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AQUELE QUE É SÁBIO

SALVA VIDAS
OS DESAFIOS DAS INSTITUIÇÕES
GOVERNAMENTAIS DIANTE DA CRISE.

DIA 2

Diante da atual pandemia e seus efeitos, o papel dos Estados Nacionais foi fortalecido.
Os líderes de todas as nações têm uma enorme responsabilidade de saber como manter a
ordem e proteger a vida.

O programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), em sua série “COVID 19
Documentos de Política pública”1, adverte que a atual pandemia é um dos desaﬁos mais sérios
que a humanidade já enfrentou nos últimos tempos.
Ainda não se sabe qual será o total de perdas em termos de vidas humanas e o mundo está sendo
testemunha de um colapso económico que impactará a toda a população durante os próximos
anos. Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas possam cair na pobreza se não forem
colocadas em prática políticas públicas que protejam aos grupos mais vulneráveis (CEPAL, 2020).
A crise atual tem colocado em evidência o papel de protagonismo exercido pelos Governos. Os
desaﬁos impostos pelo contexto atual superam as possibilidades de que muitas organizações
não-governamentais dispõem para fazer frente a eles.
Sem dúvida, a saída da crise depende de recursos que vão além dos recursos econômicos,
depende de infraestrutura. Segundo Adriana González, membro do executivo do Governo
Nacional da Colômbia, um dos principais desaﬁos dos governos é, “tomar decisões justas, uma vez
que decisões justas trazem vida e bem-estar aos povos”.
Diante da desinformação compartilhada por diferentes meios de comunicação, segundo Adriana
Gonzalez, “o caminho para a tomada de decisões justas é basear-se em fatos objetivos; e um dos
principais problemas que os governantes enfrentam é a falta de informação conﬁável para a tomada de
decisões”.
De acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), todos os governos, a nível
mundial, têm concentrado seus esforços em salvar vidas, proteger às pessoas que têm a menor
capacidade de lidar com uma queda brusca de receitas, compensar aos trabalhadores e às
empresas que têm sido mais afetadas, e investir recursos no melhoramento da infraestrutura do
setor de saúde, entre outros (BID, 2020).
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As recomendações da PNUD para os Países é que busquem elaborar estratégias de mitigação da
crise sem redirecionar os gastos e sem aplicar impostos mais altos” (PNUD, 2020). A adoção
destas ações pode implicar no endividamento com organismos internacionais, de modo que o
equilíbrio ﬁscal se converta em uma questão de gestão extremamente delicada para se resolver.
Para os governantes, as decisões que estes precisarão tomar neste período serão profundamente
inﬂuenciadas por dois objetivos principais: salvar vidas e manter a estabilidade macroeconômica
de seus países.
A Administração Pública dos países Latino-Americanos em geral, está se propondo a transitar por
esta crise económica atual causada pela COVID-19 com um movimento em forma de “V”. Esta
seria uma forma metafórica de descrever as expectativas de que esta drástica queda da produção
e das receitas perduraria por três meses e depois seria seguida por uma recuperação rápida e
ordenada.
Por outra parte, estabelecer dinâmicas de funcionamento das Instituições do Estado que possam
assegurar o fornecimento dos serviços básicos de atenção à cidadania, é outra área de
planejamento complexo. Várias entidades públicas têm obtido êxito em continuar fornecendo
seus serviços através do teletrabalho, por exemplo, para tramitar processos de aposentadoria,
audiências do Poder Judiciário e manter os processos de ensino-aprendizagem em Instituições
Educativas. Em alguns países, como o Uruguai, o parlamento também continua funcionando,
embora vários de seus parlamentares de idade avançada tenham sido substituídos por seus
suplentes imediatos.
Seguramente, há funcionários que estão assumindo maiores níveis de risco, tais como os
proﬁssionais médicos, os proﬁssionais de limpeza, os de coleta de lixo, os proﬁssionais de
segurança e os proﬁssionais carcerários.
Adriana González entende que “os princípios bíblicos, princípios de liberdade, de honestidade, de
justiça e da dignidade do ser humano” deveriam nortear as ações de todas as pessoas,
principalmente aqueles que ocupam posições de liderança em organizações governamentais.
Da mesma forma, ela nos lembra que nós, Cristãos, fomos chamados a orar por nossos dirigentes
para que tomem decisões sábias que tragam vida e bem-estar para todas as Nações.
Orem, especialmente pelos governantes e por todas as autoridades, para que tenhamos paz e
tranquilidade, e levemos uma vida piedosa e digna. – 1 Timóteo 2:2
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https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/covid-19--policy-papers.html

/HaggaiLatinoamerica

Haggai Latinoamérica

e-mail: conexionh21@haggailat.org

