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INDICAÇÃO 598/2021 

 

Indico a Sua Excelência o Senhor Rui Costa, 

Governador da Bahia, e a Sua Excelência a 

Senhora Sheila Lemos, Prefeita Municipal, que 

inclua as categorias de jornalistas, radialistas, 

blogueiros, fotógrafos e cinegrafistas nos 

grupos prioritários da vacinação contra a 

Covid-19, na Bahia e em Vitória da 

Conquista.   

 

A Sua Excelência o Senhor Rui Costa 

A Sua Excelência a Senhora Sheila Lemos 
 

 

JUSTIFICATIVA 

  

Na linha de frente da informação, colocando em risco a própria vida e a de seus familiares, 

os profissionais da comunicação (jornalistas, radialistas, blogueiros, fotógrafos e 

cinegrafistas) não tiveram trégua desde o início da pandemia, em março de 2020. De lá 

para cá, muitos profissionais contraíram a Covid-19 e muitos morreram por complicações 

causadas pela doença.  
 

Ao longo desse período, acompanhamos a preocupação dos gestores públicos com vários 

grupos prioritários para receber a vacina e entendemos como justa a escolha de cada um 

deles. Mas não observamos, até então, preocupação com àqueles que de um jeito ou de 

outro nos atualizam diariamente com notícias trazidas de fora para dentro. Ou seja, eles 

vão à fonte da notícia – ao povo – e trazem de lá a informação que nos mantém em sintonia 

com o que acontece no Brasil e no mundo, no nosso município e na Bahia. Muitas vezes, 

na busca pela notícia, eles contraem o vírus devastador.    
 

Dessa forma, entendemos que esses profissionais merecem prioridade na vacinação. Não 

é privilégio, é justiça àqueles que não se intimidaram com o coronavírus, que, mesmo 

sabendo dos riscos, não deixaram de trabalhar e de contribuir para uma sociedade cada 

vem mais informada. Que a presente indicação seja encarada com sensibilidade pelos 

nossos gestores, na certeza de que estarão fazendo justiça àqueles que, independente de 

dia e hora, estão na ativa.  
 

 

Plenário Vereadora Carmen Lúcia, 07 de abril de 2021 

 
                                                           Luciano Gomes                 
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                                                         Vereador (PCdoB)    


