
 

                                                                                       

 
 

 

 

 

 

                NOTA PÚBLICA 
 

 

 Prezada população de Guanambi, 

O Conselho Municipal de Saúde de Guanambi- CMS, órgão máximo de 

representação social na fiscalização, controle, deliberação e gestão do Sistema 

Único de Saúde-SUS e das questões de saúde pública do Município, vem pela 

presente nota tornar público a todas as autoridades públicas municipais, 

representações da sociedade e toda a comunidade de Guanambi o nosso 

posicionamento em relação ao momento atual da pandemia de Covid-19 no 

Município e as medidas tomadas pelo ente público municipal.  

Considerando o surgimento de casos que testaram positivo para Coronavírus 

recentemente no município, bem como a cadeia de transmissibilidade do vírus e 

tendo em vista o contingente populacional, a característica de polo do comercio 

regional, a rede de saúde e todo processo formativo de educação em saúde 

preventiva de Guanambi, o CMS de Guanambi considera a edição do Decreto 

Municipal Nº 761 de 15 de maio de 2020 uma medida oportuna, sensata e 

responsável por parte do Prefeito Municipal, o CMS se posiciona favoravelmente 

e emprega total apoio a gestão municipal na tomada desta decisão. 

O CMS desde o surgimento da pandemia de Covid-19 vem acompanhando 

atentamente a todas as ações dos entes públicos no enfrentamento ao 

Coronavírus e sempre em tempo oportuno emitindo recomendações, notas, 

relatórios, deliberações estas, construídas a partir de todo recurso e 

embasamento cientifico e técnico disponibilizado pelos organismos 

internacionais de saúde, cientistas, pesquisadores, epidemiologistas e 

profissionais de saúde. 
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Os estudos mais recentes apontavam e alertavam para uma preocupante 

interiorização da pandemia nas cidades de médio e pequeno porte do Brasil, por 

isso, o CMS sempre se posicionou a favor de medidas firmes de distanciamento 

social para que as vidas da população guanambiense fossem preservadas e 

coladas em primeiro lugar acima de qualquer outra questão. 

O Conselho Municipal de Saúde considera que este é o momento em que toda 

a população necessita se conscientizar e adotar todas as medidas preventivas 

para que possamos interferir com êxito na cadeia de transmissão do 

Coronavírus. Somente com a união, prudência, coletividade e responsabilidade 

com a vida por parte dos órgãos públicos, autoridades municipais dos três 

poderes constituídos, das representações e lideranças sociais, profissionais de 

saúde, empresários, comerciantes e população em geral é que conseguiremos 

vencer esse momento com o menor dano possível a vida de nossa gente. 

Solicitamos do Prefeito Municipal que garanta toda a estrutura física e 

profissional as Vigilâncias para que estas possam atuar na fiscalização e coerção 

de todos aqueles que venham a descumprir as medidas de distanciamento social 

que estão sendo adotadas no município, medidas estas que visam a proteção 

da vida. Alertamos ainda para a questão do serviço de Moto táxi, consideramos 

que o poder público não dispõe de recursos que garantam uma eficiente e eficaz 

fiscalização do cumprimento das medidas de prevenção recomendadas a esse 

serviço.  

Entendendo que trata-se de um momento que exige união e participação de toda 

a sociedade municipal, solicitamos que as lideranças politicas, partidárias, 

associações de bairro, entidades filantrópicas, imprensa de rádio e mídias 

sociais, personalidades e formadores de opinião do município abracem “a causa 

da vida” usando de seus meios de comunicação e poder de influência para 

intensificar as ações de educação em saúde que visem a prevenção a Covid-19. 

Infelizmente boa parte das pessoas de nossa cidade ainda não se atentaram 

para a gravidade da situação em que o pais atravessa e especialmente 

Guanambi começa vivenciar e por isso contamos com ajuda de todos nesse 

momento de conscientização. 

O CMS repudia veementemente toda e qualquer tentativa de se partidarizar esse 

momento atual da cidade, agora não é a ocasião oportuna para disputas 

partidárias por parte de quem quer que seja, a situação exige humildade, 



serenidade, prudência, empatia, sobriedade e responsabilidade com a saúde 

pública e a vida da população de Guanambi por parte de todos os partidos, 

coletivos, representações e lideranças da sociedade civil organizada. Tentar 

levar a questão da Pandemia de Covid-19 para o “Varejo Partidário” seria além 

de irresponsável, uma atitude cruel, desumana e antipatriótica.  

Solicitamos ao setor comerciário e empresarial da cidade que compreenda a 

excepcionalidade do momento. É erronia e grotesca a narrativa de que exista um 

dilema entre saúde e economia, pois, as políticas públicas têm por norte sempre 

buscar o “bem comum” afinal, não se constrói ou se faz economia sem seu 

principal ingrediente: a Vida! É obvio que teremos no mundo todo e ,em nossa 

cidade não será diferente, uma recessão por conta da Pandemia, todavia, o 

quanto mais rápido entendermos a gravidade e complexidade da situação e 

adotarmos  e obedecermos as medidas necessárias para o controle da 

Pandemia, mais rápido poderemos retornar com as atividades econômicas, com 

uma população forte e saudável para reconstruirmos nosso futuro. 

Reiteramos aqui nosso apoio, reconhecimento e agradecimento a todos os 

profissionais de saúde de Guanambi que, a partir de agora poderão atuar na 

linha de frente aos pacientes com Covid-19 que vierem eventualmente a 

necessitar de cuidados de saúde; aos profissionais da segurança pública; da 

limpeza pública, trabalhadores dos serviços essenciais, as vigilâncias Sanitária 

e Epidemiológica, LACEN-Guanambi, Unidade de Pronto Atendimento- UPA 24 

horas, Núcleo Regional de Saúde, Hospital Geral de Guanambi; Um 

agradecimento especial aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde que 

atuaram e atuam nas barreiras sanitárias da cidade,  

 Recomendamos ainda ao Gestor Municipal toda prudência e cuidado no 

momento em que se pensar o levantamento ou flexibilização das medidas de 

distanciamento social ora dotadas, de maneira que aquelas sejam sempre 

pensadas e decidas a partir de estudos técnicos, científicos que nos garantam 

segurança em sua implementação. 

O CMS conclama a todos os munícipes de Guanambi, nascidos ou adotados por 

esta cidade que nos unamos em oração, em todas as formas de expressão de 

fé e crença, rogando por sabedoria, discernimento, força e coragem para o 

Secretário Municipal de Saúde, Prefeito Municipal e demais autoridades, 

profissionais de saúde, profissionais da linha de frente e pela nossa cidade para 



que atravessemos esse momento com calma, serenidade, prudência, vigilância 

e força. 

Por fim, o CMS se coloca a inteira disposição dos órgãos públicos e da sociedade 

Guanambiense para qualquer esclarecimento bem como para juntos somar 

forças e buscar alternativas para o enfrentamento da Pandemia de Covid-19 em 

Guanambi 

 

Mário José Pereira Júnior 
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