
 

NOTA AOS PREFEITOS E ÀS PREFEITAS CEARENSES 

 

 

 

 

 Estamos vivendo tempos difíceis, em que é crucial a união de forças para combater um inimigo 
perigoso e invisível. Os desafios para todas as esferas de poder são gigantes, pois as estruturas sociais, 
econômicas e de saúde do mundo inteiro foram abaladas pela pandemia do novo Coronavírus. Tudo 
isso tem causando grande apreensão, pelo medo do desconhecido e ineditismo da situação, exigindo 
de todos esforços nunca antes empreendidos. 

 Diante do avanço veloz da Covid-19 no Ceará, a Aprece, exercendo sua função essencial de 
atuar em favor de todos os municípios cearenses, reforça para os prefeitos e prefeitas de nosso Estado 
a importância de aumentar a capacidade de atendimento em saúde e reduzir a velocidade de 
contaminação das pessoas. É necessária uma atuação mais enérgica e efetiva do poder público 
municipal junto à população. É preciso implantar, imediatamente e de forma implacável, medidas 
capazes de garantir o menor número possível de contaminados por esse vírus, de modo que o sistema 
de Saúde Pública não entre em colapso e que vidas não sejam perdidas sem chance de serem salvas. 

 Coibir aglomerações é uma premissa básica desse trabalho preventivo. Para tanto, as gestões 
municipais devem utilizar todos os mecanismos e todas as equipes disponíveis. Os decretos estaduais 
determinando o isolamento social, o fechamento de estabelecimentos e a interrupção de serviços não 
essenciais devem ser respeitados e cabe às prefeituras agir em conjunto com o Estado nas ações de 
fiscalização e controle que se façam necessárias. É importante destacar que as pessoas que 
desrespeitam as medidas de isolamento social e que estão contaminando intencionalmente as outras 
podem ser processadas por quatro tipos de crimes, com penas que chegam a nove anos de reclusão. 
Policiais militares estão nas ruas para fazer com que se cumpram as determinações do Governo e eles 
precisam do apoio do poder público local. Nesse sentido, a guarda municipal e os agentes municipais 
de trânsito devem atuar de forma efetiva nesse trabalho, orientando os munícipes sobre a 
obrigatoriedade da quarentena. Essa é a melhor estratégia para evitar que grande parte da população 
se contamine ao mesmo tempo, o que exige de todos os prefeitos e prefeitas o compromisso  de 
atuação firme e decisiva nesse processo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Objetivando orientar os gestores, elencamos algumas sugestões importantes para o 
trabalho junto à população: 

x Veiculação de mensagens em carro de som, inclusive nos distritos mais isolados, solicitando 
que as pessoas permaneçam em casa;  

x Abordagem sistemática dos guardas municipais nos espaços públicos em que houver presença 
significativa de pessoas, configurando aglomeração;  

x Participação dos prefeitos e prefeitas nos programas de rádio locais, para orientar e sensibilizar 
a população;  

x Fiscalização nos terminais rodoviários com barreira sanitária; 

x Realização de campanhas educativas nas redes sociais; 

x Emissão de boletins diários sobre casos suspeitos, confirmados e óbitos em decorrência do 
coronavírus; 

x Publicação de vídeos institucionais pelo(a) prefeito(a) sensibilizando a população sobre a 
importância de ficar em casa. 

 A Aprece está a disposição para juntos buscarmos as melhores alternativas. Essa é uma luta de 
todos, e para vencê-la é fundamental que cada um faça a sua parte. 
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