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EXcELENT|SSIuO SENHOR PRESIDENTE DA cÂtUem DE vEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora"que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
.requerer a v. Êxr. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao'Exmo .Sr. 
-preieito 

Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

"llcl-UsÃO DOS PRoEISSI9NAIS DE EDUcAçÃO-FíS;cR, NO ROL

DAS CATEGORTAS DE TRABALHADORES PRIORITÁRIOS NO PLANO

úÜnrcrÊÃi oÊÚÁcrNAçÃo coNrRA A covrD-í s "'[1ii['l:'flq['f

Justificativa

A justificativa da entidade indica que seus representados desempenham serviço

de cobertura jornalística dos fatos cotidianos e apresentam-se expostos à transmissão

da Covid, Uma vez que realizam reportagens presenciais, até em unidades de saúde.
'Um levantamento feito pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) apontou que o

Brasil é líder mundial de mortes por coronavírus entre jornalistas.

Entre abril de 2O2O e março de 2021, foram 169 vítimas da doença. Vale ressaltar

ainda que pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ)'

classificou a classe jornalística entre as mais expostas à covid-19, com chance de

.contágio de 5Zo/o. Vale destacar .ainda que o decreto federal 10'288, artigo 40, de
'ZU$Í2020, 

inciuiu a imprênsà coúo serviço essencialdurante a pandemia: "Art. 40 São

considerados essenciais as atividades e os serviços relacionados à imprensa, por todos

os meios de comunicação e divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e

de imagens, a internet, os jornais e as revistas, dentre outros."

Çom base neste decreto, as empresas de comunicação mantêm profissionais de

.prontidão pára.o trabalho externo, muitas vezes sem oferecer a devida estrutura de

cuidado para que não adoeçam. Diante do exposto, reivindicamos que seja analisado o

pleito, a hm de que possamos preservar a vida de quem está diariamente na linha de

irente, longe do isolamento social, garantindo que os munícipes tenham a melhor

informação, mesmo em tempos de pandemia'

Felo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo'Municipal o pronto atendimento

e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 01 de junho de2021'

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP
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-EXcELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTNM DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçôes legais e regimentais vem

requerer a V: Êx". que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
)-

lndrcaçao:

INcLUSÃO DOS PROFISSIONAIS DE IMPRENSA, QUE ATUATUI NA LINHA

oÉ-r-Cerlre rue Ánea DE coMUNlcAçÃo soclAL DA cIDADE' No RoL
DAS CATEGORTAS DE TRABALHADóRES pnlOnlrÁruOs NO PLANO

MUNrctpAL DE vAclNAçÃo coNTRA A covlD-íg. "

A justificativa da entidade indica que seus representados desempenham serviço

de cobertura jornalística dos fatos cotidianos e apresentam-se expostos à transmissão

da Covid, uma vez que realizam reportagens presenciais, até em unidades de saúde.

Um levantamento feito pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) apontou que o

Brasil,e lídêrmundial de mortes por coronaVírus entre jornalistas.

Entre abril de 2O2O e março de 2021, foram 169 vítimas da doença. Vale ressaltar

ainda que pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ)'

classificou a classe jornalística entre as mais expostas à covid-19, com chance de

contágio de 52o/o. Vâle destacar ainda que o decreto federal 10.288, artigo 40, de

22lOgt2O2O, incluiu a imprensa como serviço essencialdurante a pandemia: 'Art.40 São

consider-adoà essenciais as atividades é os serviços relacionados à imprensa, portodos

os meios de comunicação e divulgação disponÍveis, incluídos a radiodifusão de sons e

de imagens, a internet, os jornais e as revistas, dentre outros."

Com base neste decreto, as empresas de comunicação mantêm profissionais de

prontidão para o trabalho externo, muitas vezes sem oferecer a devida estrutura de

cuidado para que não adoeçam. Diante do exposto, reivlndicamos que seja analisado o

.pleito, a fim de que possamos preservâr a vida de quem está diariamente na linha de

irente, longe do isolamento social, garantindo que oS munícipes tenham a melhor

informação, mesmo em tempos de pandemia.

pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação

Sala das Seôsões em, 01 de junho de 2021.
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HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA. PP
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.ExcELENríssrnao sENHoR pRESTDENTE DA cÂuam DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal,' João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

1NCLUSÃO DE CONTÊINERES APROPRIADOS PARA RECEBER
ENTULHOS NO DECORRER DO BUEIRO NA AVENTDA BARÃO DO
RIO BRANCO ENTRE OS BAIRROS VILA AMoRtM, VILA Dô6ara Munlci,FUNCIONÁruOS 

E VILA RICA:" Protgçlo
rm\Iõ /

Justificativa Assinatura do .unC

O encaminhamento desta indicação tem o objetivo de possibilitar que a
população possa ter condiçÕes para efetuar o descarte de entulhos de forma'correta. 

Uma Vez que muitos não tem condições de pagar transporte para levar
o entulho para o local correto de descarte.

Além disso, poderá ser instituída uma rotina de recolhimento dos materiais
depositados nos contêineres. lsso evitará que a Prefeitura tenha o custo de ter
que realizar diversos mutirões de limpeza, já que, em pouco tempo, novos
materiais descartados já aparecem depositados novamente.

Ainda, que sejam colocadas placas indicativas nos locais em que
frequentemente é feito descarte de materiat de forma inapropriada, alertando a
população sobre penalidades e multas.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicaçâo.

Sala das Sessões em, 08 de junho de 2021. .L_ .À1-,r ._r.:sjãü

HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES

VEREADORA - PP
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