Programa de Trabalho - Diretor Geral - Mútua-ES

Procurando colaborar e somar esforços por uma Mútua-ES inovadora, ativa e
comprometida com a valorização dos profissionais da Engenharia, Agronomia e
Geociências, venho com grande empenho pleitear o Cargo de Diretor Geral da
Mútua-ES.
Na condição de profissional do Sistema CONFEA/CREA e também associado
da Mútua-ES, me coloco à disposição para fazer uso da minha experiência
profissional adquirida no mercado de trabalho, no ensino superior e na atuação
em nosso sistema profissional. Assim sendo, apresento meu plano de trabalho,
cujas propostas procuram atender da melhor maneira os anseios dos
profissionais que atuam no Sistema CONFEA/CREA:
1) Modernização da gestão possibilitando maior interação do associado com a
Mútua-ES, os benefícios e seus trâmites;
2) Propor alterações no estatuto da Mútua com o objetivo de conquistar uma
maior autonomia de gestão e independência na implementação de ações
regionais;
3) Desenvolver ações para ampliar o quadro de associados, fazendo a MútuaES chegar aos profissionais registrados no CREA-ES e promovendo uma efetiva
interiorização por meio de promoção e participação em eventos do Sistema
CONFEA/CREA;
4) Promover ações de apoio e valorização dos associados e das Entidades de
Classe do Sistema CONFEA/CREA;
5) Investir na valorização e capacitação dos profissionais do Sistema
CONFEA/CREA em cursos gratuitos de EAD e presenciais;
6) Realizar ações conjuntas com o CREA-ES para promoção da ética profissional
e defesa das atribuições profissionais;
7) Promover ações de valorização de inovações tecnológicas realizadas por
profissionais associados;
8) Buscar parcerias junto às demais Diretorias Regionais com o objetivo de
alinhar a atuação da Mútua-ES com os princípios do cooperativismo de crédito;
9) Avaliar o programa de comunicação da Mútua-ES com o objetivo de melhorar
a divulgação dos produtos e serviços ofertados aos associados;
10) Ampliar a oferta de produtos e serviços aos associados da Mútua-ES e
agilizar e modernizar os processos de concessão de benefícios;
11) Na gestão administrativa e financeira da Mútua-ES, ter sempre presente os
princípios que norteiam a administração pública, especialmente os relacionados
à legalidade, probidade, moralidade, impessoalidade e transparência;

12) Buscar a ampliação da rede de convênios em todo o Estado do Espírito
Santo, que possam proporcionar vantagens e qualidade de serviços aos
associados da Mútua-ES;
13) Manter um estreito relacionamento com a Diretoria e Conselheiros do CREAES, buscando a integração e complementação de ações e iniciativas;
14) Procurar ampliar e melhorar o relacionamento com as Instituições de Ensino
Superior;

Número sorteado que vai estar na cédula eleitoral:

Número 66

