
Carta em memória às vitimas da COVID-19 
no Espírito Santo 

 
Não são números, eram vidas, são histórias! 
Réquiem para Matraga 
Vim aqui so pra dizer 
Ninguém há de me calar... 
Tanta vida pra viver 
Tanta vida a se acabar 
Com tanto pra se fazer 
Com tanto pra se salvar ... 
      - Geraldo Vandré - 
 

O mês de junho de 2020 marcou o fim de mais de mil histórias de 
vida de cidadãs e cidadãos do estado do Espírito Santo pela 
COVID-19. São pessoas que em seus diferentes locais de moradia 
e trabalho colaboravam para erguer a nossa sociedade e se 
fazerem presentes nas vidas de familiares e amigos. É por essas 
vidas, que não são números, e que não podem simplesmente ser 
calculadas sem atitudes firmes de enfrentamento ao avanço do 
COVID-19, que diversas entidades e movimentos sociais se unem 
para lembrar dessas histórias que, devido ao contexto, não 
puderam ser veladas. 
Em celebração a cada uma e cada um dos que partiram e em 
respeito aos seus familiares e amigos que nos reunimos em luta 
para que não sacrifiquem nenhuma vida a mais. Nas areias cinzas 
da Praia de Camburi, pra lembrar as marcas da exploração da Vale 
e da Arcelor e da degradação provocada por elas, que erguemos o 
altar às vítimas da COVID-19 no Espírito Santo. 
Nós, do Fórum Capixaba em Defesa da Vida das Trabalhadoras e 
Trabalhadores e das entidades abaixo assinadas, queremos mais 
uma vez expressar a nossa indignação frente à política de morte de 
abertura de shoppings e seus comércios, possibilidade de abertura 
de escolas e unidades do INSS, política de descaso com a vida. O 
afrouxamento das regras de isolamento somados à falta de leitos de 
UTI e de medicamentos expressam uma política de morte do 
governo Casagrande, seguindo as irresponsáveis deliberações do 
governo Bolsonaro. Com essas atitudes o governo demonstra o seu 
desrespeito com a vida de cada uma e cada um de nós, assumindo 
nossas mortes como números e ignorando nossas histórias. 
 



1. Ação Popular Socialista-APS-ES 
2. Associação dos Docentes da UFES- ADUFES 
3. Associação Habitacional da União por moradia popular do ES -
UNMP/ES 
4. Atelier de Idéias 
5. Brigadas Populares 
6. CEC Coletivo de Estudos de Conjuntura 
7. Central Única dos Trabalhadores-CUT 
8. Centro de Defesa dos Direitos Humanos-CDDH/Serra 
9. Círculo Palmarino 
10. Coletivo Dona Astrogilda 
11. Coneres - Conselho de Ensino Religioso ES 
12. Conselho Regional de Serviço Social-CRESS 
13. CSP com Lutas 
14. Diretório Central dos Estudantes-DCE/UFES 
15. Federação dos Servidores Públicos 
16. Fórum Capixaba de Homens pelo fim da violência contra a 
mulher 
17. Fórum de Mulheres do ES 
18. Fórum Igrejas e Sociedade em Ação 
19. Intersindical - Central da Classe Trabalhadora 
20. KIZOMBA-ES 
21. Luta Unificada dos Trabalhadores da educação-LUTE/ES 
22. Mães Eficientes Somos Nós 
23. Movimento Nacional de Direitos Humanos do ES 
24. Movimento Negro Unificado-MNU/ES 
25. MST-ES 
26. Núcleo Capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida – NC-ACD 
27. Pajeú 
28. PCB 
29. PSTU 
30. PSOL-ES 
31. PT-ES 
32. Revolução Brasileira-RB/ES 
33. Resistência e Luta Educação ES 
34. Sinasefe-IFES 
35. Sindicato dos Bancários 
36. Sindlegis 
37. Sindprev-es 
38. Sindsaúde 
39. Sintufes 
40. Sispmc 
41. União da Juventude Comunista-UJC 



42. União de Negros e Negras pela Igualdade-UNEGRO/ES 
43-Fórum Capixaba de Lutas Sociais 
 


