
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA), autarquia federal que fiscaliza e 

regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo no estado, vem a público manifestar apoio 

à vacinação como forma de combate efetivo à disseminação da Covid-19, devido à situação de 

calamidade na saúde pública, reforçada pelo surgimento de novas cepas do vírus. As boas 

práticas da arquitetura e do urbanismo exigem um trabalho multidisciplinar que agregam 

diversos profissionais desde à concepção do projeto de arquitetura e urbanismo à execução de 

obras civis de construção, reforma e adaptação. Esse conjunto multidisciplinar de 

profissionais:profissionais: o(a) arquiteto(a), o mestre de obras, o pedreiro, o marceneiro, o pintor, o 

eletricista e tantos outros profissionais que integram esse conjunto da cadeia produtiva de 

arquitetura e urbanismo, nas esferas pública e privada, precisam trabalhar em sinergia a fim 
de não comprometer o resultado final.

O CAU/BA, certo do seu compromisso com a ciência, com a comunidade de arquitetos e 

urbanistas e com a sociedade, e empenhado no diálogo permanente com as entidades 

públicas de saúde, entende que a vacinação da população é a arma fundamental no combate 

à pandemia conforme preconiza a comunidade científica, e a OMS – Organização Mundial da 
Saúde.

ConsiderandoConsiderando a situação de calamidade na saúde pública, e a urgência desse enfrentamento 

solicita aos gestores públicos total empenho no combate a Pandemia, na ampla divulgação das 

medidas preventivas comprovadamente eficazes (OMS, 2021) e, em especial, a aquisição e 
aplicação, ainda em 2021, de:

VACINA PARA TODOS E TODAS!

EE que todo esse esforço se direcione independente de raça, sexo, credo, classe social e 

categoria profissional. O CAU/BA entende que somente essa ação de política pública de saúde 

poderá assegurar o restabelecimento e recuperação das atividades e da economia no Brasil; 

À sociedade, o CAU/BA salienta a importância da manutenção das medidas preventivas (uso 

de máscaras, higienização de mãos, superfícies e objetos, e manutenção e respeito ao 

distanciamento físico) preconizadas pela OMS, e o papel de cada indivíduo no respeito ao 

outro em sociedade.

SalvadoSalvador, 28 de maio de 2021.

Vacina para todos
É A DEFESA DO CAU/BA!


