Chapa 2: “AGORA SIM CORECON–SC”
É com satisfação que apresentamos nossa chapa que concorre a renovação de 1/3 dos membros do
Conselho Regional de Economia, e esperamos contribuir de forma significativa no trato e
encaminhamentos de matérias e assuntos pertinentes aos interesses comuns dos economistas.
Com suas mentes envoltas e dominadas pelo espírito de mudança, de renovação e com o intento de
colocar fim a um modelo arcaico, alguns membros da Ordem dos Economistas de Santa Catarina - OESC –
resolveram lançar chapa junto ao CORECON-SC, para levar sangue e argumentos novos para a formação de
nova gestão junto ao Conselho Regional.
Entendemos que o Conselho há décadas vem sendo gerido por um mesmo grupo político, que se alterna
no organograma onde se observa uma frívola condução e apáticos resultados, que é PRECISO COLOCAR
ORDEM NO CORECON-SC!
Cremos que encaminhamentos e ações de otimismo, literalmente voltados à categoria dos economistas,
somente fluirão se houver confiança dos economistas nos integrantes na administração do colegiado que
rege o Conselho Regional. A expectativa de uma nova administração gera novos campos e novas ações. O
inicio do processo de mudança no CORECON-SC está em suas mãos!
Assim, assumimos o compromisso perante a comunidade dos economistas de fortalecer três eixos: “O
Economista e o Exercício da Profissão”, “Economista e a Sociedade” e, finalmente, “A Implantação de uma
Nova Organização e Gestão no Conselho Regional de Economia”.
Estes três eixos refletem respostas aos questionamentos:







Você é devidamente valorizado como profissional e financeiramente?
Você é respeitado como economista?
Você trabalha além do limite físico e mental?
Você trabalha em condições precárias?
Como estará a economia daqui a 03 anos? E você?
Você consegue se atualizar como gostaria?

Importante você economista saber que nenhum dos integrantes da CHAPA 2 – “AGORA SIM CORECON –
SC”, jamais ocupou qualquer cargo ou função no CORECON-SC, o que de fato caracteriza literal renovação.
Para efetivar essas mudanças precisamos de seu voto!
VOTE CHAPA 2 – “AGORA SIM CORECON – SC”
FRATERNAL ABRAÇO!

Currículos Chapa 2 - AGORA SIM CORECON-SC
PARA CONSELHEIROS EFETIVOS (MANDATO DE 2017 A 2019)
Economista Luiz Henrique Belloni Faria







Graduado pela UFSC;
Especializado pela Universidade de Lisboa - Portugal;
Consultor da Assembleia Legislativa de Santa Catarina;
Presidente da Ordem dos Economistas de Santa Catarina – OESC;
Inúmeros artigos da área econômica publicados na mídia e constante atendimento à imprensa
escrita, falada e televisionada;
 Residente em Florianópolis.
Economista Richard Guinzani

 Graduado pela UFSC;
 Sócio da GM Axioma Assessoria e Consultoria Ltda., desenvolvendo trabalhos no setor público e
privado;
 Membro da Seccional Sul da Ordem dos Economistas de Santa Catarina;
 Atua de forma voluntária em programas de palestras e cursos de Educação Financeira, Finanças
Pessoais e Finanças à Luz da Bíblia;
 Residente em Criciúma.

Economista Alexandre Poffo

 Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Regional de Blumenau;
 MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas FGV/RJ;
 Certificado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais –
ANBIMA;
 Membro da Seccional Norte e Conselheiro da Ordem dos Economistas de Santa Catarina;
 Participou de seminários cooperativistas de crédito no Brasil e Montabaur-Alemanha;
 Coach Financeiro com certificação internacional pelo Instituto Coaching Financeiro – ICF;
 Palestrante e Proprietário da AP Treinamentos – Joinville/SC;
 Consultor Financeiro da Legado Soluções Financeiras – Joinville/SC;
 Educador Financeiro da Recruta RH – Jaraguá do Sul/SC;
 Trabalhou como Diretor de Operações e Gerente Regional em Instituições Financeiras durante 16
anos;
 Autor de artigos sobre o endividamento das famílias e sobre o Cooperativismo, além de entrevistas
em rádio e Televisão;
 Residente em Joinville.

Para Conselheiros Suplentes (mandato de 2017 a 2019)

Economista Reinaldo Cheraim Chedid









Graduado pela UFSC;
Mestrado em Gestão Comercial pela Unicesumar;
Consultor Comercial do SESI/SC;
Membro e conselheiro da Ordem dos Economistas de Santa Catarina;
Membro do Conselho Fiscal da Previsc;
Conselheiro Fiscal da CrediFIESC-CECRED;
Residente em Florianópolis.

Economista André Schneider






Graduado em Ciências Econômicas pela UNIVILLE;
Membro e Presidente da Seccional Norte da Ordem dos Economistas de Santa Catarina;
Sócio Fundador da LEGADO Investimentos (Agente XP Investimentos);
Certificado pela ANCORD, BM&F Bovespa e CORECON/SC. Registrado na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e Credenciado à XP Investimentos;
 Especialista em Finanças;
 Vice Presidente do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIJ (Associação Comercial e Industrial de
Joinville);
 Residente em Joinville.
Economista Henrique Azevedo Carvalho

 Graduado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista –
BA;
 Membro da Ordem dos Economistas de Santa Catarina;
 Professor de cursos técnicos e profissionalizantes das áreas financeira, administrativa e de
tecnologia;
 Onze anos de experiência nas áreas administrativas e financeiras de empresas de vários segmentos,
do setor público e privado, destacando-se SICOOB, Bunge, Seara e SENAI;
 Palestrante e instrutor de cursos sobre finanças, investimentos, matemática financeira, rotinas
financeiras empresariais, finanças pessoais, práticas empresariais, dentre outros;
 Consultor em elaboração de projetos de expansão e viabilidade econômica e de mercado, bem
como a concepção de novos produtos;
 Residente em Blumenau.

PARA DELEGADO-ELEITOR EFETIVO

Economista Marcelo Panosso Mendonça














Graduado pela UFSC;
Diretor de gestão de recursos previdenciários do Instituto de Previdência de SC (IPREV/SC);
Superintendente da SUL Previdência, entidade de previdência complementar;
Membro do conselho nacional de dirigentes de regimes próprio de previdência social- CONAPREV;
Membro e Conselheiro da Ordem dos Economistas de SC – OESC;
Professor universitário para as disciplinas de mercado de capitais e macroeconomia nas faculdades
FUCAP e ASSESC, respectivamente;
Atuou como conselheiro de administração no SICREDI;
Foi Membro do Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA (Assoc. Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais);
Foi Secretário executivo da Fundação Ulysses Guimarães em SC (FUG/SC);
Foi Diretor administrativo financeiro na Companhia Estadual de Securitização (SC SEC);
Presidiu o Instituto Catarinense de Crédito e Gestão de Recursos (ICG);
Residente em Florianópolis.

PARA DELEGADO-ELEITOR SUPLENTE
Economista Mariana Guedes

 Graduada pela UDESC-ESAG;
 Associada da Ordem dos Economistas de Santa Catarina;
 Foi estagiária na diretoria de gestão de recursos previdenciários do Instituto de Previdência de SC
(IPREV/SC);
 Atualmente preparando-se para pós-graduação stricto-sensu (Mestrado) em Economia;
 Residente em Florianópolis.

