
Economistas gaúchos entregam 
documento a candidatos 
ao Governo do Estado

O Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul (Co-
recon/RS) encaminhou, no dia 23 de outubro, véspera do segundo 
turno das eleições, aos candidatos a Governo do Estado, José Ivo 
Sartori e Tarso Genro, documento, colocando a entidade e a ca-
tegoria dos economistas de todo o estado à disposição do futuro 
Governo, para ações que visem o desenvolvimento e o crescimento 
econômico do Rio Grande do Sul.  A seguir, a íntegra do documento:

Senhor Candidato:                                        
Ao cumprimentá-lo, com a aproximação das eleições no dia 

26 de outubro próximo, vimos a presença de Vossa Senhoria, na 
qualidade de representantes da categoria de todos os economistas 
gaúchos, colocar nossa Entidade e nossa categoria profissional  à 
disposição para ações que visem  o desenvolvimento e o cresci-
mento econômico do nosso Estado.

Para tanto, listamos abaixo algumas atividades nas quais pode-
mos auxiliar seu governo, caso eleito: 

1.Participação do CORECON/RS e economistas em Conselhos 
de Estatais, autarquias e demais instituições públicas, em diretorias 
financeiras e de fomento;

2.Participação do CORECON/RS e economistas nos CORE-
DES com o intuito de apoiar ações de desenvolvimento regional;

3.Criação do voucher de inovação para empresas startups;
4.Criação da sala dos municípios (aos moldes da sala do investi-

dor) para assessorar os municípios a desenvolver projetos e captar 
recursos federais e internacionais em parceria com o CORECON/
RS

5.Criação do Observatório de Desenvolvimento Econômico por 
meio de rede de instituições de ensino superior, instituições empre-
sariais e demais atores sociais em parceria com o CORECON/RS

6.Propagação das ações de educação financeira e econômica nas 
escolas estaduais em parceria com o CORECON/RS. 

7.Criação do Programa Gaúcho de Inovação;
8.Criação do Fundo de Compensação da dívida com a União. 

O CORECON/RS é uma Autarquia Federal, criada pela Lei n° 
1.411/51, homologada pelo Decreto n° 31.794/52, composta por 
18 (dezoito) Conselheiros, cuja nominata atual consta mais adiante, 
e congrega mais de 5.000 economistas no Estado do Rio Grande 
do Sul, que em diversas áreas da economia têm atuado em prol da 
sociedade Riograndense.  

Para melhor expor as atividades acima elencadas, propomos 
um encontro com Vossa Senhoria, que muito nos honrará se puder 
acontecer em nossa sede, ou, em local que nos for indicado, bastan-
do nos informar data e horário. 

Certos de vossa atenção, antecipamos os nossos agradecimentos  
e ficamos no aguardo de vossa manifestação.

  
Atenciosamente, 

                                                    

Economista Leandro Antonio de Lemos, 
                                              Presidente.


