
CARTA ABERTA À SOCIEDADE PIAUIENSE 

Companheiros e Companheiras,

Em  atenção  à situação  de  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância  Internacional,  em
decorrência do vírus COVID-19, o COLETIVO FRENTE BRASIL POPULAR – FBP/PI se coloca mais uma vez
no papel que lhe cabe, que é de representação das mais diversas expressões das vontades populares no
Estado do Piauí.

Em reunião realizada no dia 24 de abril de 2020, as diversas entidades que fazem parte da Frente
Brasil Popular - PIAUÍ, motivadas pela necessidade de se posicionar frente à realidade atual e diante da
determinação de reanimar e rearticular a FBP/PI em prol de um ideal comum, encaminharam a decisão
de pronunciar Nota de Apoio e Reconhecimento quanto as decisões do Governo do Estado do Piauí no
enfrentamento da situação de calamidade pública em decorrência da pandemia.

A Frente Brasil Popular – FBP/PI reforça nesse momento a importância da luta em defesa da vida
de todos os piauienses, portanto, a continuidade do isolamento social em todos os locais, nesse sentido
reconhecemos  as  ações  do  Governo  do  Estado  do  Piauí,  na  figura  corajosa  de  seu  Governador
Wellington Dias, também membro no Consórcio de Governadores do Nordeste, quanto as medidas de
contenção da propagação do vírus, dentre elas o fomento ao isolamento social, o incentivo as medidas
de higiene, a diminuição das atividades comerciais preservando as essenciais, tudo sem prejuízo aos
serviços públicos, garantindo o funcionamento do Estado tanto de forma remota quanto presencial, no
intuito de preservar servidores e a população.

Tais  medidas  só foram possíveis  em virtude  do  amplo  apoio  e  compreensão dos  Prefeitos  e
Prefeitas deste Estado, enfrentando virtuosamente a perseguição e os oportunistas. 

Diante  da crise  econômica que avança,  as  medidas  de apoio  à população são importantes  e
sabemos que não são opostas as medidas de proteção  à vida. Assim, a FBP/PI se coloca no papel de
interlocutora e meio para que o Governo do Estado possa tomar conhecimento das necessidades da
população que este coletivo representa, estabelecendo um diálogo direto e objetivo com os anseios
mais prementes do povo piauiense.

É papel de todos e todas lutar por melhores condições, urge-nos agora lutar por nossas vidas e
manutenção de condições dignas de continuá-las.  Para isso,  a FBP/PI  vai  permanecer expondo e se
contrapondo às condições de exploração e precarização que o capitalismo exige para se manter.

E certos e certas que teremos muito a contribuir, apoiamos e reiteramos o compromisso de cada
uma das instituições representadas em conjunto pela FBP/PI.

É hora de colocar a vida acima dos lucros!

Teresina, 24 de abril de 2020
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