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Apresentação 

Presidente Celso Pinto Mangueira 

Conselho Regional de Economia do Estado da Paraíba  

É com grande satisfação que o Conselho Regional de       

Economia do Estado da Paraíba (CORECON-PB),  no momento 

das comemorações do Dia Internacional das Mulheres 2023,    

coloca à disposição de seus filiados,  dos profissionais em      

economia, professores e alunos de Ciências Econômicas e da 

sociedade em geral, a presente coletânea que relata a trajetória 

profissional de 10 mulheres economistas do Conselho. 

Ao  incentivar o relato dessas trajetórias, o CORECON-PB 

procura mostrar, especialmente aos futuros profissionais de   

economia,  caminhos que poderão ser percorridos  na  busca de 

uma posição de destaque no mercado de trabalho. 

Nessa trajetória construída após vencida a árdua tarefa da graduação em Ciências           

Econômicas e de novos ciclos de evolução acadêmica e profissional, essas economistas, de 

acordo com suas vocações, optaram por diversos campos de atuação na área pública e/ou       

privada: educadoras, peritas, consultoras, projetistas, analistas, escritoras, certificadoras,         

coordenadoras de entidades e de projetos.   

Na caminhada dessas economistas, não se pode deixar de exaltar a imprescindível           

contribuição  das Universidades Federais da Paraíba, de Campina Grande, de Pernambuco, da 

Universidade de Brasília e da Faculdade de Economia da Fundação Francisco Mascarenhas. 

 Extremamente positivo tem sido também o apoio institucional do Sistema Cofecon/Corecons 

na valorização das profissionais de Economia por meio da criação da Comissão da Mulher     

Economista e Diversidade, dos Fóruns e Seminários Regionais e Nacionais da Mulher             

Economista, de cursos e matérias especiais na Revista Economista. 

É nesse contexto que nós, dirigentes do CORECON-PB, ao celebrar a passagem do Dia       

Internacional das Mulheres 2023, com o tema eleito pela ONU “Por um mundo digital inclusivo: 

inovação e tecnologia para a igualdade de gênero”, saudamos as mulheres economistas que    

estão mudando o nosso mundo para melhor . 
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Mensagem  

Presidente Francisco Nunes de Almeida 

Academia Paraibana de Ciência Econômica 

Recebi do amigo e Presidente do CORECON/PB, Celso       

Mangueira, a honrosa incumbência de expressar aqui nosso        

sentimento e gratidão às mulheres economistas que muito         

dignificam nossa categoria, na Paraíba, no Brasil e mundo afora. 

Nesta publicação, de forma merecida e justa, menciono nossas 

colegas Zélia Almeida, Márcia Paixão, Anailza Flávia, Roberta     

Trindade, Regina Amorim, Lúcia Ramalho e  Niedja Mayara, como 

referências e exemplos que bem representam todas as economistas 

da Paraíba. Sete grandes mulheres economistas com legados já 

consolidados e em fase de expansão. Tenho a melhor das             

expectativas em relação ao que estas economistas fazem e ainda farão pela nossa Paraíba e 

além fronteiras. Muitas outras proativas economistas paraibanas também darão suas             

contribuições neste contexto e para elas estendo minhas homenagens. 

Permitam-me focar a expressão máxima deste reconhecimento na querida Professora Zélia 

Almeida, Diretora Acadêmica e de Relações Institucionais da nossa Academia Paraibana da   

Ciência Econômica. Zélia está celebrando 50 anos como Professora de Economia. Tive o       

privilégio de ser seu aluno na UFPB e muito lhe devo pelo que me ensinou e inspirou              

profissionalmente. 

A expressividade das mulheres economistas, há décadas, são efetivadas pela capacidade 

demonstrada nos meios acadêmicos, executivos, empresariais e na gestão pública em todos os 

recantos do planeta Terra. Fazendo um breve destaque sobre essa afirmação, cito em seguida 

grandes nomes que atestam tais competências. 

Em 2009, a norte americana Elinor Ostrom, aos 78 anos de idade, foi a primeira mulher     

economista a ganhar um prêmio Nobel de Economia. Desde 2019, a indiana Gita Gopinath    

ocupa o cargo de economista chefe do FMI – Fundo Monetário Internacional. Ela foi a primeira 

mulher a ocupar esse cargo. 
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A secular Universidade de Columbia, em Nova York, por onde 

passaram 82 ganhadores do Prêmio Nobel, elegeu, em janeiro         

próximo passado, a economista egípcia Nemat Shafik para ser sua 

Reitora. Ela tomará posse em julho de 2023 e será a primeira mulher 

a ocupar o cargo. 

Aqui no Brasil, são muitas as mulheres economista que ocuparam 

e ocupam cargos e posições de destaque. Em 2011, a economista    

Dilma Vana Rousseft sagrou-se como a primeira mulher a ocupar a 

Presidência do Brasil, maior cargo da nossa nação. 

Neste 08 de março, o mundo inteiro comemora o Dia Internacional da Mulher. Aproveito para 

parabenizar, em nome da Academia Paraibana da Ciência Econômica, a todas as mulheres    

economistas e de outras profissões ou ocupações. Falam, acertadamente, que essa data deveria 

ser comemorada todos os dias, tamanha é a importância da mulher na vida das nações e de   

todos nós. 

Mensagem  

Presidente Francisco Nunes de Almeida 

Academia Paraibana de Ciência Econômica 
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Zélia Almeida, natural da cidade de Areia, realizou seus primeiros 

estudos no Colégio Santa Rita, também em Areia. Gradou-se em           

Ciências Econômica em 1969 pela UFPB. Fez o primeiro ano de           

pós-graduação latu-sensu em Planejamento e Projetos no Instituto de         

Pesquisas Econômicas. É economista Magister Scientiae em                

Desenvolvimento pela Universidade Federal de Viçosa - MG. 

A atração e a vocação para o ensino da Economia foi despertada 

em 1973, ao assumir a cadeira de Professora Titular na UFPB. 

Na instituição, Zélia ascendeu gradualmente aos mais altos postos do Centro de Ciências    

Sociais Aplicadas. Chefiou o Departamento de Economia e coordenou o Curso de Mestrado em 

Economia. 

O desempenho nessas funções projetou Zélia Almeida dentro e fora da UFPB, levando-a  

a atuar em prol do desenvolvimento socioeconômico do Estado com as seguintes atuações:  

 Na Assessoria Especial de Planejamento do Instituto Nacional de Colonização e         

Reforma Agrária – INCRA, onde escreveu o 1º Plano de Reforma Agrária do Estado da 

Paraíba (1987–1989); 

 Na Coordenadoria do Comitê da Fome da Secretaria do Trabalho e Ação Social Gover-

no do Estado da Paraíba (1993-1994); 

 Na Coordenadoria do Comitê de Geração de Emprego e Renda do BNB (1992-1998). 

 Na Presidência da Cooperativa de Prestação de Serviços de Consultoria Técnica e    

Gerencial Ltda. (1996 – 1999); 

 Na Assessoria Técnica da Superintendência de Administração do Meio Ambiente,      

atuando na área de Economia Ambiental (1998–2002); 

 Na representação do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Amazônia 

Legal (MMA) na Paraíba, com a elaboração de propostas para uma Política Nacional de 

Biodiversidade e na Implementação da Agenda 21 Brasileira (2000–2002); 

Nós, Mulheres Economistas 

Zélia Almeida 
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 Na organização da Agenda 21 Local de vários municípios como 

Coordenadora do Estado junto ao BNB (2002); 

 Na Coordenadoria Executiva do Programa de Ação para o       

Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR (2003–2005). 

Em 1990, Zélia foi eleita Presidente do Conselho Regional de     

Economia para o biênio1990/1991, promovendo ações de valorização da 

profissão de economista e de preservação da memória de Celso Furtado. 

Permaneceu no CORECON-PB como Conselheira até o exercício 

da segunda presidência, em 2005. Destacou-se no Conselho como ideali-

zadora da Medalha de Mérito Celso Furtado e do Prêmio Paraíba de Economia Professor Celso 

Furtado, exercendo a coordenadoria do concurso desde sua 1ª edição, em 2005.  

Zélia destaca-se como uma mulher de vanguarda. Aliás, outra qualidade marcante da 

cidade de Areia, o pioneirismo: 1ª Mulher a exercer a Chefia do Departamento de Economia da 

UFPB, 1ª Mulher coordenadora  do Mestrado em Economia da UFPB, 1ª Mulher a ser aceita em 

Rotary Club na Paraíba, 1ª Mulher a fazer jornalismo econômico na TV paraibana, 1ª Mulher a 

exercer a presidência do CORECON-PB.  

De forma idêntica, como escritora, Zélia é autora de artigos científicos, livros,      

destacando-se entre suas obras: Ensaios sobre Economia Brasileira, A Ecologia dos Sonhos, 

Cenários Turísticos: Potencial e Crise,  Bem-Estar e Riqueza no Brejo de Areia, A Dor da        

Pobreza - Uma Dor do Mundo.  

Zélia foi colunista do Jornal O Norte e do Correio da Paraíba, desde a década de 1980, no 

campo da Economia e, posteriormente, dedicou-se às áreas de Turismo e Meio Ambiente. 

 Zélia exerceu a presidência da Academia de Letras de Areia, ocupa a Cadeira de No. 17 

do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba e, recentemente, a Cadeira de No. 8 da Academia 

Paraibana de Ciência Econômica, que tem como patrono o economista Armando Dias Mendes, 

onde exerce a função de Diretora de Relações Institucionais. 

Nós, Mulheres Economistas 

Zélia Almeida 
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Nós, Mulheres Economistas 

Anaiza Flávia Alves de Lira 

Anailza Flávia Alves de Lira é natural de Bezerros-PE. Realizou 

seus primeiros estudos no Colégio Monte Carmelo na cidade de   

Camocim de São Félix-PE. Em 2004, migrou para Campina Grande 

para ingressar no curso universitário. Graduou-se em Ciências     

Econômicas, em 2008, pela UFCG com a monografia 

“Considerações  Gerais acerca das Inovações Tecnológicas no setor 

de plástico: o caso Braskem”.  

Como estudante da graduação fez parte do LAPEA - Laboratório 

de Pesquisa em Economia Aplicada. Também, ministrou aula em   

diversos municípios paraibanos pelo projeto Brasil Solidário. 

A escolha do curso de Ciências Econômicas se deu pela habili-

dade com números e interesse pela história do mundo e do Brasil.  

Em 2010, ingressou na pós-graduação em Economia Política   Regional da UFCG e concluiu 

o curso, em 2012, com a dissertação “Desenvolvimento Local e as Cooperativas dos Catadores 

de Lixo: o Caso Catamais em Campina Grande-PB”. 

Atualmente, é discente e concluinte do curso de Licenciatura em Matemática pela UNINTER. 

Ao longo de seus quinze anos de carreira como Economista, passou por áreas diferentes do 

mercado de trabalho em razão de várias oportunidades proporcionadas pela carreira. 

Lecionou, de 2012 a 2021, na Universidade Paulista ministrando as disciplinas Evolução do 

Pensamento Administrativo; Estrutura Organizacional; Recursos Materiais e Patrimoniais;       

Normalização de Processo; Matemática Financeira; Matemática; Gerenciamento de Pessoas; 

Ambiente Econômico Global; Gestão de Suprimento de Logística. 

Trabalhou no setor de mercado da FIEP na área de Inteligência de Mercado, onde hoje atua 

na área de Economia no CIAGE - Centro Integrado de Apoio a Gestão, elaborando análises e    

informativos dos indicadores econômicos da Paraíba. 

Em 2021, fez parte da equipe de elaboração do Perfil Socioeconômico da Paraíba. 

Em 2022, entrou como conselheira suplente do CORECON-PB. 
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Nós, Mulheres Economistas 

Lúcia Jefersonia Ramalho 

A história da economista Lúcia Ramalho começa no alto sertão 

paraibano, na pequena cidade de Ibiara. Seus pais, Gerson Ramalho 

e Francisca Aglae Ramalho, foram sua inspiração de vida, ambos 

agropecuaristas e amantes da leitura. Aos 5 anos de idade, Lúcia já 

havia lido seu primeiro livro, hábito cultivado até hoje. Escutar a hora 

do Brasil por anos a fio ao lado dos seus pais e o hábito de ler tudo  o 

que estivesse ao seu alcance, fez surgir um desejo de conhecimento 

amplo, que a permitisse adentrar em diversos setores da sociedade 

com desenvoltura. Então, concluiu que somente a Ciência Econômica      

poderia dar-lhe essa resposta.  

Durante sua graduação em Ciências Econômicas pela UFPB participou do Desafio da Bol-

sa Universitária, obtendo o 1º lugar na BVRJ - Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 1988. Esse 

desempenho resultou em um convite para estagiar na Primacon - Consultoria, escritório técnico 

em elaboração de projetos econômicos e financeiros, do renomado economista e professor Heitor 

Cabral da Silva. 

Sua base profissional foi alicerçada por essa parceria duradoura. Seu primeiro trabalho 

efetivo na área de economia foi na Planta Tecnologia em Projetos 1989-1991, elaborando        

projetos econômicos e financeiros para a SUDENE. Assumiu, ainda, os seguintes cargos: 

 Consultora financeira da Aspla- Assessoria e Planejamento (1991-2004);  

 Gerente Administrativo Financeira da Clim Hospital e Maternidade (2005-2010); 

 Gerente de Projetos da Secretaria de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico 

(2011-2019), com foco no Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

do Polo Costa das Piscinas. 

Nesse intervalo, fez pós-graduação em Desenvolvimento e Gestão Financeira (2002) e   

obteve também o título de Bacharel em Ciências Contábeis (2008). 

Permanece como Consultora da Investimentos Projetos Econômicos e Financeiros desde 

2005, com atuação nos fundos Constitucionais FNE, FCO e FNO, repassados por bancos          

públicos, beneficiando diversas empresas privadas dos setores rural, agroindustrial, comercial e 

serviços, além de assessorar na obtenção de incentivos fiscais estaduais e federais para          

aumentar a competitividade das empresas.  
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Nós, Mulheres Economistas 

Lúcia Jefersonia Ramalho 

Lúcia Ramalho é integrante fundadora da Academia Paraibana 

da Ciência Econômica - APCE, ocupando a cadeira de nº 06, tendo 

como patrono o Professor Heitor Cabral da Silva. E também é       

Conselheira Suplente do CORECON-PB em 2023. 

 A economista, sempre que surgem oportunidades, compartilha 

seus conhecimentos com jovens profissionais, conta sua história de 

vida e lembra que a lista de funções que um profissional habilitado em 

Economia pode realizar é bastante extensa, assim como as           

oportunidades de trabalho e crescimento individual. Também se      

esforça para servir de inspiração para que mais mulheres se interessem e ingressem no mundo 

dos negócios, utilizando por porta de entrada a graduação em Ciências Econômicas. 

Ainda, destaca que, até aqui, o Senhor Jesus Cristo a ajudou, pois ELE é o seu amor    

maior e estimula os jovens profissionais a terem tal experiência.   
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Márcia Batista da Fonseca, natural de João Pessoa - Paraíba, 

sempre estudou em instituições públicas. Iniciou o ensino             

fundamental na Escola Estadual Cônego Francisco Gomes de Lima 

e o    ensino médio foi cursado no Lyceu Paraibano. A escolha por 

Economia veio da observação.  

Como aluna de graduação do Curso de Ciências Econômicas da 

UFPB, foi estagiária da Secretaria da Administração do Governo  do 

Estado da Paraíba, bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado (FAPEP), do Sistema Nacional de Emprego (SINE)  e do 

Programa de Iniciação Cientifica do  Conselho Nacional de           

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Já economista, em 1995, trabalhou com elaboração de projetos de financiamento e            

implantação de empreendimentos industriais. Como bolsista da Coordenação de                    

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fez Mestrado em Economia da          

Empresa pela UFPB (1999) e Doutorado em Economia Internacional pela Universidade Federal 

de Pernambuco (2004).  

Em 2002, foi aprovada no concurso para professora titular do Departamento de                  

Administração e Economia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e, em 2005, para      

professora      adjunta do Departamento de Economia da UFPB. Ministrou, ao longo do período 

de 2002 a 2023, em torno de 10 componentes curriculares (totalizando 68 turmas). 

Fez Pós-Doutorado em Economia Internacional pela Universidade de Ghent (Bélgica), sendo     

bolsista do Programa ERASMUS MUNDUS (União Europeia), selecionada entre professores na 

América Latina, trabalhando a relação entre exportações e nível de emprego agrícola no Brasil.  

Em termos de experiência na Pós-Graduação, lecionou 16 disciplinas nos programas de   

Economia (2006-2016), Desenvolvimento e Meio ambiente (Prodema) (2013 e 2019) e Ecologia e 

Monitoramento Ambiental (2021 até o presente). Faz parte também do Mestrado Profissional em 

Economia do Setor Público desde 2015, curso do qual foi co-responsável pela elaboração do   

projeto e aprovação junto a CAPES. 

Nós, Mulheres Economistas 

Márcia Batista da Fonseca 
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Entre 2010 e 2018, Márcia Fonseca coordenou três ofertas 

do curso de Especialização em Gestão Pública Municipal, primeiro   

curso de especialização totalmente ofertado a distância pela UFPB 

em parceria com a CAPES, formando 400 gestores públicos         

municipais no Estado da Paraíba, dentro do Programa Nacional de                  

Administração Pública.  

Na gestão institucional, na UFPB, entre 2017-2021 foi        

Coordenadora geral da pós-graduação da UFPB, tendo trabalhado 

junto com a equipe em grandes projetos, tais como a elaboração 

do CAPES PRINT, com o qual a UFPB logrou êxito sendo aprova-

da    entre as instituições mais internacionalizadas do País. Coor-

denou, por quatro edições, o Encontro Institucional da                 

Pós-Graduação da UFPB, ENIP. 

Em termos de pesquisa acadêmica, são mais de 20 artigos publicados em revistas        

científicas, 05 livros e 16 capítulos de livros publicados, mais de 70 trabalhos publicados em 

anais de congressos, 08 orientações/co-orientações de mestrado, 01 co-orientação de doutorado, 

13 orientações de especialização, 55 orientações de trabalhos de conclusão de curso de           

graduação.  

Atualmente, é avaliadora ad hoc do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas              

Educacionais Anísio Teixeira. É responsável pelo grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Políticas 

Públicas no CNPQ. Dentre os temas mais estudados estão Balanço de Pagamentos, Importações 

e Acordos Comerciais, Percepção e Valoração Ambiental dos Ativos Ecossistêmicos.  

Nós, Mulheres Economistas 

Márcia Batista da Fonseca 
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Nascida em Manaus-AM, Márcia Paixão passou sua infância, 

adolescência e início da vida adulta influenciada pela abundância de 

capital natural, própria da Região Norte do País, e pela forte         

presença de capital estrangeiro decorrente dos incentivos fiscais à 

Zona Franca de Manaus (ZFM).  

Nesse cenário, iniciou sua trajetória profissional como        

contratada de empresa multinacional, oportunidade em que iniciou 

sua atuação em Comércio Exterior e que culminou na sua migração 

para João Pessoa-PB, em 1997, a convite de empresa local.  

Em 2006, graduou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) com a monografia “Desempenho das exportações agropecuárias brasileiras no mercado 

da União Europeia, 1999-2005”.  

Em 2007, ingressou no Mestrado em Economia (UFPB), período em que o Brasil se     

apresentava como grande produtor de etanol de cana de açúcar como substituto de combustível 

fóssil e sua responsabilidade socioambiental era fortemente questionada pela comunidade       

internacional, levando-a a concluir o curso, em 2009, com a Dissertação “Etanol na Paraíba:     

aumento das exportações e aspectos ambientais da produção”, e cuja elaboração exigiu uma 

formação autodidata em Economia do Meio Ambiente.  

No mesmo ano, foi admitida para o Curso de Doutorado em Economia da Universidade de 

Brasília (UnB) onde foi despertada para a relevância de avaliações prospectivas quando da     

formulação de planos, programas e políticas pelos três níveis de governo, combinando-se       

objetivos econômicos, sociais e ambientais.  

Concomitantemente, Márcia Paixão foi aprovada em concurso para professor da sua     

instituição de origem, a UFPB, levando-a à seguinte combinação de interesses, com o apoio    

fundamental de seu experiente orientador: pesquisar aspectos da interface entre meio ambiente, 

investimento estrangeiro direto (IED) e políticas públicas para o nordeste brasileiro.  

Esse trabalho de investigação culminou na sua tese de doutorado intitulada “Investimento 

estrangeiro direto no cenário ambiental e socioeconômico do nordeste brasileiro”, com a qual    

obteve a segunda colocação do Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional 2014,    

concedido pelo Ministério da Integração Nacional (MI).  

Nós, Mulheres Economistas 

Márcia Cristina Silva Paixão 
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Atualmente, Márcia Paixão é Professora Adjunta do             

Departamento de Economia da UFPB e, na graduação, tem           

lecionado as disciplinas Economia Internacional, Comércio Exterior, 

Finanças Corporativas e Economia Ambiental. Na pós, atuou em 

2018 como professora da disciplina Metodologia Científica do Curso 

de Especialização em Gestão Pública Municipal (CEGPM), ofertado 

pelo Departamento de Economia da UFPB. Desde 2014, tem atuado 

como orientadora de TCCs do mesmo Curso de Especialização.  

Na pesquisa, produz e orienta com ênfase em comércio exterior, investimento estrangeiro 

direto, política comercial; energias renováveis, resíduos sólidos, política ambiental,                    

desenvolvimento sustentável; economia criativa (setor de artesanato). Tem artigos publicados em 

revistas, anais e livros de eventos nacionais e internacionais da Economia e da Geografia.   

Atuou na extensão em 2015-2016 na área de Meio Ambiente. E, desde 2017, executa o 

Probex COMEX UFPB, projeto de extensão em Comércio Exterior pioneiro no estado da          

Paraí, do qual é líder criadora, refletindo sua área de atuação por 14 anos no setor privado. 

Desde 2015, é associada da SOBER – Sociedade Brasileira de Economia, Administração 

e Sociologia Rural. Como voluntária, foi coordenadora de GT em Meio Ambiente (2016-2020) do 

Congresso Nacional da instituição e tem cargo em seu Conselho Fiscal (2020-2021, 2022-2023).  

Foi Conselheira Titular do Corecon-PB em 2019-2021 e vice-presidente em 2020-2021. É 

sócia fundadora do Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da Paraíba e componente criadora 

do Núcleo Celso Furtado CCSA/UFPB. Sua relação com essas três instituições culminou na sua 

atuação como autora e organizadora do livro “Celso Furtado 100 anos: coletânea de ensaios em 

sua homenagem”, publicado pela Editora UFPB em 2021. 

Desde 2020, colabora com a Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba (Fapesq-PB) na 

captação e execução, como Coordenadora, do Programa de Qualificação de Empresas para   

Exportação (PEIEX), uma iniciativa da ApexBrasil/Ministério das Relações Exteriores em        

execução no estado no período 2021-2023, com a meta de qualificar 100 empresas dos diversos 

setores produtivos da indústria de transformação e do setor de TI e Games, principalmente de 

pequeno e médio portes. Essa execução envolve cerca de 20 parceiros institucionais, locais,   

regionais e nacionais, a exemplo do SEBRAE-PB, FIEP, UEPB, UFCG, BNB, INSA, INPI e 

BNDES. 

Nós, Mulheres Economistas 

Márcia Cristina SilvaPaixão 
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Niedja Mayara dos Santos Molla, natural de João     

Pessoa-PB, é mãe da Lavínia Isabela dos Santos Molla e ca-

sada com o Giusepe Francisco Molla Filho. 

Na sua área profissional, trabalhou como estagiária no 

Banco do Brasil entre os anos de 2015 e 2016. 

Atuou como auxiliar administrativo no Hospital de 

Olhos Antonio Medeiros e como assistente administrativa/

financeira na Gráfica Moura Ramos.  

Graduou-se em Ciências Econômicas pela UFPB em 

2016. 

Em 2017, ingressou como conselheira suplente no Conselho Regional de Economia da 

21ª Região da Paraíba (CORECON-PB).  

Em 2018, ministrou o curso de Matemática Financeira na pós-graduação da UNICORP 

FACULDADES.  

Em 2020, assumiu a Gerência Administrativa-Financeira do CORECON-PB.  

Nós, Mulheres Economistas 

Niedja Mayara Santos Molla 
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Sou Regina Medeiros Amorim, paraibana, natural de 

Santa Luzia – PB. Com dez anos fui estudar no Colégio Santa 

Rita de Areia – PB, até concluir o ensino médio, também em 

Areia – PB.  

Em 1976, ao ser aprovada no vestibular para o curso de 

Bacharel em Economia - UFPB, vim morar em João Pessoa – 

PB. Não foi ruim. Sempre gostei de desafios e de enxergar o 

lado bom das coisas e das situações. Estava dando os           

primeiros passos para cuidar de mim e não me acomodar aos 

excessos de cuidados dos meus pais. 

Um ano depois, conheci o NAI/PB – Núcleo de Assistência Industrial da Paraíba, através 

de minha amiga, também colega de curso, Mônica Lima. Participamos no NAI/PB de uma     

capacitação para aplicarmos os questionários de uma pesquisa junto às empresas do Distrito 

Industrial de João Pessoa, que que foram beneficiadas com os Incentivos Fiscais do FINOR – 

Fundo de Investimentos do Nordeste. Essa experiência como pesquisadora proporcionou-me 

ser convidada, logo depois, para estagiar no Departamento de Pesquisa e Planejamento do 

NAI/PB, onde aprendi muito sobre pesquisas econômicas, análise de dados e gráficos, além 

da oportunidade de corrigir textos das análises econômicas das pesquisas, elaborados por 

consultores. 

Concluí a graduação em 1980, período que coincidiu com o processo de interiorização 

do NAI/PB, com abertura de diversas agências no Estado. Muitos estagiários que já havia     

concluído o curso superior foram selecionados para compor as equipes e eu fui uma das     

candidatas aprovadas para trabalhar em Catolé do Rocha – PB. 

Quanta emoção concluir o curso em julho de 1980 e, já em setembro de 1980, sentir o 

gostinho do meu primeiro emprego como analista técnica do NAI/PB. Em 1981, houve a      

mudança de NAI-PB para CEAG - Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa. 

Em outubro de 1981, fui convidada para compor a equipe da Agência CEAG, em            

Sousa-PB. Eu aceitei, pois a conquista profissional só é possível quando não nos                

acomodamos, mas abraçamos as oportunidades e os desafios. 

Nós, Mulheres Economistas 

Regina Medeiros Amorim 
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Estou casada com Luiz Alberto Amorim, desde 1982, 

e tenho duas filhas, um filho e três netos. 

Em agosto de 1989, Luiz Alberto foi convidado para 

compor a diretoria do SEBRAE/AL, convite esse que       

também me  acolheu como analista técnica. Prestamos   

serviços em  Alagoas por dez anos. Foi outra etapa de     

minha vida profissional muito rica, principalmente por        

conhecer outra realidade.  

Retornamos ao SEBRAE/PB no ano 2000, com    

muitos sonhos e uma vontade imensa de contribuir mais ainda para o desenvolvimento dos   

pequenos negócios da Paraíba.  

Tenho Pós-graduação em Gestão Marketing do Turismo pela UNB de Brasília – DF. 

Também Mestrado em Visão Territorial para o Desenvolvimento Sustentável pela Universidade 

de Valência – Espanha. 

Coordenei o Estudo dos Roteiros Temáticos e Segmentados da Paraíba em 2001.         

Estruturei o Turismo de Experiência 2013/2016 das regiões do Litoral, Brejo e Cariri. Elaborei a 

publicação SEBRAE “PARAÍBA 35 Dias de Vivências e Experiências” e a publicação “Rota dos 

Ateliês de João Pessoa”.  

Em setembro de 2018, fiz palestra sobre “João Pessoa - Cidade Criativa da UNESCO”, 

em Granada, na Espanha, no 2° Simpósio Internacional de Lazer e Qualidade de Vida. 

Criei e coordenei a RURALTUR – Feira de Turismo Rural na Paraíba, de 2005 a 2014 e 

em 2018, 2020, 2022, evento que se transformou em uma Feira Nacional Itinerante do Sistema     

Sebrae.  

Estou gestora de Turismo e Economia Criativa do Sebrae/PB. Em maio de 2020,        

coordenei a 1° Feira 100% digital do Brasil, a FINCC DIGITAL - Feira Internacional de           

Negócios Criativos e Colaborativos. 

Nós, Mulheres Economistas 

Regina Medeiros Amorim 
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Renata Silva Borges, natural de Fortaleza-CE, mudou-

se antes do primeiro aniversário para Cajazeiras-PB, onde 

iniciou seus estudos, tendo estudado lá até o curso técnico 

de Eletromecânica, no IFPB.  

Após a privatização da SAELPA, em 2001, passou a 

trabalhar na modernização da empresa em Patos-PB, onde 

ficou até 2008, trabalhando na Fiscalização de Grandes     

Clientes.  

Durante essa estada em Patos, graduou-se em       

Tecnologia de Administração de Pequenas Empresas.  

Mudou-se para João Pessoa-PB em 2008, onde atuou 

com Grandes Clientes na área de contratos e projetos.  

Em 2009, fez MBA em Gestão de Projetos pela FGV, atividade que desenvolveu          

concomitantemente com as outras atividades do Departamento de Construção e Manutenção da 

Energisa até 2014, quando se desligou da empresa.  

Em 2015, iniciou a graduação em Ciências Econômicas na UFPB, tendo concluído o    

curso em 2020, quando iniciou suas atividades profissionais na área da Economia como Perita      

Econômico-financeira. 

É mãe de Leonardo e de plantas. Adora ler, montar quebra-cabeças, cozinhar e estudar. 

Nós, Mulheres Economistas 

Renata Silva Borges 
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Roberta Trindade Martins Lira, natural de Patos – PB, realizou 

seus primeiros estudos no Colégio Cristo Rei em Patos – PB, e con-

cluiu o Curso de Ciências Econômicas em 1987, pela Faculdade de 

Economia da Fundação Francisco Mascarenhas, hoje Centro        

Universitário de Patos.  

Tem Mestrado em Gestão Educacional pela Universidade Inter-

nacional de Lisboa (2002), MBA em Gestão Pública e Gerência de 

Cidades pela UNINTER (2012). É sócia proprietária da Trindade 

Consultoria Ltda., prestando serviços de consultoria organizacional 

para empresas públicas e privadas.  

Atualmente, é professor titular do Centro Universitário de Patos - 

UNIFIP, atuando na graduação e na pós nas seguintes áreas: Economia, Ciência Política,      

Empreendedorismo, Gestão Empresarial e Financeira, Gestão Pública e Privada e Política. Além 

de atuar como professora universitária, realiza outras atividades profissionais relevantes como:  

 Conselheira suplente do Conselho Regional de Economia (2013-2015); 

 Coordenadora dos Núcleos PACEP/ENADE e Responsabilidade Social no UNIFIP; 

 Consultora Credenciada ao SEBRAE-PB, desde 2010, nas áreas de Planejamento            

Estratégico e Finanças, realizando consultorias empresariais nas cidades da Paraíba, em 

especial, no Sertão. Em 2014, foi designada Consultora Sênior do programa ALI do         

SEBRAE, tendo coordenado os Agentes Locais de Inovação com atuação em Campina    

Grande, Patos, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga, levando gestão e inovação para um     

quantitativo de 400 empresas; 

 Na sua empresa, orientando a gestão e o crescimento das empresas com definição de 

um método próprio de trabalho denominado GESTRIN – Gestão e Inovação Empresarial; 

 Escritora de capítulos de livro e artigos diversos, sendo colunista no Blog patoense     

Patos Online na área de Economia; 

Palestrante e instrutora de cursos e workshops nas áreas de motivacionais, economia, 

gestão, inovação e empreendedorismo. 

Nós, Mulheres Economistas 

Roberta Trindade Martins Lira  
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Walquíria Fernandes é paraibana, graduada em Ciências 

Econômicas pela Universidade Federal da Paraíba no ano de 

2007, tendo como Trabalho de Conclusão de Curso “A crítica 

de Keynes ao Modelo de Rigidez Salarial de Pigou”. (Área:     

Teoria Econômica). 

Mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade   

Federal do Rio Grande do Norte, foi bolsista do Banco do        

Nordeste, e desenvolveu um plano de inovação                     

desenvolvimentista  intitulado PADRIN – Projeto Acadêmico de 

Desenvolvimento Integrado do Nordeste (IV ENABER) -       

Trabalho de conclusão de Curso –   Critérios de Alocação dos Recursos do FNE para o Turismo. 

Foi vice-diretora do Lyceu Paraíbano em 2011.  

Desde 2012, é Fiscal da Profissão Economista no CORECON-PB.  

Nós, Mulheres Economistas 

Walquíria Cybelle Fernandes 
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Quer saber mais sobre o Corecon-PB? 
 

Então acesse o nosso site para 
continuar acompanhando 

nosso conteúdo. 
 

https://www.corecon-pb.org.br/ 


