
Carta dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social ao 
Executivo Municipal 

 
Os Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Caxias do Sul,            

representados pelo Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS, direcionam-se ao          

Poder Executivo Municipal para reivindicar sua inclusão no Plano Municipal de           
Vacinação contra a COVID-19 dentre os grupos prioritários na fase inicial de            

imunização. 
Trazidos para o enfrentamento da ESPIN (Emergência em Saúde Pública de           

Importância Internacional) pela portaria 337/MC de 24 de março de 2020, que            

preconiza a adoção de medidas para garantir a oferta regular e essencial dos             
serviços, programas e benefícios socioassistenciais, os trabalhadores do SUAS         

estão ao longo de toda a pandemia na linha de frente do combate ao agravamento               
das situações de vulnerabilidade e risco social decorrentes das crises econômica e            

sanitária. 

Distribuídos nos seis territórios do município, na sede administrativa da          
Fundação de Assistência Social - FAS ou, ainda, nas organizações parceiras do            

Poder Público, os trabalhadores públicos e privados do SUAS levam de forma            
presencial aos usuários informações, orientações de enfrentamento à pandemia,         

acolhimento, proteção ou alimento. Estão na linha de frente no combate à pandemia             

e em todos os momentos expostos à contaminação.  
Com o evidente aumento da circulação de pessoas e com a perda de             

rastreabilidade do vírus, a intervenção no âmbito da Assistência Social é um            
exercício de risco iminente aos trabalhadores e às famílias atendidas nos serviços            

socioassistenciais. Por esta razão, trabalhadores de grupo de risco foram          

temporariamente afastados, como também os idosos, além da suspensão de          
atividades coletivas, em nítido reconhecimento à possibilidade de adoecimento.         

Constatou-se, ainda, surtos em vários equipamentos socioassistenciais.  
Por fim, além da continuidade e aumento intenso na demanda de trabalho            

para garantir o acesso e a defesa dos direitos dos usuários, há a retomada gradual               

de outros serviços na modalidade presencial, aumentando em muito a circulação de            
pessoas nos ambientes. Por isso, diante de todo o compromisso com a política de              

Assistência Social e com a população usuária, mesmo com a diminuição (setor            
privado) ou estagnação (setor público) de salários não houve interrupção de           



atendimentos. Reivindica-se o reconhecimento como trabalhadores que atuam na         
linha de frente nos serviços essenciais, para a imunização enquanto grupo           

prioritário.  
A prevenção para trabalhadores significa também a preservação de vidas dos           

usuários da política de Assistência Social, assim como segurança para a           

continuidade dos serviços - afinal, a vacinação é a única forma eficiente de se              
conter a disseminação do vírus. 

A fim de garantir a oferta contínua desta assistência adequada à população            
em vulnerabilidade e risco pessoal e social, torna-se essencial a imunização urgente            

dos trabalhadores públicos e privados em atividade. Sujeito a avaliação da           

continuidade do serviço pelos trabalhadores, solicita-se seu pronunciamento com         
maior brevidade possível, por meio do e-mail       

fmtsuascaxiasdosulrs@hotmail.com. 
 

Caxias do Sul, 10 de fevereiro de 2021 

Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS 
 


