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Ofício nº 0703/2020/COFECON Brasília, 02 de outubro de 2020 

      

À Senhora 

Irmã Lourdes Dill 

 

 

Assunto: Prêmio Mulher Transformadora 2020. 
   

  

 Prezada Senhora, 

  

1.  O Conselho Federal de Economia promoveu pela primeira vez o Prêmio Mulher 

Transformadora, atividade desenvolvida no âmbito da Comissão Mulher Economista e do Grupo de 

Trabalho Responsabilidade Social e Economia Solidária. A honraria tem a finalidade de nobilitar as 

mulheres que contribuíram para o desenvolvimento da responsabilidade social, da economia solidária 

e do empreendedorismo, cujas ações tenham impactado na sociedade de forma positiva, 

transformando ideias simples em negócios efetivos e capacitando comunidades em várias 

modalidades produtivas. 

  

2.  O procedimento da premiação consistiu em três fases. Foi iniciado pela formação de 

lista sêxtupla com nomes de mulheres transformadoras, escolhidos pelo Plenário dentre as indicações 

da comissão e grupo de trabalho referenciados. Na segunda fase, os Conselhos Regionais de 

Economia escolheram três nomes dentre a lista enviada, podendo incluir mais um. Na terceira e última 

fase da premiação, o Plenário do Conselho Federal de Economia definiu, entre três mais votadas, a 

Mulher Transformadora 2020.  

  

3. Temos a satisfação de comunicar que o seu nome foi escolhido durante a 699ª Sessão 

Plenária do Cofecon, realizada virtualmente nos dias 24 a 26 de setembro de 2020, para receber o 

título de Mulher Transformadora 2020, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados para 

o desenvolvimento da responsabilidade social, da economia solidária e do empreendedorismo junto 

à comunidade.  

 

4. Na oportunidade, comunico a Vossa Senhoria que a solenidade de entrega da honraria 

ocorrerá no ano de 2021, em data a ser definida, mas prevista para realização no período de janeiro 

(segunda quinzena) e fevereiro de 2020, em Brasília - DF.  
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5. Na expectativa de que possa reservar sua agenda e confirmar participação, deixo 

indicados os contatos no Cofecon para informações e detalhes pertinentes: jane.silva@cofecon.org.br 

- (61) 3208-1822. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Econ. Antonio Corrêa de Lacerda 

Presidente do Cofecon  

 

 

Econ. Denise Kassama Franco do Amaral  

Vice Presidente do Cofecon  

Coordenadora do Grupo de Trabalho 

Responsabilidade Social e Economia 

Solidária 

Econ. Mônica Beraldo Fabrício  

Coordenadora da Comissão Mulher 

Economista  
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