Nesse sentido o desemprego não 
diminui. 
 
Qual o município que mais emprega em MS e o que menos empre-
ga? 
 
Campo Grande por ser a capital concentra aqui toda Administração 
Pública do estado (forças armadas, judiciário, legislativo, executivo) 
que somam 74.509, isso é um mercado fantástico de consumo e to-
do investimento aqui é bem prestigiado pelos consumidores.  
No mês de abril de 2011, a capital contabilizou um estoque de 
258mil empregos formais. Já o município que menos emprega é Fi-
gueirão com 245 empregos.  

Entrevista: Mercado de Trabalho com o economista José 
Áureo Torres 
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Áureo é graduado em econo-
mia pela Universidade Fede-
ral de MS e Conselheiro Su-
plente do Corecon/MS. 
 
Trabalha na Fundação Social 
do Trabalho e é idealizador  
do Observatório do Mercado 
de Trabalho e do Boletim do 
Mercado de Trabalho da 
Funsat. 
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 Acontece de 26 a 28 de maio, em Manaus/AM, o V Encontro de Entidades de Economis-
tas da Amazônia, com o tema “O papel social do economista no Brasil e no século XXI”. 
 Durante o evento, o Conselheiro Federal por Mato Grosso do Sul, Paulo Ponzini fará uma 
apresentação explicativa sobre o XIX Congresso Brasileiro de Economia, que acontece de 07 a 09 
de setembro, em Bonito/MS. 
 O evento ainda contará com a presença dos conselhos regionais do Acre, Amapá, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins. 
 Ainda haverá palestras sobre, Matriz energética, Análise de conjuntura do Pará, Visão 
Regional Ambiental, Planejamento Estratégico do Profissional de Economia e os desafios da atu-
ação profissional do economista da Amazônia. 

Conselheiro Federal por MS irá apresentar o CBE em encontro na  
região Norte 

 Estão abertas até o dia 1º de julho as inscrições para 
o Prêmio Brasil de Economia (PBE), que reconhecerá traba-
lhos acadêmicos em cinco diferentes áreas: monografia de 
graduação, dissertação de mestrado, tese de doutorado, 
artigo técnico ou científico e livro de economia. 
 O total de prêmios chega a R$ 46 mil. A maior novi-
dade para 2011 é o apoio do Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (IPEA), que concederá bolsas aos melhores tra-
balhos em três das cinco categorias.  
 Os trabalhos que concorrerão aos prêmios poderão 
ser protocolados nos Conselhos Regionais de Economia ou 
em suas Delegacias até o dia 1º de julho e deverão ter um 
único autor, exceto nas categorias livro e artigo. Na catego-
ria monografia, a inscrição será feita exclusivamente pelos 
próprios CORECONs. A entrega deve ser feita em três vias, 
em envelope único identificando apenas a categoria e o 
pseudônimo do autor.  
Bolsas de pesquisa  
 O IPEA concederá aos primeiros colocados nas cate-
gorias tese de doutorado, dissertação de mestrado e mono-
grafia de graduação uma bolsa de pesquisa por um ano 
(sem vínculo empregatício). Os premiados deverão enviar 
ao Instituto seus projetos de pesquisas no prazo de até três 
meses contados a partir da entrega do prêmio. Os projetos 
serão submetidos a aprovação de acordo com as normas de 
concessão de bolsas do IPEA. 
Mais informações podem ser obtidas no site do Cofecon, 
www.cofecon.org.br.  

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Brasil de Economia 



 Edna Antonelli, economista e diretora da Unidade Especial de Cria-
ção e Inovação da Prefeitura de Campo Grande assumiu no dia 5 de abril 
deste ano, a presidência do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de 
Ciência, Tecnologia e Inovação - gestão 2011/2013. 

 A eleição da nova diretoria do fórum ocorreu em Brasília, durante a 
assembleia geral realizada durante a 59ª Reunião Geral da Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP). Atualmente o fórum conta com 180 secretarias associa-
das, pertencentes a municípios de todas as regiões do país. 

 Agora Mato Grosso do Sul assume a direção do fórum nacional, com 
importantes desafios a serem enfrentados. Segundo a nova presidente, Ed-
na, o papel principal do fórum é “fomentar e transformar a ciência, tecnolo-
gia e inovação em elementos para a conquista da cidadania e a aumento da 
qualidade de vida da população”. 

 Um grupo representativo de economistas, liderado pelo presidente 
do Conselho Federal da Economia, Waldir Pereira Gomes, e pelo presidente 
do Conselho em Santa Catarina, Paulo de Tarso Guilhon, encontrou-se no dia 
29, com o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE), Renato Vianna. 
 O encontro transcorreu em clima de cooperação e cordialidade, e de-
pois de discutidas algumas questões econômicas pontuais, os presidentes do 
COFECON e do CORECON-SC entregaram ao presidente do BRDE o convite 
para ele integrar a mesa de honra do XIX Congresso Brasileiro de Economia, 
que acontecerá de 7 a 9 de setembro, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. 
Eles aproveitaram a oportunidade para também solicitar auxílio financeiro 
para o evento.  
 Renato Vianna disse ser uma honra e um prestígio contar com a pre-

sença de ilustres economistas de Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, e 

que o BRDE quer ser parceiro e comemorar os 50 anos do Banco junto com 

os 60 anos da regulamentação da profissão do Economista. (Fonte:Cofecon) 

Economista MS  assume a presidência do Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Municipais  
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Economistas vão ao BRDE em busca de apoio para o CBE 


