
 
 

MANIFESTO DAS CENTRAIS SINDICAIS DO RS EM DEFESA DA VIDA 
 

À 
FAMURS – FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNIÍPIOS DO RS 
Prefeito Marcelo Hassen – Presidente da FAMURS 
 

As Centrais Sindicais do Rio Grande do Sul, entendem que o momento exige dos 
gestores públicos que se sobreponham aos interesses setoriais e adotem medidas de 
governança que priorize a parcela da população que mais necessita dos serviços públicos, 
principalmente, nas áreas de amplo alcance social como é o caso da saúde, da educação e 
transporte. 
 

O Estado do RS ultrapassou os 640 mil casos confirmados de infectados pelo 
coronavírus e os indicadores oficiais revelam que o mês de fevereiro se encerrou com a triste 
marca de 12.400 óbitos causados pela doença. 
 

As Centrais Sindicais do RS reafirmam que acima de tudo está a vida, e em defesa 
dela devem ser observadas e seguidas as orientações da ciência. O colapso do sistema é 
fator determinante para que os gestores municipais tomem medidas urgentes e até 
impopulares com a firmeza necessária para preservar a vida, e não negar o risco que corre 
a população do seu município neste pior momento da pandemia. Reafirmamos a necessidade 
da testagem em massa gratuita e a compra urgente de vacinas para barrar o avanço da 
pandemia. 
 

Quando se observa a intransigência de alguns setores da sociedade civil que colocam 
em risco a vida das pessoas, é necessária a ação firme e articulada do Estado por intermédio 
dos seus entes federativos, gestores de todos os níveis no propósito de maior segurança 
sanitária, o controle da pandemia, indicando a necessidade de que todos devem contribuir 
para a superação do quadro dramático em curso. 

 

O colapso do sistema público e privado de saúde exige dos prefeitos e prefeitas uma 
postura pública descolada das práticas, atitudes e discursos negacionistas do Presidente Jair 
Bolsonaro, como a adotada recentemente pelo Governador do Estado que, em que pese a 
angustiante demora, assumiu publicamente o compromisso de adquirir, com urgência, 
vacinas em quantidade suficiente para atender toda a população do estado. 
 

Em um momento tão grave, entendemos que é papel de cada prefeito e prefeita, aliar-
se aos governadores e aos demais gestores dos municípios de todo o País na cobrança de 
recursos federais para combater a pandemia e adotar as medidas próprias e urgentes. 
 

Ante a caótica situação de todo o sistema de saúde, comprovada pelo total 
esgotamento da capacidade de atendimento emergencial e da impossibilidade do 
sistema hospitalar em absorver a crescente demanda de internações, passa a ser 
exigido das gestões municipais, mais propriamente na autoridade de cada 
prefeito e prefeita, a imediata decretação de lockdown (pelo período de duração 
recomendado pela ciência), como instrumento comprovadamente eficaz e capaz 
de salvar vidas. 



 
 
Propostas das Centrais Sindicais 
 

1) Aquisição urgente de vacinas pelo município; 
2) Instalação de postos públicos de testagem; 
3) Ampliar a oferta de transporte coletivo cumprindo os protocolos rígidos e necessários, 

visando priorizar o deslocamento com segurança dos trabalhadores e trabalhadoras 
dos serviços essenciais; 

4) Instalação de hospitais de campanha para serviços de atenção básica, desafogando o 
sistema e destinando a estrutura convencional para atendimento dos casos de COVID; 

5) Que os Prefeitos e Prefeitas se agreguem na defesa do retorno do auxílio emergencial 
federal no valor de R$ 600,00 para socorrer as famílias mais vulneráveis; 

6) Criação do auxílio municipal emergencial nos moldes em que foi instituído pela 
prefeitura de Belém-PA, podendo o valor correspondente ser distribuído na forma de 
cestas básicas; 

7) Exigir do Governo Federal a implementação de políticas de geração de emprego e 
renda 

8) Defender publicamente a quebra temporária das patentes para viabilizar a 
universalização da produção de imunizantes. 

9) Utilização da verba corresponde ao município no PNAE (Programa Nacional da 
Alimentação Escolar) para a compra e distribuição urgente de distribuição de alimentos 
à comunidade escolar mais vulnerável. 

 

 
 

TODAS AS VIDAS IMPORTAM! 
Vacina para todos e todas já!! 
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