
 

>>> COMUNICADO -7- DA PRESIDÊNCIA <<< 
 

Caros Associados, queridos amigos(as) e colegas empresários(as).  

O tema nesse delicado momento não poderia ser outro senão o Coronavirus que nos atinge -não só o setor 

da construção- de forma silenciosa, persistente e devastadora, e o anunciado decreto estadual que foi 
suspenso diante da forte reação dos vários setores produtivos através das suas entidades de classe. 

Vitória nossa...!!!??? 

Decerto que sim, pois podemos continuar a exercer controle sobre nossas obras, nossas atividades sem uma 

intervenção externa. 

Por outro lado, aumenta significativamente a nossa responsabilidade.  
 

Reconhecemos nesse gesto do Governador uma atitude coerente de grande relevância, principalmente 

diante da sua personalidade e das as circunstâncias presentes. Mostra na entrevista, sensatez, preocupação 

e responsabilidade. Cobra também da sociedade, dos cidadãos, mais empenho em seus comportamentos, 

com mais atenção e cuidado nos procedimentos de controle da propagação do vírus. Quem não ouviu sua 

entrevista na CBN sugiro que ouça. A gravação está no nosso grupo de Associados.  

 

Apesar desse cenário de guerra instalado, infelizmente assistirmos em todo o País gestos abomináveis, 

embates políticos e de poder totalmente dissociados da realidade. Mostram em última instância o caráter 

de cada cidadão, de segmentos da imprensa e de alguns políticos que usam o “microfone” da crise para 

autopromoção. Para eles, fiquemos atentos, façamos as leituras das entrelinhas para usar a nossa arma do 

voto nas futuras eleições... 

 

A nossa luta deve ser contra esse inesperado, sorrateiro e dissimulado inimigo, o coronavírus. 

Nosso objetivo deve ser preservar vidas e a vitalidade, já abalada, das atividades econômicas em especial 
das nossas empresas e negócios. Temos que manter o foco e nos manter unidos. 

Um enorme desafio! Como já dito, a cada dia seus problemas a cada dia a solução possível. 

 

Da nossa parte, nós do setor da construção, organizados que somos, temos obrigação social de esclarecer, 
de proteger, de orientar o nosso contingente de trabalhadores. Eles pertencem em sua grande maioria à 

faixa da sociedade mais desassistida e que tanto necessitada de apoio.  

 

Importantíssimo continuarmos a cumprir, agora mais vigilantes ainda, o protocolo de prevenção e segurança 
da saúde que foi fartamente divulgado.  
Conscientizar os trabalhadores em nossos DDS/DSS não só do comportamento no ambiente de trabalho, 
mas também no convívio com seus familiares e na sua comunidade.  
Que cada um seja um multiplicador de boas práticas no seu Bairro. 

  

Outro relevante aspecto é o cuidado que devemos ter no escalonamento de horário e coordenação do 
deslocamento para não sobrecarregar o transporte público. São pontos de risco de contágio acentuado. 

 

Sobre esse tema, peço a todos que façam um levantamento detalhado de como está ocorrendo o transporte 
do contingente do pessoal para a obra. (Bicicleta; moto; carro; carona; ônibus...). No caso de ônibus, qual o 

bairro de origem. 

Disponibilizaremos no grupo um formulário de coleta dos dados para depois concentrarmos as informações.  

Precisamos delas para dialogar com o governo em uma futura abordagem desse assunto. 

Essa questão do isolamento não está totalmente resolvida. Há quem diga que estamos no começo da crise...  

Não deixem de informar também possíveis ocorrências de contaminações e as providências adotadas. 

 

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. 14/05/2020 


