
ECONOMISTAS PELO
 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Eleições de 28 a 30 de outubro de 2020
pelo site: www.votaeconomista.org.br

Eleições 2020
CORECON- MG

Nossas Propostas:

Atendimento ao Economista: 
a) Aprofundar os canais para identificar as demandas dos economistas; 
b) Continuar promovendo cursos de formação e de aperfeiçoamento profissional; 
c) Melhorar o atendimento, fiscalização, registro, expedições de certidões e demais serviços para o economista. 

Ações com discente e formandos:
 a) Ampliar e fortalecer a relação com os estudantes de Economia, Relações Econômicas Internacionais e áreas
afins, e com as instituições de ensino;
b) Participar das aulas inaugurais dos cursos de Economia e REI; 
c) Assinar convênios e de termos de parcerias com instituições de ensino, empresas públicas, privadas e ONGs
vinculadas à área de Economia;
d) Desenvolver ações junto às escolas de Ensino Médio, públicas e privadas, para difundir conhecimentos sobre
economia e a importância do economista.

Gestão do Corecon-MG e Estrutura Organizacional:
 a) Desenvolver uma gestão participativa e focada em resultados;
b) Execução e avaliação do Planejamento Estratégico; 
c) Dar prosseguimento ao Programa de Recuperação Financeira do Corecon-MG; 
d) Realizar reuniões e atividades junto ao corpo administrativo e funcional do Corecon-MG com a finalidade de
aprimorar a gestão; 
e) Dar prosseguimento ao plano de práticas de governança adaptado à autarquia visando a excelência e a
transparência. 

Cidadania e Representatividade:
 a) Potencializar as ações do Instituto Corecon Cultural; 
b) Estimular a representatividade dos economistas em Conselhos de Políticas Públicas; 
c) Potencializar as ações do Corecon Acadêmico; 
d) Continuar apoiando e dando visibilidade ao Núcleo de Pericia; 
e) Fortalecer a agenda do Corecon Mulher em âmbito local e regional.

Comunicação Interna e Externa: 
Manter as ações de comunicação de maneira assídua e criar novas formas de comunicação adaptadas ao “novo
normal”, com auxílio das tecnologias, dando prosseguimento à implantação do plano de comunicação externa,
com foco na visibilidade das ações do Corecon-MG mencionadas nos itens acima.

Reafirmamos nosso compromisso de colaborar consistentemente no aprimoramento do perfil profissional do
Economista, para que sejamos mais atuantes na realidade brasileira, contribuindo para a construção de um

país que todos nós almejamos: com desenvolvimento econômico e social.

Tania Cristina Teixeira
Presidente / Delegado

Eleitor Efetivo

Gustavo Aguiar Pinto
Vice-Presidente / Delegado

Eleitor Suplente
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Alzira Alice 
de Souza

Emmanuele Araújo
 da Silveira

Lourival Batista de 
Oliveira Júnior

Fernando Murta 
Ferreira Duca

Misma Ferreira  
de Paula Miranda

Marco Flávio 
Cunha Resende

Vote! Participe!
Dê sua contribuição!

Conheça a CHAPA:

http://www.votaeconomista.org.br/
https://bit.ly/chapacorecon
http://www.votaeconomista.org.br/
http://www.votaeconomista.org.br/

