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A VOZ DO BAIRRO

EDITORIAL

Restaurante de campanha é fruto da 
mobilização do 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)

No dia 18/04 o Conselho Popu-
lar do Ribeirão Fresco decidiu 
em reunião com a participação 
expressiva de 31 moradores do 
bairro pela criação de um restau-
rante de campanha, inicialmente 
servindo almoço para a comuni-
dade aos sábados.

Tal iniciativa se fez necessária 
tendo em vista a completa ne-
gligência dos governos de direi-
ta, seja ele nacional, estadual ou 
municipal. Que vendo a popula-
ção sendo jogada a miséria e até 
mesmo a morte, seja pela pan-
demia ou pelo desemprego, tem 
como única preocupação salvar 
a “economia”, ou seja, os patrões.

Como fruto da deliberação da 
mesma reunião, tentamos por 
dezenas de vezes marcar uma 
reunião com o prefeito da cidade 
Mário Hildebrandt (Podemos) 
e entregar nosso Manifesto de 
Fundação com 25 reivindicações, 
que dentre elas destacamos o 
ponto 8.Transformar a Escola 
Básica Municipal Pastor Faulha-
ber em um restaurante público, 
destinado a ofertar as 3 refeições 
básicas diariamente para todos 
os moradores de forma gratui-
ta. Tendo em vista a total falta 
de respostas decidimos agir por 
conta e fazer aquilo que é dever 
do poder público: montamos um 
restaurante de campanha.

A que vem se mostrando uma 
importante educação para nós 
trabalhadores, que diferente dos 
patrões  pagamos os nossos im-
postos regularmente e de forma 
totalmente injusta. Agora quan-
do mais precisamos dos recursos 
que os governos detêm, o que te-
mos como resposta? Desprezo. 
Até mesmo a esmola de 600,00 
que o governo federal está libe-
rando a maioria de nós não con-
seguiu acessar e enquanto isso 
trilhões, estão sendo dados para 
meia dúzia de banqueiros salvar 
os seus bancos.

Portanto, uma coisa é preciso 
que fique clara: é importante 
que tenhamos em mente que 
o conselho popular precisa ser 
expandindo, alcançando mais 
pessoas em todada comunidade. 
Tornando-se assim, um órgão 
que de fato represente todos os 
moradores.

Para que isso ocorra, o Conselho 
Popular faz um chamado a todos 
os moradores do Ribeirão Fres-
co. Neste momento de crise eco-
nômica e pandemia, precisamos 
juntar nossas forças e trabalhar 
em prol da expansão do Conse-
lho Popular.

Por isso participe, compareça 
nas reuniões, se voluntarie no 
restaurante de campanha, e faça 
com que o Conselho Popular se 
fortaleça cada vez mais.

Sua participação é fundamental.

FORME SEU
CONSELHO

BOLETIM Nº4

Compareça a reunião do Conselho 
Popular do Ribeirão Fresco, todos os 
sabádos às 15h na garagem da Marle-
ne (atrás do bar do Mauro) a vamos a 
luta pelo que é nosso de direito.

INFORMES

ATENÇÃO

Convencidos de que juntos 
iremos superar as dificulda-
des econômicas e de saúde o 
Conselho Popular vem por 
meio deste fazer um chama-
do à união e informa a todos 

suas próximas atividades:

- Restaurante de Campanha 
todos os sábados às 11h30

Todos os sábados o conselho 
popular do Ribeirão Fresco 
irá organizar um restaurante 
de campanha no bairro, nele 
iremos servir uma feijoada 
completa (arroz, feijão, salada 
e frutas), para ter acesso a sua 
refeição basta levar um reci-
piente.

250 refeições distribuídas



CONSELHO POPULAR - BAIRRO RIBEIRÃO 
FRESCO - SANTA CATARINA

MANIFESTO DE FUNDAÇÃO

  BOLETIM Nº 4                                                                                                                           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

- Reunião do Conselho Po-
pular todos os sábados às 
15h

Todos os sábados acontece a 
reunião do conselho popular 
do Ribeirão Fresco, a reunião 
é aberta a todos os moradores 
e serve para organizar a popu-
lação do bairro para enfrentar 
a crise de saúde e econômica, 
juntos já conseguimos organi-
zar um restaurante de campa-
nha, aprovamos um manifesto 
com 25 reivindicações as quais 
estamos buscando entregar a 
prefeitura e com a sua parti-
cipação podemos fazer muito 
mais.

IMPORTANTE: Ambas 
atividades ocorrerão na gara-
gem da Marlene (atrás do Bar 
do Mauro), dúvidas podem 

ser retiradas pelo fone: (47) 9 
9155-2525.

Juntos venceremos, divididos 
cairemos! 


