A ESPERANÇA VENCERÁ O MEDO
Talvez devêssemos, neste momento, apenas ressaltar através de um breve relato, o que
foi o ano de 2.003, focando principalmente a notória recessão que atravessamos, o
crescente desemprego verificado, ou ainda os juros da taxa “selic”, que cai, mas que
não reflete uma queda real para o mercado, vez que os bancos não repassam o
benefício aos clientes. Estes se encontram cada vez mais endividados, ou sem ânimo
nem coragem para tomar crédito com vistas a novos investimentos em negócios
produtivos que efetivamente possam girar a economia, gerar emprego e recursos para
as empresas, culminando no tão famigerado espetáculo do crescimento que todos nós
aguardamos ansiosos.
Talvez devêssemos apenas lamentar e chorar as mágoas, e esperar que as coisas
melhorem.
Talvez devêssemos seguir neste raciocínio até o final desta mensagem, e, depois de
terminada sua leitura, dizermos a nós mesmos: é verdade, este ano realmente foi ruim
para todos.
No entanto, tenho a certeza de que na alma, no coração e na cabeça de todos nós,
empreendedores por vocação ou por opção, está a convicção de que nada é tão ruim
que não possa ser mudado. Nada é tão impossível que não possa ser alcançado.
Na realidade, apesar de tantos aspectos negativos, acredito que a economia encontrase com seus indicadores de inflação, câmbio e exportação, dentro de parâmetros,
digamos, bons, com vistas a um crescimento sustentado. Depende de nós e também de
nossos governantes mover esforços no sentido de extrair da realidade vivida neste ano,
que finalmente acabou, os ensinamentos necessários para a correção dos rumos e
adoção de medidas efetivas que visem sobretudo o progresso de todos e a conseqüente
diminuição das mazelas sociais de nosso País.
Nós do SECIESP – Sindicato das Empresas de Conservação, Manutenção e Instalação
de Elevadores do Estado de São Paulo, agradecemos a todos que de alguma forma
estiveram conosco neste ano de 2.003, e é nosso desejo que possamos continuar juntos
em 2.004, quando iremos comemorar, ao seu final, um grande ano, repleto de
realizações e desafios vencidos, constatando que a ESPERANÇA finalmente TERÁ
VENCIDO O MEDO.
A todos Boas Festas e um feliz Ano Novo.
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