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A VOZ DO BAIRRO

EDITORIAL
Há uma necessidade de nos organizarmos. 

Fortalecer o Conselho Popular

Para formar um con-
selho em seu bairro ou 
contribuir com o nosso, 
entre em contato pelo 
fone:

 (47) 9 9155 2525 (Matheus)

Com a pandemia do coronavírus, 
o povo se viu ameaçado de um ge-
nocídio, seja pela doença, seja pela 
fome. Em meio a completa omissão 
dos governos e a necessidade de so-
brevivência, a população se organi-
zar para exigir dos governos o que 
lhe é de direito e executar o que o 
poder público é ineficiente ou inca-
paz. (Olhar manifesto do conselho 
na pág.2).

Os governos, como se tem visto, 
nada fizeram além de abrir os co-
fres públicos para os bancos (mais 
de R$ 1,2 trilhão) e fazer demagogia 
com a população sobre um “auxílio” 
de R$ 600, que não atinge todos os 
necessitados, nem é suficiente para 
sobreviver em tempos normais, 
quem dirá neste momento da tal da 
“quarentena”.

E foi desta necessidade que surgi-
ram no último período diversas ini-
ciativas, com menor ou maior nível 
de organização. Por exemplo, no 
caso da Associação de Moradores de 
Paraisópolis, o nível de organização 
se desenvolveu para a contratação 
de uma equipe com médicos, enfer-
meiros e quatro ambulâncias, uma 
delas com UTI móvel, que desde de 
março realiza atendimento 24 horas 
no local. Mais de 120 atendimentos 
a moradores com suspeita de co-
ronavírus, isso tudo com recursos 
de doações.Os próprios moradores 
montaram uma estrutura de moni-
toramento coordenada para atendi-
mento de emergência.

Um dos líderes da associação, Ri-
beiro, em entrevista à Folha de São 
Paulo, explica que a cada 50 casas 
há um presidente de rua voluntá-
rio, que fica responsável por acom-
panhar a situação das famílias, por 
garantir que elas permaneçam em 
casa e que recebam doações de ces-
tas básicas, kit de higiene. Ele conta 
que no total, em torno 1.200 pesso-
as estão trabalhando na operação 
e afirma que há outras iniciativas, 
como diariamente a distribuição 
de marmitas, que tem o objetivo de 
fortalecer a imunidade dos mora-
dores, um projeto de teletrabalho 
de costureiras, para a fabricação 
de máscaras e uma ação de adotar 
uma diarista, segundo ele, a cate-
goria mais atingida pela crise na 
comunidade. Com esta mobilização 
cerca de 150 pessoas receberão R$ 
300 por três meses, mais cesta bási-
ca e kit de higiene. Mais 800 pesso-
as ainda estão à espera do auxílio.

Com esta mobilização cerca de 150 
pessoas receberão R$ 300 por três 
meses, mais cesta básica e kit de hi-
giene. Mais 800 pessoas ainda estão 
à espera do auxílio.

Estas iniciativas apontam precisa-
mente na política de fortalecimen-
to do Conselho Popular em nosso 
bairro, que neste sentido, nasce 
com o propósito de mobilizar os 
trabalhadores para reivindicar jun-
to ao poder público os direitos da 
população, que os governos não 
cumprirão a não ser através de uma 
pressão que os obrigue a fazê-lo. E 
por outro lado, todos os problemas 
que possam ser resolvidos pela po-
pulação, resolver imediatamente 
(alimentação, remédios, corte de 
água, corte de luz, despejos, etc).

FORME SEU
CONSELHO

BOLETIM Nº2

Compareça a reunião do Conselho 
Popular do Ribeirão Fresco, neste 
domingo(26) às 15h na garagem da 
Marlene (atrás do bar do Mauro) a 
vamos a luta pelo que é nosso de di-
reito.

INFORMES
Aprovado pela população

Conselho Popular de Ribeirão 
Fresco lança manifesto em grande 

reunião

Mais de 30 pessoas se fizeram presen-
tes na última reunião do Conselho 
Popular de Ribeirão Fresco, lançando 
manifesto.

No último sábado(18), o conselho po-
pular do bairro Ribeirão Fresco reali-
zou sua reunião regular, que entre os 
principais pontos de pauta podemos 
destacar a leitura e aprovação do ma-
nifesto de fundação do conselho.

A iniciativa visa encaminhar as rei-
vindicações por meio de uma reunião 
com o prefeito da cidade, tornando-o 
ciente das reivindicações da comuni-
dade. Também foi discutido a organi-
zação de um restaurante de campa-
nha, que inicialmente servirá feijoada 
aos sábado para toda a população,e a 
propostas da criação de uma coopera-
tiva de costureiras, para trazer renda 
às famílias desempregadas, além de 
cobrar da prefeitura para que as aqui-
sições de máscaras para distribuir 
entre a população blumenauense seja 
feita por meio desta cooperativa.
Por fim, na reunião também foram 
distribuídas máscaras fabricadas por 
participantes do conselho, até o mo-
mento foram fabricadas 130 máscaras 
para distribuição na comunidade.
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MANIFESTO DE FUNDAÇÃO

  BOLETIM Nº 2                                                                                                                           A VOZ DO BAIRRO

Nós moradores do bairro Ribei-
rão Fresco da cidade de Blume-
nau em Santa Catarina viemos 
por meio deste declarar que 
diante da política de verdadei-
ro genocídio da população tra-
balhadora por parte do Prefeito 
Mário Hildebrandt (sem parti-
do), governador Carlos Moisés 
(PSL) e presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) que diante 
da grave crise de pandemia que 
assola o Brasil e o Mundo tem 
como política de combate a crise 
de saúde e econômica salvar os 
patrões e matar os trabalhado-
res seja de fome, seja do vírus.

Portanto nos sentimos na obri-
gação de fundar este conse-
lho popular do bairro Ribeirão 
Fresco para enfrentar a crise 
com os nossos próprios recur-
sos, que são limitados, e por 
isso reivindicamos diretamente 
do prefeito Mário Hildebran-
dt o imediato atendimento 
das reivindicações que segue:

5.Montagem urgente de hospitais 
de campanha nas escolas e terrenos 
ociosos;
6.Aumento das vacinas disponíveis 
contra a gripe e abertura de mais pos-
tos de vacinação;
7.Estabelecer sistema de testes em to-
dos os moradores;

Na Área Econômica

8.Transformar a Escola Básica Muni-
cipal Pastor Faulhaber em um restau-
rante público, destinado a ofertar as 3 
refeições básicas diariamente para to-
dos os moradores de forma gratuita;
próximos 6 meses;
9.Pagamento de um salário mínimo 
por pessoa independente da idade 
pelos próximos 6 meses;
10.Suspensão das contas de água e luz 
pelos próximos 6 meses; 
11.Suspensão dos despejos pelos pró-
ximos 6 meses;
12.Proibição de cortes de luz e água 
até o dia 31/12/2020;
13.Proibição das demissões até o dia 
31/12/2020;
14.Licença saúde paga para todos os 
afetados pela crise;
15.Estabelecimento de rede de wi-fi 
grátis;
16.Redução da jornada de trabalho, 
sem redução dos salários, formação 
de turnos com pessoal reduzido;
17.Redução da semana de trabalho 
para 35 horas (7x5);
18.Aumento dos valores do Bolsa Fa-
mília e extensão do plano para fazer 
frente às necessidades de saúde e da 
crise econômica.
19.Transferência de pessoas que fa-
zem parte dos grupos mais vulnerá-
veis para quartos adequados de hotéis 
disponibilizados pelo poder público.
20.Instalação de pontos de água e luz 
em todas as casas do bairro;
21.Construção de 200 moradias com 
a mão de obra desempregada do bair-
ro;
22.Pavimentação da rua Benigno Joa-
quim dos Santos com a mão de obra 
desempregada do bairro;

23.Não à policialização da situação, 
evitando o aumento do encarcera-
mento;
24.Nenhuma suspensão de direitos 
políticos, de reunião, manifestação 
etc;
25.Por um governos dos trabalhado-
res para os trabalhadores;

Na área da saúde

1.Distribuição gratuita de kits de hi-
giene, limpeza e prevenção (álcool 
gel, álcool líquido, sabonetes, toalhas, 
escovas de dente, pastas de dente, 
máscaras, produtos de limpeza);
2.Aumento imediato das verbas para 
a saúde, aumentar o número de insta-
lações, equipamentos e profissionais;
3.Contratação imediata de todo o 
pessoal da saúde necessário para en-
frentar a crise; 
4.Aumento do número de leitos nos 
hospitais públicos;

INFORMES

Se os governos não fazem, faremos nós
Conselho Popular do Ribeirão 
Fresco montará “restaurante de 

campanha”

A partir deste sábado(25) será dis-
tribuído almoço para população do 
bairro

Frente ao total descaso dos governos 
com a situação dos trabalhadores, que 
preferem ver a população morrer de 
fome do que intervir para resolver os 
problemas. Nós do conselho popular 
do Ribeirão Fresco decidimos agir. 
Informamos que será montado um 
restaurante de campanha no bairro, 
onde, inicialmente será servido de 
forma gratuita feijoada todos os sába-
dos, iniciando neste sábado(25):

Como funcionará:
-O almoço será servido na garagem 
da Marlene(atrás do bar do Mauro);
- As refeições serão servidas a partir 
das 12h;
- A distribuição dos tickets ocorrerá a 
partir das 11h;
- Para receber o ticket será obrigató-
rio ter feito o cadastro previamente 
no conselho popular;
- Quem não está cadastrado poderá 
fazer na hora;
- Cada pessoa da família terá direito a 
uma porção;
- Os moradores devem levar seu pró-
prio recipiente onde será servido a 
sua porção;
Estamos fazendo isso por considerar 
que a população não pode ficar jo-
gada a própria sorte, mas este é um 
dever da prefeitura que não o faz por 
completo descaso, o conselho vai 
continuar cobrando que a prefeitura 
atenda a reivindicação n°8. Transfor-
mar a escola Básica Pastor Faulhaber 
em um restaurante público, destinado 
a ofertar as 3 refeições básicas diaria-
mente para todos os moradores de 
forma gratuita.


