>>> COMUNICADO -4- DA PRESIDÊNCIA <<<
Caros Associados, queridos amigos(as) e companheiros(as).
Fiel a citação que fiz no comunicado anterior para esse ambiente instável: a cada dia os seus problemas;
a cada dia as soluções possíveis.
Compartilho algumas reflexões, inclusive, pela dinâmica dos fatos, que ao invés de: A cada dia, para cada
hora...
O ambiente transformou-se em uma enorme salada, composta de: Corona vírus; desinformação;
desconhecimento; medo; manipulação de informações; interesse econômico e interesse político pelo
poder.
Este último, me parece o mais virulento e danoso na medida que impede decisões assertivas, e
potencializa a já conturbada situação, reforçando e/ou enfraquecendo posições ao sabor do perigoso jogo
pelo poder.
A guerra política na esfera Nacional, está tão feroz, ou talvez maior, do que as sensatas e indispensáveis
providências de combate ao covid-19, sintonizado com a preservação do ambiente econômica.
Não podemos ser usados nesse jogo, como massa de manobra, fazendo ecoar informações tendenciosas
e mal-intencionadas. A correta informação, a lucidez, devem sempre nos guiar. Fiquemos atentos !
Sobre a epidemia, a par do muito que foi dito, me parece evidente que o principal perigo da corona vírus
é a sua velocidade de propagação bem acima de outros vírus. Porém o seu efeito é semelhante aos
demais vírus de gripe que já convivemos. Todos eles atingem com mais severidade aquela faixa de risco
da população, já conhecida.
A grande questão é como tratar essa realidade. Não há estrutura de saúde adequada para recepcionar
essa avalanche de demanda de internações: Colapso anunciado.
Daí o nosso governador, sendo médico, priorizou a saúde, procurando reduzir o pico de internações.
Apesar disso, está claro que o vírus irá se propagar na população. Haverá baixas naquela faixa de risco.
Sempre houve. Vejam esse áudio do ex-ministro Osmar Terra. Bastante esclarecedor.
Quanto ao pronunciamento de ontem do Presidente da República, não acredito que ele tenha sido
irresponsável. Ele pode não ter tido a habilidade desejável da comunicação, sua fala não teve o adequado
ajuste às tensões presentes na sociedade e meio político, mas seu recado foi coerente e pertinente.
Vejo que ele está agindo, corretamente a partir da visão do todo: Saúde da população; saúde das
empresas; preservação da vitalidade da econômica do País, já fortemente atingida.
Apesar do seu recado, para a retomada dos trabalhos nas obras, temos a limitação do Decreto Estadual
que determina a paralização até dia 04 de abril. Temos que respeitá-lo.
A se valer da fala de hoje do Governador, equilibrada e técnica, após analisar a evolução da propagação
do vírus, a paralização poderá ser flexibilizada.
Para subsidia-lo e se possível antecipa-la, iremos apresentar na sexta feira um roteiro para retomada das
obras, com a adoção de um plano de contingência visando restringir a propagação do vírus.
Desde já sugiro a todos que os técnicos de segurança do trabalho incluam nos DDS, dentro de outras que
teremos, orientações de procedimento para aqueles que têm nas suas casas familiares na faixa de risco.
Nos prepararemos para retomada de nossas atividades no dia 06 de abril.
Que Deus nos proteja, nos dê a calma, a lucidez e a sabedoria necessária para conduzir nossos destinos.
Abraço a todos.
Eduardo Bilemjian Filho (Bilé)
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