COMUNICADO n.º 9 – Data 24/04/2020
MENSAGEM DO PRESIDENTE

Prezados,
Temos vivido tempos desafiadores, portanto, oportunidade para fortalecermos o
nosso valor à sociedade como a nossa principal condição no presente momento. Nós,
empresários, considerados por muitos como privilegiados e responsáveis por vários
problemas da sociedade e, às vezes até taxados como exploradores das pessoas que
trabalham conosco, estamos mais uma vez inseridos na história, diante da
possibilidade de fazer uso de uma palavra que sempre passa na cabeça dos
empresários, e que prefiro utilizá-la como o nome para uma vacina que pode combater
as nossas dificuldades e que eu chamo de “Oportunidade”! Palavra esta que devemos
usar para sairmos desta situação mais valorizados e com a cabeça erguida.
Teremos que ser grandes soldados para vencer esta Guerra que agora é invisível. Lutar
pela nossa vida, pela vida do próximo, e das nossas Empresas de que tanto precisamos
para nosso sustento e para a geração de emprego. Veja como muitos estão
reconhecendo como somos importantes e, que enxergam o Comércio e Serviços como
uma grande engrenagem da classe produtiva, geradores do desenvolvimento
econômico e atividades que sustentam milhares de famílias.
Estamos vivendo uma anormalidade, que todos os envolvidos e gerações passadas
jamais tinham vivido, temos tido que abrir mão de vários conceitos e métodos que
adotávamos em um passado recente.
Tempo de travessia, logo, devemos agarrar cada pequena conquista. A sobrevivência
deve ser o pensamento do momento, ajuda mútua, busca de solução, diálogo,
entendimento, transparência e solidariedade, são atitudes que devem ser empregadas
e/ou desenvolvidas a cada instante.
Os protagonistas de hoje, em todas as esferas, são meramente amadores diante do
desconhecido, talvez tenhamos que dar passos para frente e às vezes passos para traz.
Assim vamos à luta.
O nosso maior remédio hoje será o amor ao próximo.
Que deus nos abençoe para vencermos esta batalha.
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