
Programa de Trabalho: 2021 

Gestão Participativa 

Chapa Dinamismo e Ética 

 
A união dos economistas do Estado de Alagoas em 2021 será a tônica dessa 

gestão que se inicia em janeiro do próximo ano. É através da interação do 
CORECON/AL, junto com o SINDECON/AL que daremos suporte para a realização 
das nossas atividades. 

 

METAS PROPOSTAS: 
- Intensificar os trabalhos de fiscalização do exercício ilegal da profissão; 

- Estimular os alunos do 2° Grau a cursarem Economia. 

* Visitas nas escolas divulgando a profissão; 

* Palestras com profissionais de renome da nossa categoria; 

- Buscar interiorizar o CORECON. 

* Visitas nas principais cidades do Estado, divulgando e fortalecendo a atividade do 
Economista. 

- Estimular os estudantes de economia da UFAL a se manterem no curso. 

* Visita as faculdades de economia, Maceió e Santana do Ipanema; 

* Dar continuidade ao prêmio de estímulo aos estudantes de economia; 

* Campanha de estímulo profissional; 

* Apoio para palestras aos estudantes de economia (presencial e virtual); 

- Defesa da classe e valorização profissional; 

- Visitas ao governador, prefeitos e secretários estaduais e municipais envolvidos 
com a profissão, mostrando a importância do profissional dentro desse contexto; 

- Visitas ao TRT, a Justiça Federal, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de 
Contas da União, a Justiça Estadual, o Ministério do Trabalho, etc..; 

- Fortalecer as atividades de Perícia, Arbitramento, Cálculos Jurídicos, 
Atualizações Monetárias e outros afins; 

- Promover cursos e palestras em áreas onde o economista sinta dificuldades de 
aprendizado (presencial e virtual); 

- Fazer campanhas de novas adesões; 



- Negociar dívidas dos economistas inadimplentes; 

- Fortalecer e agilizar as comissões; 

- Firmar novos convênios para beneficiar os economistas inscritos nos sistemas 
CORECON e SINDECON; 

- Dar continuidade ao Prêmio do Empresário do Ano, que é uma realização do 
SINDECON, com apoio do COFECON; 

- Dar continuidade ao curso de projeto econômico e financeiro realizado 
juntamente com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 

 

 


