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A   dinâmica   regional   do   contágio   da   Covid-19   em   Santa   Catarina   e   o   surto   nos   frigoríficos:  

segurança   alimentar,   estratégias   de   gestão   de   risco   e   proteção   à   vida   dos   trabalhadores  

 

 

 

No  momento  em  que  foi  reconhecida  a  situação  de  emergência  em  função  da  pandemia  de                

SARS-CoV-2  (Covid-19)  e  que  foram  publicados  os  decretos  de  suspensão  de  atividades  em  Santa               

Catarina,  um  dos  primeiros  fantasmas  a  preocupar  os  catarinenses  foi  o  risco  do  desabastecimento               

alimentar.  É  possível  recordar  as  cenas  noticiadas  pelos  meios  de  comunicação  mostrando             

consumidores  correndo  aos  supermercados  –  lotados  –  para  garantir  uma  reserva  de  suprimentos,              

enfrentar  a  quarentena  e  se  manter  em  casa  pelo  maior  tempo  possível.  Com  o  passar  dos  dias,                  

esse  medo  se  diluiu.  Foi  percebido  que  nossos  supermercados  continuariam  abastecidos,  pois  as              

atividades  de  produção  de  alimentos  são  consideradas  essenciais  e  sofreram  menos  restrições  em              

suas   cadeias   produtivas .  1

1  O   decreto   estadual   525   de   23   de   março   de   2020   apontou:  
Art.  8º  A  operação  de  atividades  industriais  em  todo  o  território  catarinense  somente  poderá  ocorrer  mediante  a                  
redução   de,   no   mínimo,   50%   (cinquenta   por   cento)   do   total   de   trabalhadores   da   empresa,   por   turno   de   trabalho.  
§  1º  Não  se  aplica  a  redução  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  às  agroindústrias,  indústrias  de  alimentos,  indústrias  de                      
insumos  de  saúde,  bem  como  aos  demais  setores  industriais  expressamente  considerados  em  ato  do  Secretário  de                 
Estado   da   Saúde,   na   forma   do   art.   24   deste   Decreto.  
§   2º   O   funcionamento   das   indústrias   depende   também   das   seguintes   obrigações:  
I  –  priorização  do  afastamento,  sem  prejuízo  de  salários,  de  empregados  pertencentes  a  grupo  de  risco,  tais  como                   
pessoas   com   idade   acima    de   60   (sessenta)   anos,   hipertensos,   diabéticos   e   gestantes;  
II   –   priorização   de   trabalho   remoto   para   os   setores   administrativos;  
III  –  adoção  de  medidas  internas,  especialmente  aquelas  relacionadas  à  saúde  no  trabalho,  necessárias  para  evitar  a                  
transmissão   do   coronavírus   no   ambiente   de   trabalho;   e  
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Nossa  segurança  alimentar  foi  garantida  por  milhares  de  trabalhadores  que  continuaram  se             

apresentando  em  seus  postos  de  trabalho  diariamente.  Mas  este  empenho  tem  um  alto  custo.  A                

região  oeste,  que  abriga  a  agroindústria  catarinense,  vive  desde  o  final  do  mês  de  abril  um                 

verdadeiro  surto  de  contágio  concentrado  entre  jovens  trabalhadores  de  frigoríficos.  Atualmente            

Chapecó  e  Concórdia  são  as  duas  cidades  com  maior  número  de  casos  registrados  no  estado                

(1229  e  1183,  respectivamente).  As  duas  somam  21  óbitos .  Entretanto,  após  determinação  de              2

testagem  em  massa  para  os  trabalhadores  do  frigorífico  da  BRF  no  final  da  última  semana,  o                 3

boletim   divulgado   pela   Prefeitura   Municipal   de   Chapecó   em   21/06   registrava   2565   casos.  

Todas  as  10  cidades  catarinenses  com  maior  taxa  de  incidência  de  casos  confirmados  estão               

localizadas  na  região  oeste:  Entre  Rios,  Ipuaçu,  Concórdia,  Lindóia  do  Sul,  Xaxim,  Seara,  Lajeado               

Grande,  Ipumirim,  Arvoredo  e  Paial .  São  pequenas  cidades,  algumas  delas  já  com  óbitos              4

registrados,  que  fazem  parte  do  raio  de  abrangência  da  relação  trabalho-moradia  dos  trabalhadores              

de   frigoríficos,   segundo   os   trabalhos   de   Pertile   e   Alba   et   al .   5 6

Um  estado  de pandemia  pela  transmissão  do  Covid-19,  desperta  importantes  alertas            

humanitários,  de  saúde  pública,  territoriais,  entre  tantos  outros.  Esta  crise  mundial,  em  particular,              

escancara  processos  históricos  de  desigualdades  e  oportunidades,  bem  como  as  múltiplas            

possibilidades  de  leituras  e  sistematizações  de  dados  e  conhecimentos  para  seu  entendimento  e              

aprendizado. Por  meio  desta  Nota  técnica,  o  núcleo  catarinense da  Rede  Nacional  “Urbanismo              

contra  o  Corona”  apresenta  o  acompanhamento  da  dinâmica  regional  do  contágio  da  Covid-19  em               

Santa  Catarina  entre  a  metade  do  mês  de  março  e  início  do  mês  de  junho,  com  enfoque  no  surto                    

de  contágio  na  região  oeste,  vinculado  aos  frigoríficos,  e  aponta  uma  perspectiva  em  que,  mediante                

a  premissa  de  um  pacto  pela  vida,  as  instituições  possam  tomar  providências  em  relação  a  esta                 

situação ,  tendo  em  consideração  a  proximidade  do  inverno  que,  nesta  região,  agrava  as  síndromes               

respiratórias.  

As  análises  territoriais  (regionais  e  urbanas)  sobre  a  dinâmica  do  contágio  de  Covid-19              

relacionam  duas  variáveis  primordiais:  densidade  e  circulação .  Regiões,  cidades  ou  bairros  mais             7

IV  –  utilização  de  veículos  de  fretamento  para  transporte  de  trabalhadores,  ficando  a  ocupação  de  cada  veículo  limitada                   
a   50%   (cinquenta   por   cento)   da   capacidade   de   passageiros   sentados.   
2  Dados   de   21   de   junho   de   2020,   segundo   o   boletim   diário   do   Governo   do   Estado   de   Santa   Catarina.  
3  Ver:  
< http://lenoticias.com.br/noticia/8676/em-48h-chapeco-tem-salto-de-quase-mil-casos-confirmados-de-coronavirus-apos-testes-na-brf 
>.   Acesso   em   22/02/2020.  
4  Dados   de   17   de   junho   de   2020,   segundo   o   boletim   diário   do   Governo   do   Estado   de   Santa   Catarina.  
5  PERTILE,   Noeli.    Formação   do   Espaço   Agroindustrial   em   Santa   Catarina:    o   processo   de   produção   de   carnes   no   oeste  
catarinense.   Tese   de   Doutorado.   Florianópolis:   UFSC,   2008.   322p.  
6  ALBA,   Rosa   Salete;   OSTROWSKI,   Simone;   VILLELA,   Ana   Laura   Vianna;   MAIA,   Claudio   Machado;   ARRUDA,   Laiz.   Deslocamentos  
Populacionais   Diários   para   Chapecó   no   Contexto   da   Nova   Urbanização.   In:   NASCIMENTO,   Ederson;   VILLELA,   Ana   Laura   Vianna  
[Org.].    Chapecó   em   foco:    textos   e   contextos   sobre   o   espaço   urbano-regional.   São   Carlos:   Pedro   &   João   Editores,   2017.   p.   499-526.  
7  Ver,   por   exemplo,   a   reflexão   de   Sposito   e   Guimarães   “Por   que   a   circulação   de   pessoas   tem   peso   na   difusão   da   pandemia”.  
Disponível   em   <https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35626/por-que-a-circulacao-de-pessoas-tem-peso-na-difusao-da-pandemia>   .  
Acesso   em   01/06/2020.   
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densos  e  com  maior  poder  de  atração  de  fluxos  seriam,  portanto,  mais  suscetíveis  ao               

espalhamento  do  vírus.  Entretanto,  o  mapeamento  e  a  leitura  atenta  do  movimento  espacial  da               

pandemia  demonstram  que  densidade  e  circulação  se  combinam  de  forma  complexa  para  formar              

territórios  de  suscetibilidade.  A  estas  variáveis,  soma-se  a  vulnerabilidade  dos  territórios  em             8

termos  socioespaciais,  como  por  exemplo  as  carências  em  saneamento  básico  ou  a  informalidade              

do  trabalho.  Além  disso,  quando  saímos  dos  casos  e  observamos  o  número  de  óbitos,  percebemos                

que  a  correlação  não  é  proporcional,  pois  áreas  mais  vulneráveis  tendem  a  apresentar  maiores               

taxas  de  letalidade.  O  conceito  de  vulnerabilidade  nos  ajuda  a  entender  o  fato  de  o  quadro  mais                  

dramático  da  pandemia  no  Brasil  ter  se  manifestado  inicialmente  em  estados  da  região  norte               

(Amazonas,  Pará,  Maranhão).  Passando  das  desigualdades  regionais  para  pensar  o  espaço            

intra-urbano,  os  territórios  de  favela  vêm  demonstrando  como  a  organização  da  sociedade  civil,  ou               

seja,  as  estratégias  políticas,  são  também  um  fator  importante  para  contenção  do  espalhamento  do               

vírus  e  suas  consequências .  Evidentemente,  as  estratégias  que  emanam  do  Estado  são  as  mais               9

impactantes:  decretos  restritivos,  reaberturas,  discursos...  tudo  isso  contribui  para  o  avanço  ou  a              

contenção   do   contágio .  10

O  mapa  a  seguir  (página  4)  combina  2  elementos  iniciais  para  a  compreensão  da  dinâmica                

regional  do  contágio  em  Santa  Catarina  (densidade  e  circulação),  e  lança  questionamentos  que              

conduzem  a  considerar  pelo  menos  mais  2  variáveis:  base  produtiva  e  estratégias  políticas.  O               

mapa  correlaciona  três  informações  para  os  estados  de  Santa  Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul:                

número  absoluto  de  casos  (em  25/05/2020),  Região  de  Influência  das  Cidades  (REGIC-IBGE,             

2007)   e   População   em   números   absolutos.   

A  rede  urbana  de  Santa  Catarina  pode  ser  classificada,  segundo  a  expressão  do  geógrafo               

Roberto  Lobato  Correa ,  como  uma  rede  democrática,  já  que  não  apresenta  uma  metrópole  que               11

polarize  todo  o  território  e  tampouco  a  capital,  Florianópolis,  é  a  cidade  mais  populosa.  O  estado                 

apresenta  centros  regionais  bem  distribuídos  pelo  território  (Chapecó,  Lages,  Criciúma,           

Florianópolis,  Blumenau,  Joinville,  Itajaí...),  por  onde  notadamente  o  contágio  ingressou,  associado            

à  infraestrutura  dos  aeroportos  e  portos,  e  a  partir  dos  quais  se  espalhou,  associado  à  infraestrutura                 

8  A   Fundação   Perseu   Abramo   elaborou   um   Índice   de   Vulnerabilidade   ao   Alastramento   do   Coronavírus   abarcando   5  
dimensões:   densidade   demográfica,   faixa   etária,   infraestrutura   sanitária   e   elétrica,   saúde   e   mercado   de   trabalho.  
Disponível   em:   <https://fpabramo.org.br/2020/04/16/estudo-ranqueia-municipios-mais-vulneraveis-ao-coronavirus/>.  
Acesso   em   01/06/2020.  
9  Ver,   por   exemplo:  
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-05-13/paraisopolis-mobilizacao-substitui-poder-publico-no-enfrentamento-da 
-covid-19.html .   >.   Acesso   em   01/06/2020.  
10  Ver   relatório   da   Fiocruz   “A   gestão   do   risco   e   governança   na   pandemia   de   Covid-19   no   Brasil”.   Disponível   em:  
<https://portal.fiocruz.br/noticia/relatorio-da-fiocruz-discute-isolamento-social-e-gestao-de-riscos>.   Acesso   em  
01/06/2020.  
11  CORRÊA,   Roberto   Lobato.   A   Rede   Urbana.   São   Paulo   :   Atica,   1989.  
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rodoviária.  Esses  pontos  apresentam  os  números  mais  expressivos  de  casos  dentro  do  estado.              

Lobato  Correa,  em  seus  estudos  sobre  a  Rede  Urbana,  já  colocava  em  evidência  a  clara                

interdependência  entre  as  escalas,  pois  o  que  acontece  na  rede  urbana  afeta  em  alguma  medida  a                 

escala  intraurbana  e  vice-versa,  visto  que  é  o  meio  pelo  qual  produção,  circulação  e  consumo  se                 

realizam  efetivamente,  articulando  regiões  e  estabelecendo  uma  economia  mundial.  Esta  conexão            

globalizada  tem  sido  observada  como  um  importante  ponto  desta  pandemia,  seu  maior  diferencial,              

pois   parece   que   também   tem   sido   utilizada   pelo   vírus   para   sua   propagação.  
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O  mapa  demonstra  que  a  dinâmica  do  contágio  em  SC  é  dual  (litoral  /  oeste)  e  paralela.  A                   

interiorização  não  se  processou,  portanto,  no  sentido  litoral-interior .  A  dinâmica  do  contágio  na              12

vertente  do  litoral  parece  seguir  a  lógica  urbano-territorial  de  densidade  e  circulação,  pois  trata-se               

de  uma  região  densamente  povoada,  com  alto  grau  de  urbanização,  interconectada  por  redes  e               

arranjos  populacionais.  Entretanto,  a  rede  urbana  em  tempos  de  isolamento  social,  especialmente             

durante  os  meses  de  março  e  abril,  não  se  comporta  como  quando  em  situação  “normal”,  de  sorte                  

que  as  teorias  e  conceitos,  tal  qual  a  área  de  influência  das  cidades,  apresentam  limitações  quando                 

aplicados  ao  entendimento  da  dinâmica  do  contágio  em  Santa  Catarina,  especialmente  se             

considerarmos  o  caso  da  região  oeste.  Nesta  região,  o  vírus  chegou  tardiamente  em  relação  aos                

centros  regionais  principais,  mas  se  espalhou  de  forma  muito  acelerada. Chapecó  (centro  regional),              

primeira  cidade  do  oeste  a  registrar  casos,  apresentou  um  número  muito  pequeno  (6  casos               

confirmados)  até  o  contágio  chegar  ao  frigorífico  Aurora.  A  temporalidade  do  contágio  pode  ser               

observada  nos  mapas  a  seguir  (páginas  5,  6  e  7),  que  demostram  o  avanço  do  contágio  em  número                   

absoluto   de   casos   percorrendo   a   rede   urbana   catarinense.  

 

  

12  Ver   Nota   Técnica   da   Fiocruz   sobre   a   interiorização   da   pandemia   no   Brasil:  
<https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-tendencia-de-interiorizacao-aumenta-e-pode-gerar-mais-pressao-sobre-grande 
s-centros>.   Acesso   em   17/06/2020  
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O  que  explica  esse  crescimento  acelerado  (especialmente  entre  o  final  de  abril  e  início  de                

junho),  conduzindo  a  região  a  apresentar  as  maiores  taxas  de  incidência  do  vírus  e  figurando  as                 

cidades  de  Chapecó,  Concórdia  e  Xaxim  dentre  as  10  cidades  com  maior  número  de  casos                

(17/06/2020)  é  sua  base  produtiva  agroindustrial.  A  base  produtiva  passa  a  comandar  a  lógica  da                

rede  urbana  nessa  região  justamente  por  ser  representada  pela  indústria  alimentícia,  que,  em              

oposição  a  outras  áreas  industriais  do  estado  (como  o  setor  têxtil  do  Vale  do  Itajaí  ou  o                  

metal-mecânico  do  Vale  do  Itapocú),  foi  classificada  como  serviço  essencial,  portanto,  não  cessou  e               

até   intensificou   suas   atividades   durante   a   pandemia.   
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Em  adição,  o  processo  de  reabertura  das  atividades  ocorreu  em  SC  justamente  no  momento               

em  que  o  contágio  se  iniciava  na  região  oeste  (metade  de  abril),  não  ocorrendo  a  contenção  inicial                  

que  houve  no  litoral,  o  que  revela  uma  inadequação  das  estratégias  políticas  estaduais  quanto  à                

dinâmica  espacial  (regional)  e  temporal  do  contágio  no  estado,  especificamente  quanto  ao  oeste.  O               

mapeamento  da  taxa  de  incidência  (páginas  8  e  9),  demonstra  que  apesar  de  o  contágio  ter  se                  

espalhado  tardiamente  na  região  oeste,  este  se  dá  de  forma  muito  acelerada,  caracterizando  um               

surto.  
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Considerando  a  base  produtiva  agroindustrial  e  observando,  por  fim,  os  mapas  a  seguir,              

percebemos  que  se  forma  um  corredor  de  contágio  entre  RS  e  oeste  de  SC,  sob  influência  urbana                  

de  Porto  Alegre,  conformado  por  cidades  cuja  atividade  principal  é  a  indústria  de  processamento  de                

carnes,  representada  pelos  frigoríficos.  Neste  corredor,  quatro  plantas  frigoríficas  tiveram  suas            

atividades  temporariamente  paralisadas  por  determinação  do  Ministério  Público  do  Trabalho  (nas            

cidades  de  Passo  Fundo  e  Lajeado  no  Rio  Grande  do  Sul  e  Ipumirim,  na  região  da  AMAUC  em                   

Santa   Catarina)   por   apresentarem   um   grande   número   de   trabalhadores   infectados.  

O  primeiro  mapa  (página  11)  correlaciona  número  absoluto  de  casos,  número  de             

trabalhadores  de  frigoríficos  e  localização  das  plantas  frigoríficas  com  mais  de  1000  trabalhadores              

nos  estados  de  Santa  Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul.  O  segundo  mapa  (página  12),  correlaciona                 

taxa  de  incidência  de  casos  por  1000  habitantes  e  localização  das  plantas  frigoríficas  com  mais  de                 

1000   trabalhadores   nos   estados   de   Santa   Catarina   e   Rio   Grande   do   Sul.  

Diante  desse  quadro  complexo,  esta  Nota  técnica  objetiva  contribuir  com  o  debate  iniciado              

por  outros  pesquisadores  acerca  do  entendimento  do  contágio  em  SC,  especialmente  aquele             13

13  Ver   os   painéis   e   estudos:  
a) https://www.uffs.edu.br/campi/chapeco/noticias/pesquisa-realiza-analise-da-disseminacao-da-covid-19-na-meso 

rregiao-grande-fronteira-do-mercosul  
b) https://labcit.ufsc.br/observatoriogeograficocovid-19/  
c) https://www.net-dr.org/covid-19  
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relacionado  aos  trabalhadores  de  frigoríficos.  Entendemos  ser  o  papel  da  sociedade  civil,             

especialmente  de  seu  corpo  técnico,  contribuir  com  olhar  crítico  e  independente  e  reforçar  a               

urgência  de  ações  efetivas.  Defendemos  a  necessidade  de  articulação  por  parte  do  Governo             

do  Estado  na  busca  de  uma  parceria  com  as  associações  de  municípios  do  oeste               

catarinense,  associações  patronais  e  sindicatos  dos  trabalhadores  da  indústria  da  carne            

com  o  objetivo  de  traçar  um  plano  de  gestão  de  risco  para  o  enfrentamento  do  contágio                 

nesta  região.  Fica  evidenciado  ainda,  que  a  estratégia  precisa  ser  compartilhada  com  o              

governo  estadual  do  Rio  Grande  do  Sul,  pois  a  dinâmica  está  conectada. Destaca-se  que  o                

governo  estadual  do  Rio  Grande  do  Sul  passou  a  exigir  dos  frigoríficos  a  apresentação  de  um  plano                  

de   contingência   contra   a   Covid-19 .  14

 

d) https://www.net-dr.org/post/a-covid-19-em-movimento-efeitos-emergentes-da-rede-urbana-na-propagação-espa 
cial-da-covid19-em-sc  

e) h�p://publicacoes.ifc.edu.br/index.php/metapre/ar�cle/view/1332  
14  Ver:  < https://saude.rs.gov.br/frigorificos-deverao-ter-plano-de-contingencia-contra-a-covid-19-preve-portaria-da-ses >.    
Acesso   em   17/06/2020.  

12  
 

https://www.net-dr.org/post/a-covid-19-em-movimento-efeitos-emergentes-da-rede-urbana-na-propaga%C3%A7%C3%A3o-espacial-da-covid19-em-sc
https://www.net-dr.org/post/a-covid-19-em-movimento-efeitos-emergentes-da-rede-urbana-na-propaga%C3%A7%C3%A3o-espacial-da-covid19-em-sc
http://publicacoes.ifc.edu.br/index.php/metapre/article/view/1332
https://saude.rs.gov.br/frigorificos-deverao-ter-plano-de-contingencia-contra-a-covid-19-preve-portaria-da-ses


13  
 



 14  
 



 

Como  estratégia  de  gestão  de  risco,  acreditamos  não  ser  suficiente  investir  na  ampliação  da               

estrutura  de  saúde,  aumentando  o  número  de  UTIs  e  respiradores.  É  preciso  evitar  que  os                

trabalhadores  cheguem  ao  ponto  de  utilizar  estes  recursos.  Infelizmente,  percebemos  que  em             

relação  ao  surto  nos  frigoríficos,  tem  se  dado  mais  atenção  à  importância  econômica  que  esta                

indústria  representa  para  as  pequenas  cidades  do  oeste  e  seu  papel  na  manutenção  da  segurança                

alimentar  do  que  garantias  à  proteção  dos  trabalhadores.  Isso  fica  claro  se  observarmos  a               

articulação  realizada  pelo  Governo  do  Estado  com  objetivo  de  desinterditar  a  planta  frigorífica  da               

JBS   de   Ipumirim .   15

É  fundamental  que  o  governo  do  estado,  por  meio  da  vigilância  sanitária,  preze  pela               

fiscalização  e  observância  às  orientações  gerais  no  âmbito  federal,  bem  como  da  Portaria  da               

Secretaria  de  Saúde  SES  Nº  312  DE  12/05/2020,  que  estabeleceu medidas  de  prevenção  para  o                

funcionamento  dos  estabelecimentos  de  abatedouros  frigoríficos  de  carnes  em  Santa  Catarina.            

Destacamos  como  necessária  a  testagem  em  massa  de  trabalhadores  e  coabitantes,  a             

priorização  do  afastamento  de  grupos  de  risco,  a  priorização  do  distanciamento  entre  os              

trabalhadores,  o  reforço  das  barreiras  físicas  entre  trabalhadores,  o  reforço  da  proteção             

física  para  trabalhadores.  É  fundamental  que  estas  garantias  à  proteção  da  vida  dos              

trabalhadores  sejam  aplicadas  sem  perda  de  postos  de  trabalho,  demissões  ou  reduções             

salariais.  

Vale  lembrar  que  os  trabalhadores  de  frigoríficos  possuem  uma  luta  história  por  melhores              

condições  de  trabalho  e,  diante  da  pandemia  da  Covid-19,  mesmo  sendo  considerados,  mais  do               

que  nunca,  trabalhadores  essenciais,  vêm  tendo  seus  direitos  violados,  como  indicam  os             

levantamentos  do  Ministério  Público  do  Trabalho  que  levaram  à  interdição  de  plantas  de  frigoríficos               

na  cidade  catarinense  de  Ipumirim  e  em  outros  estados  como  Rio  Grande  do  Sul  e  Goiás.  Por  isso                   

questiona-se:  a  segurança  alimentar  da  população  pode  ter  como  custo  o  risco  de  vida  dos                

trabalhadores   e   seus   familiares?   

Com  o  avanço  do  processo  de  reabertura  dos  serviços  levado  a  cabo  no  estado,  é  provável                 

que  a  base  produtiva  agroindustrial  possua  a  evidência  como  agente  dinamizador  do  contágio              

reduzida,  entretanto,  este  continuará  incidindo  fortemente  sobre  trabalhadores,  que  são  os  mais             

expostos.  Porém,  os  números  de  junho  ainda  indicam  avanço  do  contágio  no  oeste  e  uma  segunda                 

onda  na  vertente  do  litoral,  especialmente  na  região  Foz  do  Rio  Itajaí .  O  caso  dos  frigoríficos                 16

15  Ver:   
< http://www.agricultura.sc.gov.br/index.php/noticias/1179-coronavirus-em-sc-governo-do-estado-auxilia-em-processo-de 
-reabertura-do-frigorifico-de-ipumirim >.   Acesso   em   17/06/2020.  
16  Ver,   por   exemplo:  
< https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/06/17/mais-de-10percent-dos-usuarios-de-terminais-de-onibus-test 
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deixa  como  lição  que  mais  do  que  fiscalizar  o  comportamento  dos  catarinenses  em  seus  momentos                

de  lazer,  é  preciso  reforçar  a  fiscalização  em  relação  aos  espaços  de  trabalho.  Nos  alerta,  também,                 

para  os  riscos  de  manter  a  economia  urbana  tão  dependente  de  uma  única  estrutura  industrial.  Da                 

mesma  forma,  nos  incentiva  a  ampliar  a  ideia  de  segurança  alimentar  e  valorizar  a  produção                

campesina  e  a  distribuição  e  comercialização  por  circuitos  próximos,  com  vistas  ao  cultivo  de               

alimentos  saudáveis,  limpos  e  justos,  como  preconiza  o  Movimento  Slow  Food.  É  preciso  que               

nosso  sistema  de  produção  de  alimentos  corresponda  a  princípios  de  soberania  alimentar,  saúde              

para   os   trabalhadores   e   consumidores   e   bem-estar   animal.   

Finalmente,  respeitamos  os  esforços  realizados  até  o  momento,  assim  como  a  adoção  de              

sistemas  baseados  em  evidências  para  a  gestão  pública.  Porém  esses  devem  ser  ancorados  em               

bases  de  dados  confiáveis  e  abertas  que  possibilitem  uma  plena  disponibilidade  de  informação  aos               

cidadãos.  Também  nos  colocamos  à  disposição  dos  agentes  públicos  para  apoiar  o  combate  à               

pandemia.  Ainda  mais,  entendemos  que  a  transparência  deve  instrumentalizar  pesquisadores  e            

técnicos  de  todo  o  Brasil  para  tratar  os  dados  em  análises  independentes,  oferecendo  a  resiliência                

técnico-científica   adequada   à   democracia.   

 

Laguna/Chapecó/Florianópolis,   22   de   junho   de   2020.  
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