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Proteger a vida, a saúde, a renda e o emprego
Na luta por Democracia

Brasil, 26 de junho de 2020
As Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, as centrais sindicais, movimentos sociais, popu-

lares e estudantis, partidos políticos, tradições religiosas e entidades da sociedade civil, signatárias 
deste documento, preocupadas com a vida do povo brasileiro, apresentaram no final de março de 
2020, e defendem uma Plataforma Emergencial, para enfrentamento da tragédia da pandemia do 
novo Coronavírus, da crise econômica, da falta de renda e da irresponsável política do governo do 
presidente Jair Bolsonaro, que já matou milhares pessoas no Brasil e pode matar ainda muito mais 
brasileiros e brasileiras.

De lá para cá, além de dar visibilidade as nossas reivindicações realizamos diversas ações e 
mobilizações para garantir a proteção necessária ao povo.

Observamos que as crises sanitária, econômica, social e política se ampliaram em nosso país. 
O mais grave é a perda de dezenas de milhares de vidas, que lamentamos imensamente. Além dis-
so, a crise impacta a renda, os salários, leva pequenos e empreendimentos à falência e gera cresci-
mento negativo da nossa economia.

Neste manifesto público queremos externar nossos sentimentos e nossa solidariedade frater-
na a todas as famílias que perderam um ente querido neste período. Ao abraçá-los dizer que aqui 
estamos para seguir em nossa luta para que a vida seja cada vez mais valorizada e colocada como 
prioridade absoluta.

Após quase três meses do lançamento da nossa Plataforma Emergencial apresentamos à so-
ciedade brasileira a avaliação que fazemos deste momento, elencamos pontos onde houve avan-
ços, pontos que até o momento foram insuficientes, elementos novos que a conjuntura nos aponta 
e finalmente apresentamos propostas pelas quais vamos lutar e mobilizar o povo no próximo perí-
odo.

Conclamamos a todos os lutadores e lutadoras do povo e as pessoas que entendem serem jus-
tas nossas propostas a contribuírem para a conquista dos pontos aqui elencados. Além disso, esta-
mos abertos para acolher proposições que protejam e melhorem a vida de nosso povo. Abriremos 
em breve um processo de consulta e debates para apresentar a sociedade um plano para retomada 
de desenvolvimento, que garanta emprego e renda, combata as desigualdades, preserve o meio 
ambiente, fortaleça a indústria nacional e invista no campo.

Na Plataforma Emergencial para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus e da crise bra-
sileira foram apresentados 07 pontos prioritários, os quais seguimos defendendo:

1. Condições básicas para salvar o nosso povo.
2. Promoção e fortalecimento da saúde pública.
3. Garantia de Emprego e Renda para os trabalhadores e as trabalhadoras.
4. Proteção social
5. Direito à alimentação para todas as pessoas
6. Direito à mordia digna.
7. Reorientação da economia e da destinação de recursos públicos.
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Com o esforço de muitos e em especial das organizações signatárias da Plataforma Emergen-
cial, observamos alguns avanços. Destacamos o isolamento social como a forma mais eficaz de evi-
tar a acentuada proliferação do Coronavírus e evitar ao máximo o aumento da contaminação, inter-
nações hospitalares e mortes. Em boa medida o isolamento foi compreendido como uma medida 
necessária pela maioria do povo brasileiro. Pouquíssimos acreditavam que era só uma gripezinha.

Neste ponto é importante destacar a participação ativa da grande maioria dos Governadores 
dos Estados, prefeitos e autoridades civis e religiosas. Medida de grande importância foi a suspen-
são das aulas e atividades escolares, fechamento do comércio e de outros setores da economia não 
considerados essenciais. Destaca-se o papel negativo do Presidente da República e de segmentos 
econômicos que boicotaram o isolamento social e se manifestavam publicamente contra todas as 
recomendações dos órgãos de saúde e da comunidade científica nacional e internacional.

Percebemos e louvamos o esforço dos trabalhadores nos serviços essenciais. Neste caso, e em 
especial na área da saúde, houve e persistem esforços em reordenar o trabalho e o atendimento às 
pessoas, priorizando aquelas acometidas pelo Covid-19.

Há montagem de hospitais de campanha e esforços para o mais adequado tratamento às pes-
soas, mesmo que em condições inferiores àquelas necessárias para garantir a segurança aos profis-
sionais da saúde.

Verificamos mudanças nos procedimentos em muitos estabelecimentos e empresas, mas ain-
da com insuficiências na orientação, equipagem e nas condições gerais de trabalho nos demais 
serviços essenciais.

Na proteção da renda dos trabalhadores e trabalhadoras foram importantes as vitórias obti-
das no Congresso Nacional que garantiram o auxílio emergencial de 600 reais, durante três meses 
para as famílias de baixa renda, bem como algumas medidas que, mesmo insuficientes, auxiliaram 
para garantir em parte a alimentação, a renda e o emprego de muitos trabalhadores. Porém, 1,6 
milhão ainda aguardam análise dos seus pedidos e outros 16,7 milhões pediram reanálise de suas 
solicitações do auxílio emergencial.

Em relação ao amparo do emprego e das atividades dos pequenos e médios empreendedores 
percebe-se altamente insuficiente as linhas de crédito e mesmo a liberação de recursos para prote-
ger os trabalhadores autônomos.

A isenção das cobranças nas tarifas de energia elétrica, a nível nacional, e das tarifas de água, 
em alguns estados, são medidas que estão beneficiando as famílias. Porém, até o momento não foi 
aprovada a concessão de isenção nas contas de luz para todos os registrados no Cadastro Único e 
ainda incidem as cobranças de ICMS e impostos que poderiam ser isentos neste período. Em rela-
ção à concessão de gás de cozinha, ou venda a um preço justo, nada foi feito pela Petrobrás ou pelo 
governo federal. Somente o estado do Ceará garantiu o acesso ao gás de cozinha para as famílias 
de baixa renda.

Com relação ao acolhimento das pessoas em situação de rua ou que necessitam moradia mui-
to pouco foi realizado em todo o país. Também não houve preocupação das autoridades para as 
populações negras, indígenas, mulheres ou outros setores vulneráveis.

Percebemos ainda uma grande dificuldade por parte do governo federal em dialogar de for-
ma construtiva e atender as propostas dos governos estaduais, municipais e da sociedade. O que 
se percebe de parte do governo federal é um permanente estado de beligerância e ofensas contra 
outras autoridades constituídas.

No último período identificamos alguns pontos que não constavam em nossa Plataforma 
Emergencial.

A violência contra mulheres, crianças e a juventude negra cresce. Todos os dados apontam 
para um aumento dos números da violência doméstica e policial. A gritante e secular desigualdade 
racial está no centro das lutas populares a partir do assassinato, por policiais nos Estados Unidos, 
de George Floyd. No Brasil, João Pedro, 14 anos, é assassinado também por policiais em sua própria 
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casa. Miguel, de 5 anos, cai do 9º andar de um prédio de luxo, enquanto a mãe, trabalhadora do-
méstica, passeava com os cachorros da patroa. São exemplos de que a ordem capitalista não é só 
desigual. Ela é racista, é machista e massacra todos que não se encaixam em seus padrões.

A produção da agricultura camponesa e familiar é responsável pelos alimentos que vão para 
a mesa do povo brasileiro. A falta de estímulo e apoio à produção pode levar a um cenário de es-
cassez alimentar em 2021. Reverter essa tendência é fundamental para garantir o abastecimento, 
conter o aumento dos preços dos alimentos, combater a fome e contribuir ainda para a ativação 
econômica e a geração de empregos.

A pandemia ampliou um cenário anterior de crise política internacional com importantes re-
flexos econômicos e sociais que precisam ser acompanhados de modo permanente. Os governos 
nacionais neoliberais, atendendo ao capital, atacam os direitos previdenciários, trabalhistas e so-
ciais do povo para garantir o lucro das grandes empresas. O resultado dessa agenda tem sido estag-
nação econômica e aumento das desigualdades.

Enquanto isso, o governo Bolsonaro se move para salvar a própria pele à custa da vida e da 
morte do povo brasileiro. Diante de múltiplas crises e de um governo que atua a favor delas, cada 
vez mais, setores políticos e sociais que apoiaram sua eleição se afastam. Acuado, o Presidente Jair 
Bolsonaro eleva seu discurso autoritário, ataca a democracia e suas instituições, persegue e amea-
ça adversários, seguindo o roteiro dos líderes fascistas.

Há, portanto, no Brasil, um quadro já previsível de intensificação das crises sanitária, econô-
mica e social, agravadas pelo aumento da crise política. Diante dessa realidade, impõe-se a cons-
trução de um amplo espectro de forças políticas, sociais, populares e democráticas em defesa da 
vida, da democracia e dos interesses do povo. A cada dia fica mais claro que o país não encontrará 
saída para proteção da saúde da população e para recuperação da economia com Bolsonaro na 
presidência. Por isso, tão urgente quanto lutarmos pelas propostas que apresentamos nessa plata-
forma é a luta por Fora Bolsonaro.

A partir destas constatações apresentamos as seguintes propostas de atualização do nosso 
plano emergencial e solicitamos o empenho de todas as organizações e da militância social na sua 
divulgação e no diálogo com a sociedade:

Que se mantenha pelo período necessário o isolamento social 
e que as autoridades deem suporte aos trabalhadores, pe-
quenos e microempresários, trabalhadores autônomos, MEIs 
e empreendimentos solidários e façam todos os esforços de 
convencimento e fiscalização das medidas necessárias para 
a preservação da vida e da saúde da população.  É necessário 

realizar o número adequado de testes que indiquem a verdadeira quan-
tidade de infectados, sua proteção, orientação e tratamento em caso 
de necessidade, bem como todo o apoio ao SUS com a instauração de 
fila única para as internações hospitalares e aos leitos de UTI públicos e 
privados
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2
Que se garanta os equipamentos de 
segurança necessários para todas as 
pessoas que necessitem trabalhar neste 
período bem como a proteção aos filhos 
e familiares destes trabalhadores

3
Que se mantenha, enquanto durar o decreto de emergência 
ou pelo período necessário o auxílio emergencial para todos 
os que solicitaram e que se amplie o valor para um salário 
mínimo mensal e dois salários mínimos mensais para as mu-
lheres chefes de família

4
Que se garanta neste período a isenção do pagamento 
das prestações da casa própria, das tarifas de água e 
luz para todos os incluídos no cadastro único. E que 
cada família receba gratuitamente um botijão de gás 
de cozinha e venda do botijão a 40 reais para os de-
mais meses

5
Que se amplie pelo tempo 
necessário o seguro desem-
prego de todos os trabalha-
dores nesta condição que não 
conseguirem emprego no 
próximo período

7

Que se conceda a fundo perdido auxílio 
para micro, pequenas e médias empresas, 
trabalhadores autônomos, MEIs e empre-
endimentos solidários, para que consi-
gam manter suas atividades, empregos e 
sobrevivência neste período

 Que se garanta a continuidade do 
pagamento dos salários para os tra-
balhadores das pequenas e médias 
empresas garantindo a manutenção 
dos empregos e sobrevivência das 
mesmas
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8
Que no novo Plano Safra se conceda todas as condições para 
a produção de alimentos a partir da produção camponesa e 
familiar conforme reivindicações contidas na “Plataforma 
emergencial do campo, das florestas e das águas, em defesa 
da vida e para o enfrentamento da fome diante da pandemia 
do Coronavírus”

Que se implementem medidas protetivas e ações que inibam 
a violência doméstica e policial, contra mulheres, crianças e à 
população negra, bem como sejam apurados e responsabiliza-
dos todos os agressores, assassinos e mandantes dos crimes, 
e indenizem as famílias das vítimas letais do abuso policial

A volta ao trabalho presencial em atividades não essenciais, 
bem como às atividades escolares só deve ocorrer quando 
critérios técnicos transparentes e confiáveis de redução do 
contágio assim indicarem e desde que empresas, escolas e 
meios de transportes possam oferecer condições sanitárias 
adequadas

Garantir aos estados e 
municípios as condições 
econômicas e fiscais para 
que possam atender as 
necessidades da popula-
ção local 

É emergencial ainda a adoção imediata de medidas que contribuam para a 
superação da grave crise econômica que enfrentamos tais como: a retomada 
dos programas habitacionais e de inclusão produtiva; a ampliação das políti-
cas de transferência de renda, rumo à uma renda básica universal; as políticas 
de combate à fome e geração de emprego através do estímulo aos pequenos 
empreendimentos, à produção de alimentos e a reativação de setores estraté-
gicos como a saúde e a indústria



7

Finalmente reafirmar que é necessário o empenho de todas as organizações, de permanente 
diálogo com outros setores democráticos da sociedade, muita organização e luta de nosso povo 
para que as medidas aqui propostas sejam implementadas.
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