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Campo Bom, 28 de fevereiro de 2021. 

 

Ao Exmo.  

PREFEITO MUNICIPAL CAMPO BOM 

LUCIANO ORSI 

  

Prezado Senhor, 

  

A COORDENAÇÃO INTERSINDICAL DE TRABALHADORES 

DE CAMPO BOM, com seus devidos representantes infra firmatarios, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, dizer e ao final requerer o que segue: 

 

Considerando a permanente situação preocupante de contágio, 

internações e óbitos causados pela COVID 19 em nosso município, agora muito mais ampliada 

com a decretação de bandeira preta com dados que nos mostram ainda maior agressividade e 

maior disseminação e, o RISCO GRAVÍSSIMO de colapso no atendimento e tratamento contra 

a doença; 

Considerando a URGENTE e necessária agilização e ampliação da 

vacinação aos nossos munícipes; 

Considerando a possibilidade, recentemente aprovada, da aquisição de 

vacinas por iniciativa dos municípios;  

Considerando que representamos milhares de trabalhadores que estão - 

em seus locais de trabalho, no transporte coletivo e nas ruas - mais sujeitos à aglomeração, ao 

contágio e à necessidade de protocolos rigorosos para a sua mais ampla prevenção e proteção; 

Considerando nossa defesa de que todas as organizações sociais devem 

ser convidadas e incluídas no diálogo e no esforço para o enfrentamento desta situação 

assustadora e complexa; 

Solicitamos que V. Excelência, tendo em vista a situação de 

urgência, nos atenda em uma reunião virtual no mais breve tempo possível para que 

possamos falar sobre a pauta abaixo elencada: 

  

1.  a aprovação da destinação de recursos suficientes para uma ampla 

e urgente compra pelo Município, de Vacinas contra o COVID-19; 
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2. que promova imediatamente, em conjunto com as empresas, a 

Testagem ampla e rigorosa dos trabalhadores em seus locais de 

trabalho;  

3. que destine verba para a criação de Auxílio Emergencial às 

famílias mais vulneráveis e de baixa renda de nosso município; 

4. que V. Excelência possibilite a participação das representações dos 

trabalhadores em comitês ou conselhos do município que tratam do 

enfrentamento da pandemia; 

5. que V. Excia proporcione reunião urgente, com a participação do 

Sindicato e da Associação  dos Servidores e de uma comissão de 

trabalhadores da educação, para rediscussão da preocupante 

situação do retorno parcial das aulas presenciais; 

  

Sendo o que tínhamos para o momento. 

  

Campo Bom, 28 de fevereiro de 2021. 

  

Sindicato dos Sapateiros CB 

Sindicato dos Metalúrgicos SL/CB 

Sindicato dos Servidores Municipais CB 

Sindicato dos Comerciários NH/CB 

Sindicato dos Rodoviários CB  

Sindicato dos Gráficos CB/SL 

AMCB – Associação dos Municipários de Campo Bom  

Sindicato dos Trabalhadores na Construção e Mobiliário CB 

 

 


