
A história não vai esquecer quem lutou na linha de frente pela vida do povo. Não vai 
esquecer quem abandonou os trabalhadores e trabalhadoras sem proteção e quem 
retirou seus direitos. Ultrapassamos a marca de 50 mil mortos e 1 milhão de contami-
nados pelo coronavírus no Brasil. Em São Paulo mais de 12 mil mortos e 200 mil infec-
tados. Tudo isso num país que segue sem ministro da saúde efetivo.

Servidores públicos dos serviços essenciais não pararam em momento algum. Os tra-
balhadores sofreram as consequências do abandono, do desmonte do serviço público 
e da Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos públicos em saúde, 
educação e outras áreas sociais.

Por responsabilidade dos governantes, as vidas de muitos colegas foram perdidas. Ser-
vidores do grupo de risco foram mantidos trabalhando apesar dos alertas dos sindica-
tos. Suas vidas poderiam ter sido salvas se tivessem sido remanejados ao teletrabalho 
ou ao afastamento do trabalho por razões de segurança.

Durante a epidemia tivemos de gritar e lutar pelo mínimo essencial: ter direitos aos 
equipamentos de proteção individual (EPIs) em qualidade e quantidade necessários 
para uma atuação segura. Trabalhadores afastados por razões médicas têm seus ates-
tados negados e salários descontados. 

Contrariando todas as medidas dos países que tiveram maior êxito no enfrentamento 
à epidemia, em nosso país, nosso estado e município de São Paulo temos um enorme 
atraso nos testes para Covid-19.

Nossas categorias, consideradas essenciais, mesmo com o medo da doença, não deixa-
ram de trabalhar e se manifestar. Enfrentamos os que tratavam a epidemia como uma 
“gripezinha”. Enfrentamos a censura dos governantes que buscam esconder os fatos, 
colaborando com o jornalismo comprometido com a verdade, por meio de imagens e 
relatos mostrando a dura realidade que trabalhamos.

Em São Paulo, o governador João Doria e o prefeito Bruno Covas operam pela fl exi-
bilização da quarentena, sem nenhuma base cientifi ca e sem apoio das autoridades 
sanitárias. Na prática, ajudam na disseminação da Covid-19. Trens, metros e ônibus 
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lotados, com a precipitada reabertura, indicam a redução do distanciamento social ne-
cessário para evitar a doença. Até um plano irresponsável de volta às aulas o gover-
nador anuncia. Hospitais de campanha (eleitoral) de alto custo, além de denúncias de 
claro superfaturamento nos contratos de compra de equipamentos e transferências 
milionárias para organizações sociais da saúde (OSS), parceiras nos interesses políti-
cos e dos partidos que governam. Hospitais públicos estaduais sendo municipalizados 
para sobrecarregar a prefeitura e empurrar os equipamentos para privatização e en-
trega às OSS, que sugam os recursos públicos e maltratam a população. Enquanto isso, 
prédios de hospitais seguem abandonados em toda cidade e no estado.

Vivemos o obscurantismo numa gestão que promove o caos e ataca o Sistema Único 
de Saúde, política pública mais importante de enfrentamento à epidemia. Defendemos 
o SUS e seus profi ssionais, fundamentais para a população brasileira. 

O governo federal do presidente Bolsonaro está ao lado do vírus, contra o povo bra-
sileiro. Desmonta as políticas públicas de apoio à população, enrola e bloqueia o au-
xílio emergencial. Milhões de brasileiros são condenados a fi las e ao desespero de ter 
o benefício negado. Paulo Guedes, o ministro da economia, nos chama de parasitas, 
inimigos, condena idosos do grupo de risco a seguirem trabalhando com a reforma da 
Previdência e agora, como um terrorista que é, diz colocar uma granada nos bolsos 
dos trabalhadores públicos, tentando congelar nossos salários já arrochados. Esse go-
verno Bolsonaro deve acabar para salvarmos os direitos, os serviços públicos e a vida
da população. Fora Bolsonaro!

Hoje, nos manifestamos em memória de nossos colegas que perderam a vida nessa 
epidemia e com o compromisso de defender o serviço público, a vida e condições de-
centes de trabalho.

TRABALHADORES/AS DO SERVIÇO PÚBLICO QUE PERDERAM A VIDA 
ESTÃO PRESENTES CONOSCO EM NOSSA LUTA!

Macrossetor do 
serviço público

Exigimos:
Proteção e valorização dos serviços públicos!
Investimentos no SUS!
Fim da política de terceirização, privatização e 
gestão de serviços públicos por OSS!
EPIs e testes para os trabalhadores já!
Não à fl exibilização irresponsável da quarentena!
Ampliação dos investimentos, revogação 
imediata da EC95!
Não ao congelamento dos salários!
Fora Bolsonaro e seu governo, inimigo dos 
serviços públicos e do povo!


