CARTA ABERTA DE ENTIDADES À IMPRENSA
O Brasil tem enfrentado a pandemia do novo Coronavírus Covid-19 com isolamento social e
medidas restritivas quanto ao funcionamento das indústrias e do comércio. Estamos
passando por uma situação até então nunca antes vivida, o que nos torna vulneráveis
quanto às atitudes a adotar. Estamos cientes da gravidade porque passamos atualmente.
Temos dados e informações de outros países, que nos orientam quanto ao rumo a tomar.
Porém, há que se levar em consideração as diferentes realidades entre os países.
Acompanhamos várias publicações sobre o assunto e reconhecemos o importante trabalho
da imprensa cumprindo com o seu papel de levar à população a informação correta e,
muitas vezes, em tempo real.
Mesmo que ainda há muito que se revelar sobre o novo Coronavírus Covid-19, como a
pesquisa de uma vacina que possa combater com a pandemia, muito já foi divulgado e
propagado em termos de formas de prevenção. E, obviamente, que esse tipo de informação
deverá se manter para maior abrangência.
Neste momento, queremos propor à imprensa abrir uma ampla discussão ouvindo
especialistas e pesquisadores tanto da área da saúde quanto econômica, baseados em
estudos científicos, que possam fazer uma previsão do Brasil daqui a três ou quatro meses.
Sabemos que existem muitas dúvidas! Se as pessoas ficam em isolamento social, a economia
para. E quando retornarmos à normalidade, em que situação se encontrarão as empresas?
Se não ocorrer o isolamento, como assegurar que a transmissão do coronavírus seja
controlada? Sugerimos debater as melhores medidas para o enfrentamento da Covid-19 e
de proteção à vida, ao emprego e à renda dos brasileiros.
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