
 
COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA 

 
Caros Associados, queridos amigos(as) e companheiros.  

Como Presidente do Sinduscon-GO, estou atento aos acontecimentos e solidário a todas as 
empresa e empresários. Compartilho com vocês essa reflexão no intuito de contribuir para as difíceis 
decisões. 

Estamos vivendo um momento jamais experimentado em nossa sociedade com fortes reflexos em 
nosso cotidiano e em todas as atividades econômicas.  

Isso é um fato, uma realidade inexorável! 
Mesmo no período da crise do Cesio-137, aqui em nossa cidade, não foi assim tão severo. Aquele 

episódio, apesar de grave, tinha sua influência delimitada e era mensurável. 
Hoje temos um inimigo invisível, espalhado em todo o mundo, em franca expansão, dissimulado, 

traiçoeiro e em alguns casos letal. Além da insegurança e pânico de toda natureza que gera nas pessoas. 
Não temos experiência com situações semelhantes a essa. 

Por outro lado, nossa formação de engenharia sempre nos conduziu para que nos 
dimensionamentos dos projetos, nos nossos cálculos e planejamentos, buscarmos sempre a solução 
para a pior situação.  

Mais do que nunca, essa premissa deve ser agora utilizada e aplicada. Cada um tem esse “dever 
de casa” de escolher a conduta mais adequada considerando o pior cenário.  

Ela não pode se restringir somente à inquestionável tarefa de salvar nossos negócios, mas sim a 
de também, e antes, salvarmos vidas.  

Não podemos exacerbar o problema, tampouco minimizá-lo. Para nos auxiliar e orientar, devemos 
ouvir os especialistas e Autoridades da área de saúde. 

Deles, dentre várias outras, temos ouvido que: 
>O pico da propagação se dará em torno de três semanas, ou seja, será lá pelo dia 5 a 10 de Abril. 
>Terá duração de 3 a 4 meses, ou seja, até meados de Julho/2020 conviveremos com essa situação. 
>Que nas vésperas da epidemia, muitos avaliam as providências como exageradas, mas quando instalada, 
muitos, mas muitos mais, dirão que faltaram providências mais efetivas...  
Rezemos para que não aconteça, mas estejamos preparados. 

Dentre várias outras, estamos diante de duas principais e graves situações para os passos 
seguintes: 
Uma imediata: o que podemos e devemos fazer para reduzir a propagação do vírus? Já os orientamos 
com a Nota Conjunta emitida ontem. 
Acrescento o vídeo anexo. Não deixem de assistir, será útil para auxiliá-los nas suas reflexões, escolhas e 
das difíceis decisões que terão que tomar, inclusive a drástica paralização das obras, por período além 
daquele anunciado pelo governo Estadual. 

A outra, como conduzir nossos negócios nesse ambiente conturbado?  
Mais uma tarefa incerta que cada um, dentro da sua realidade, terá que buscar aquela menos 

traumática e menos danosa.  
Considerem para subsidiar as análises, as estabelecidas no 1º Aditivo à CCT e aquelas já 

promulgadas pelo governo federal em socorro à sociedade e empresas e outras que certamente virão. 
 
O Sinduscon-GO estará com sua equipe trabalhando Home Office, porém disponível através das 

mídias conhecidas para atender a todos os Associados.  
Inclusive eu, com meu celular para discutir soluções, possibilidades e encaminhamento de ações 

junto aos governantes,  quando necessárias.  
Que Deus nos proteja, nos dê a calma e lucidez para conduzir nossos destinos.  
Abraço a todos.   
Eduardo Bilemjian Filho (Bilé)     Go. 19/03/2020 


