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CARTA ABERTA AO PREFEITO DE JATAÍ E A CÂMARA MUNICIPAL.
Jataí, 13 de maio de 2020.
A Associação Comercial e Industrial de Jataí, ACIJ, foi fundada em 11 de julho de 1951 e desde
então sempre foi protagonista em grandes lutas em prol do desenvolvimento do nosso
município, e por quase 70 anos inúmeros benefícios foram conquistados como a permanência
do escritório regional do Sebrae, a implantação do Senai e do Senac, a criação da cooperativa
de crédito Sicoob Cooprem, do Parque Científico e Tecnológico Jataítech, e do CODES
(Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social).
Em 2020 mais um grande desafio, talvez o maior até aqui, foi colocado à nossa frente. A
pandemia gerada pelo covid-19 trouxe caos, medo, desespero e em alguns momentos até a
falta de esperança para a classe empresarial e para toda a comunidade. Esse inimigo invisível,
muitas vezes letal, tem tirado vidas e o sono das pessoas. Nos tirou da zona de conforto, nos
afastou de quem mais amávamos, nos impossibilitou de fazer as coisas simples do nosso dia
a dia como abraçar, cumprimentar as pessoas e nos reunir... O maior problema desse tsunami
causado pelo coronavírus foi que nesse oceano turbulento as desigualdades aumentaram
ainda mais! Enquanto alguns navegam em suas lanchas luxuosas, a grande maioria da
população tem que tentar sobreviver com suas canoas de pau-a-pique ou até mesmo a nado,
em que pese que muitos nem saibam nadar!
Mas o brasileiro nunca desiste e assim como previu Charles Darwin todos tivemos que nos
readaptar! O uso da máscara, a desinfecção por álcool gel, o distanciamento, as reuniões por
videoconferência e o isolamento agora fazem parte do nosso dia a dia. Tivemos que
reaprender a viver, e infelizmente para alguns aprender a sobreviver com o mínimo necessário.
O momento é delicado, preocupante e para alguns empresários de áreas como turismo,
eventos, artistas, bares, academias está desesperador, pois são mais de dois meses sem poder
trabalhar! Sabemos que ao serem impedidos de trabalhar alguns têm tentado buscar soluções
alternativas para “sobreviver”, porém a grande maioria está à espera da “tão sonhada
liberação ou flexibilização”. Muitos de nós já conseguimos voltar as atividades, porém o
mercado não é mais o mesmo, as pessoas têm consumido cada vez menos e as vendas, para
quase todas as áreas, estão cada vez menores.
O fato é que a pandemia provavelmente não irá passar rápido, o vírus não vai sumir do dia
para a noite, e a sua vacina deve demorar um bom tempo para chegar à toda população... E
sabendo que esse inimigo não irá embora tão cedo temos aprender a conviver com ele e aos
poucos voltar a nossa rotina com todos os cuidados necessários.
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O combate ao coronavírus só terá eficácia se estivermos todos juntos, sem apontar culpados,
usando a nossa inteligência para propor soluções e não para criar posts ou fakes que vão gerar
ainda mais pânico. Os governos, federal, estadual e municipal precisam nesse momento
garantir a vida e a saúde das pessoas, porém não podem colocar sobre as empresas o preço
dessa guerra, pois nós empresários e os nossos colaboradores têm cumprido rigorosamente
as determinações de prevenção.
E em nome de todos os microempreendedores, dos autônomos e das pequenas, médias e
grandes empresas do nosso município a ACIJ vem à público apoiar o prefeito Vinícius Luz e a
câmara de vereadores para que continuem firmes no combate ao coronavírus, inclusive
multando pessoas e empresas que por ventura descumpram as recomendações de segurança,
no entanto conclamamos que as nossas autoridades não só permaneçam com o decreto de
flexibilização já adotado, mas que também libere de forma responsável, as academias e
congêneres, os bares e lanchonetes com a restrição de venda de bebida alcoólica, as escolas
de idiomas, cursinhos e congêneres com a restrição de número de alunos para que todos
possam ter a oportunidade de lutar por sua sobrevivência.
Nos colocamos a disposição para contribuir com a criação de um PLANO ESTRATÉGICO DE
AÇÃO no sentido de organizar a abertura responsável das empresas para que possamos
garantir, os empregos e à saúde das pessoas e da nossa economia local.
Que Deus nos abençoe com sabedoria para que possamos, juntos, superar esse grande
desafio.
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