24ª Região

NOTA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – RO
Pandemia do COVID-19.
Porto Velho, 26 de março de 2020.
O Conselho Regional de Economia e os Economistas de Rondônia, atentos e
sensíveis ao atual momento vivido por toda a sociedade, em relação aos desdobramentos da
pandemia do COVID-19, e os esforços dispendidos pelos Governos buscando a redução do
contágio e ampliação da assistência médica aos acometidos;
Conscientes que o momento é de cuidarmos e zelarmos pela proteção e saúde das
pessoas e seus familiares, que são o maior patrimônio de nossa sociedade e força operante e
indutora da manutenção e fortalecimento da nossa economia, de maneira sistêmica;
Os Economistas promovem constantes debates, com o auxílio das mais variadas
ferramentas e meios de comunicação virtual, sobre os desdobramentos sociais e econômicos da
atual conjuntura, assim como as ações para a manutenção e proteção da vida e apoio a sociedade
e a economia;
Pensando de maneira sistêmica dos devidos reflexos econômicos e o pleno acesso
aos meios de tratamento e seus insumos, com foco principal na proteção da vida e das famílias e
de toda a cadeia produtiva, viabilizando a manutenção das Empresas, Indústrias, Comércio e
Serviços que derivam para a manutenção do emprego e da renda;
Nesse contexto, o Conselho Regional de Economia de Rondônia - CORECON/RO se
coloca mais uma vez a serviço de toda Sociedade, Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
Câmaras de Vereadores, Governo do Estado de Rondônia e das Prefeituras e seus Grupos de
trabalho, Comitês estratégicos, Comitês de Crises, debates e reuniões estratégicas e outros meios
e instrumentos de assessoramento e consulta técnica e inerentes envolvendo questões
econômicas, orçamentárias, financeiras e produtivas do Estado e Municípios de Rondônia, para
contribuirmos com nossos esforços pessoais , institucional, técnicos e inerentes ao profissional
Economista em benefício de toda a sociedade do Estado de Rondônia.
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