
DESENVOLVIMENTO,  TRABALHO E CIDADANIA

 

O fortalecimento do Corecon - MG, que tem o papel de assegurar o exercício legal e
ético da profissão de economista, perpassa o princípio básico da nossa profissão
que é o de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. 

As expectativas para o desempenho econômico do Brasil, no próximo ano, seguem
sendo revisadas para baixo pelos principais órgãos de análises e players do
mercado. Essa tendência é uma reação ao quadro de aumento da inflação e do
endividamento das famílias, aprofundamento da crise hídrica, diminuição de renda
da população e um cenário político instável. Para se ter uma ideia, o Brasil deve ter -
este ano - a maior inflação desde 2015 e ela atinge especialmente as famílias de
baixa renda.

Entendemos a importância de reforçar o papel protagonista do economista na
transformação deste cenário de crise socioeconômica, de diminuição da renda, de
precarização das relações de trabalho e bem-estar social. É preciso ter clareza que o
desenvolvimento sócioeconômico só se fará tangível na medida em que favoreça a
real diminuição da desigualdade social e empodere aos brasileiros para o pleno
exercício da sua cidadania. Isso inclui a necessidade de defender uma sociedade
democrática e inclusiva, contra a discriminação de gênero e raça e respeito pelos
direitos humanos.

C A R T A  P R O G R A M A  D A  C H A P A

DESENVOLVIMENTO
TRABALHO
CIDADANIA

Asseguramos que iremos dar prosseguimento em ações concretas e compromissadas com
garantir o respeito e o espaço de atuação dos economistas. Precisamos continuar avançando
e contamos com o apoio de todos. 

E é por isso que nossas propostas para
continuar avançando, fortalecer o
Corecon-MG, assegurar o reconhecimento
e o aprimoramento do perfil profissional
do Economista, são embasadas em três
pilares de sustentação que se integram:



CONHEÇA NOSSAS PROPOSTAS

GESTÃO DO CORECON-MG:  
a) Continuar o aprimoramento com foco na gestão participativa e orientada a resultados;
b) Seguir a execução e avaliação do Planejamento Estratégico; 
c) Dar prosseguimento ao Programa de Recuperação Financeira do Corecon-MG; 
d) Manter e realizar reuniões e atividades junto ao corpo administrativo e funcional; 
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 e fortalecer a agenda do Instituto Corecon Cultural, do Núcleo de
Perícia e do Corecon Mulher; 
b) Criar um Comissão de Inclusão e Diversidade para elaborar um plano de políticas e ações;
c) Estimular a representatividade dos economistas em Conselhos de Políticas Públicas; 
d) Defender de forma intransigente a democracia, o direito ao trabalho com distribuição de
renda, redução da pobreza e das vulnerabilidades econômico sociais. 
e) Valorização dos profissionais de Economia na defesa de mais espaços de trabalho e
abertura de concursos; 
f) Realizar o Encontro dos Economistas de Minas Gerais.

AÇÕES COM DISCENTE E  FORMANDOS:
a) Fortalecer a relação com os estudantes de Economia, Relações Econômicas Internacionais e
áreas afins, e com as instituições de ensino; 
b) Manutenção e ampliação de convênios e de termos de parcerias com instituições de ensino,
empresas públicas, privadas e ONGs vinculadas à área de Economia; 
c) Desenvolver ações junto às escolas de Ensino Médio, públicas e privadas, para difundir
conhecimentos sobre economia e a importância do economista; 
d) Potencializar as ações do Corecon Acadêmico.

ATENDIMENTO AO ECONOMISTA:
a) Criar estratégias para identificar as demandas dos economistas de forma mais proativa; 
b) Continuar promovendo cursos de formação e de aperfeiçoamento profissional; 
c) Buscar aprimorar e otimizar os serviços prestados aos economistas (registro, expedições de
certidões, atendimento, fiscalização, registro e outros); 
d) Vigilância ampliada com relação ao cumprimento das leis que garantem aos economistas o
exercício exclusivo de várias atividades profissionais. 

COMUNICAÇÃO:
Manter as ações de comunicação de maneira assídua e criar novos formatos de comunicação
com auxílio das tecnologias, seguindo com a implantação do plano de comunicação externa. 



Possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (1984), mestrado em Ciência Política pela
Universidade Federal de Minas Gerais (1995); mestrado em MASTER -DEA
pela Universidade de Valencia (2003) e Doutorado em Economia Aplicada
pela Universidad de Valencia - España. Atualmente é pesquisadora do
NUTRA/PROEX- PUC MINAS; Professora da PUC Minas nos cursos de
Economia, Direito e Turismo. É a atual Presidente do CORECON-MG (2020)
e da Associação dos Docentes da PUC Minas (2019-2021). Tem experiência
na área de Economia da Tecnologia, Economia do Trabalho, ênfase em
Políticas e Programas de Bem-Estar Social. 

MEMBROS DA CHAPA
Consulta para Presidente e Vice-Presidente para mandato de 2022

 Delegado Eleitor Junto Ao Colégio Eleitoral do COFECON

Tania Cristina Teixeira
 Candidata a Presidente

Tania Cristina Teixeira -  Delegado Eleitor Efetivo

Valquíria Aparecida Assis
 Candidata a Vice-Presidente

Alzira Alice de Souza -  Delegado Eleitor Suplente
Mestre em Administração no PPGA do CEFET-MG, possui graduação em
Economia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais ,
Administração pela Una- Faculdade de Ciências Gerenciais e Ciências
Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais .Tem
experiência na área de Controladoria com ênfase em Administração
Financeira e Gestão Orçamentária. Especialista em Finanças,Controladoria
e Auditoria com MBA´s pela Fundação Getúlio Vargas e Fundação João
Pinheiro. Consultora em Gestão Financeira e Processos empresariais ,
M&A, estrutura de capital e planejamento estratégico. Consultora para
implantação de processos outsourcing.



Economista formado pela UNA, foi Secretário Municipal Adjunto de
Recursos Humanos e Controlador Geral do município em Ribeirão das
Neves. Foi Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios na PBH e
atualmente exerce a Gerência de Acompanhamento dos Colegiados e
das Instâncias de Participação Popular na Secretaria Municipal de
Governo BH além de Secretário Executivo do Comitê de Monitoramento
da Política Intersetorial para População em Situação de Rua.

 RENOVAÇÃO DO 2º TERÇO COM MANDATO
DE 3 (TRÊS) ANOS - 2022, 2023 E 2024

 
Candidatos a Conselheiros Efetivos

Gelton Pinto Coelho Filho

Ario Maro de Andrade

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (1985), especialização em Mba Executivo Em
Finanças pela Ibmec Business School (2000) e mestrado em Economia
pela Universidade Federal de Minas Gerais(1996). É professor do
Departamento de economia da PUC Minas. Tem experiência na área de
Economia, com ênfase em Crescimento, Flutuações e Planejamento
Econômico. Atuando principalmente nos seguintes temas: Fontes de
Crescimento Econômico, Insumo-Produto, Modelos Multisetoriais,
Desenvolvimento Econômico. 

Economista  graduada pelo Centro Universitário Newton Paiva, é
especialista em Economia do Trabalho e Sindicalismo pelo
Cesit/Unicamp e Mestranda em Desenvolvimento Econômico pela
Unifal. É presidenta do Sindecon-MG e conselheira do Corecon-MG.
Membro do projeto de extensão "Trabalhando com dados abertos:
mapeamento e divulgação das ações dos deputados estaduais de
Minas Gerais" – Pela Universidade Federal de Alfenas (Unifal)

Valquiria Aparecida Assis

https://www.unifal-mg.edu.br/


Doutor em Economia Aplicada pelo CEDEPLAR/UFMG, com passagem
pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe / CEPAL e
pelo Centre of Latin American Studies / CLAS - University of
Cambridge - Reino Unido. Integrante dos grupos de pesquisa em
Desenvolvimento Econômico, Sistema Financeiro e Restrição Externa
do CEDEPLAR/UFMG e do Grupo de Pesquisa em Macroeconomia
Estruturalista do Desenvolvimento – MED da Universidade de Brasília -
UNB. Foi diretor de Planejamento Regional no Governo de Minas Gerais
entre 2011 e 2014. 

 RENOVAÇÃO DO 2º TERÇO COM MANDATO
DE 3 (TRÊS) ANOS - 2022, 2023 E 2024

 
Candidatos a Conselheiros Suplentes

Wallace Marcelino Pereira

João Vitor Leite Rodrigues

Bacharel em Ciências Econômicas pela UFMG e mestrando em
Geografia pela UFMG. Já atuou como servidor público na Câmara
Municipal de Belo Horizonte. Atualmente, é assistente de pesquisa do
Laboratório de Estudos Urbanos e Metropolitanos da UFMG. Interessa-
se por Estudos Urbanos, Planejamento Regional e Urbano e Finanças
Públicas;

Experiência em Controladoria, Planejamento, Gestão e Finanças, com
atuação em elaboração e análise de relatórios gerenciais, desempenho
econômico e financeiro, planejamento estratégico, comparação de
resultados, análise de custos e orçamento e pesquisa de mercado.
Graduação e Mestrado em Economia, Excel avançado com certificação
M.O.S e Power BI pela FGV. Principais áreas de atuação: indústria,
startups, saúde, educação e serviços.

Carolina Rocha Batista


