
VACINA PARA TODA A POPULAÇÃO JÁ!

Excelentíssimo Governador Eduardo Leite,

A prorrogação da majoração das alíquotas de ICMS, solicitada por Vossa Excelência por Projeto de
Lei  encaminhado à Assembleia  Legislativa em dezembro de 2020 e aprovada pela maioria  dos
deputados e deputadas, teve como condicionante e/ou acordo de finalidade, a utilização de parte
dos recursos para a compra de vacinas para imunização da população gaúcha contra o coronavírus.

Em que pese Vossa Excelência  adotar  uma postura  pública  descolada das práticas,  atitudes e
discursos  negacionistas  do  Presidente  Jair  Bolsonaro,  falta  ao  Governo  do  Estado  cumprir  o
compromisso assumido com o Parlamento e, sobretudo, atender as reivindicações da sociedade
gaúcha, principalmente, as demandas da parcela que mais sofre as consequências desta pandemia,
que é a classe trabalhadora e suas famílias.

Ante  o  agravamento  da  pandemia  em  todo  o  Estado  e  o  iminente  colapso  das  emergências
hospitalares,  entendemos como fundamental  a suspensão da cogestão com os municípios,  não
devendo o Governo de Vossa Excelência adotar a mesma prática do Governo Federal que omiti-se e
repassa aos Estados a responsabilidade de conter a pandemia.

A irresponsabilidade e o descaso do Governo Federal com os brasileiros e brasileiras está explícita
no  fato  de  não  utilizar  a  totalidade  das  verbas  do  “orçamento  de  guerra”  para  combater  a
pandemia. Conforme dados do Tesouro Nacional,  somente o Ministério da Cidadania deixou de
gastar R$ 8,3 bilhões dos recursos disponíveis.

Em  um  momento  tão  grave,  acreditamos  que  o  Governo  do  nosso  Estado  deveria  ser  mais
contundente na cobrança deste e de outros recursos federais, e desistir de propor a retirada de
mais  direitos  dos  servidores  que  prestam  atendimento  à  população.  Em  mesma  medida,
aproveitamos para cobrar de Vossa Excelência, atenção especial aos servidores públicos que atuam
na linha de frente no combate à pandemia e que amargam mais de seis anos de perdas salariais.
Para  além  das  justas  homenagens  e  o  reconhecimento  da  sociedade  à  dedicação  destes
profissionais,  torna-se imperioso  a  valorização deste trabalho essencial  e conceção de reajuste
digno à categoria.

A  crise  econômica  sem precedentes,  provocada  pela  inabilidade  ou incompetência  do  Governo
Bolsonaro, com o término do auxílio emergencial e o fim do programa de garantia do emprego e da
renda contido na MP 936, deixaram a população sem perspectivas e submetidas as mais perversas
condições de trabalho e totalmente impossibilitada de praticar  quaisquer medidas de proteção,
como o isolamento social.

Por isso, as centrais sindicais atuam cotidianamente em diferentes frentes como a defesa do auxílio
emergencial para socorrer as famílias mais vulneráveis e pedem a implementação de uma política
de geração de emprego e renda.

Por fim, apelamos à Vossa Excelência que cumpra o acordo feito com poder Legislativo e adquira
vacinas em quantidade suficiente para imunizar, sem distinção, toda a população gaúcha. 

Todas as Vidas importam!
Vacina para todos e todas já!!
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