
 
>>> COMUNICADO -6- DA PRESIDÊNCIA <<< 

 
Caros Associados, queridos amigos(as) e colegas empresários(as).  
Paira um sentimento geral de frustração face a prorrogação por mais 15dd do Decreto de paralização. 
Apesar da esperança de retomada que tínhamos, analisemos os fatos para melhor conclusão de todos.  
Penso que não poderia ser diferente. Explico:  
 A partir das informações das autoridades de saúde à época, o Comunicado de 19/03/2020 anunciamos: 

“O pico da propagação se dará em torno de três semanas, ou seja, será lá pelo dia 5 a 10 de Abril.”; ele poderá 
se estender até por volta do dia 15. Não sabemos como será...?!; 

 Acrescente-se que esse início do período de pico, coincide com a “semana santa”; 
 No com. -2- evidenciamos: O foco principal nesse momento deve ser: ”A segurança de vidas humanas. ” 
 Retomar atividades em um momento inicial crítico da propagação, desconhecendo sua intensidade, 

e, em um período tradicionalmente prejudicado no trabalho, não faz muito sentido. 
 Comentamos tb no com.-4- a forte influência política presente: ”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! 

Me parece que a decisão de prorrogação, não passou pelo ”humor” do Governador como alguns afirmam.  
Os fatos estão direcionando as decisões, as ações; tenho a convicção que não havendo uma explosão da 
propagação nessa semana, o Governador, guiado pela coerência, responsabilidade, seriedade e firmeza no 
trato desse assunto, poderá flexibilizar a retomada, de forma responsável, após o domingo de páscoa, dia 
12. Gostemos ou não, ele está no comando!  
Temos a nosso favor os avanços científicos, em especial ao uso da hidroxicloroquina que apontam com 
resultados positivos e tratamento em casa.  Isso muda significativamente a abordagem da doença.  
Vamos redobrar nossos cuidados, nos mantendo em casa, para que a propagação fique sob controle. 
Condição indispensável para que a retomada aconteça. 
 
Tenho mantido contato com o governo através do Secretário de Indústria e Comércio, Wilder Moraes, que 
tem nos apoiado demonstrado preocupação não só humanitárias, mas também com a saúde da economia; 
em especial do nosso setor da construção; ele comunga desse sentimento de possível retomada após a 
páscoa e tem sido um importante interlocutor nessa difícil empreitada que temos que vencer. 
 
Com relação Liminar na Justiça para retomada imediata que alguns vêm defendendo, penso que é uma 
decisão não recomendável. O setor produtivo, em especial o da construção, não pode se posicionar 
egoisticamente; e ainda mais, na hipótese de ganharmos, passaremos a assumir a responsabilidade por uma 
eventual contaminação da nossa força de trabalho, e, sermos responsabilizados por essa ocorrência, 
respondendo por ações trabalhistas para reclamar “acidente de trabalho”.  Já pensaram nisso...?!?!  Ganhar 
a liminar pode se transformar num clássico exemplo da famosa “vitória de Pirro”. Sem falar da inoportuna 
data que se dá em plena “semana santa”. 
 O que sugiro é que aguardemos essa semana, que vai do dia 5 ao 12, na quarentena; fiquemos atentos à 
evolução do quadro de propagação. Os fatos ditarão nossa conduta. 
Hoje vamos nos orientar e decidir a partir do que temos; vamos utilizar as ferramentas de excepcionalidade 
que estão sendo disponibilizada pelos governantes em todas as esferas e em todos os segmentos sociais e 
empresariais, sem nunca deixar de apoiar nossos trabalhadores, principalmente os mais humildes. 
Finalmente, não nos esqueçamos que estamos numa guerra; sair vivo “em todos os sentidos” já será uma 
grande vitória; não tenhamos dúvidas: Perdas serão inevitáveis; não almejemos sair ilesos: Não sairemos; 
esse inimigo atinge toda a raça humana, seja ela de qual classe social, de quão poderosa for, de qual credo 
ou origem: Todos iguais e no mesmo barco. Afora a teoria da conspiração, a maior potência do mundo, USA 
está subjugada pelo vírus.   
Façamos nossas reflexões do profundo significado dessa mensagem que o covid-19 nos passa. 
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)                  Go. 05/04/2020 


