
 
 

FÓRUM CAPIXABA EM DEFESA DA VIDA DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES 

FORA BOLSONARO E MOURÃO! 

Carta em memória das vítimas da Covid-19 no Espírito Santo 

Cadê o futuro que estava aqui?1 

 

Parafraseando o título de um texto publicado pela poetisa capixaba Elisa Lucida, cadê o futuro 

que estava aqui?, denunciamos à sociedade e ao governador Casagrande a grave situação do 

avanço da pandemia no nosso estado e cobramos reforço às ações de proteção à vida. Assim 

como fizemos em Vitória e em Aracruz, agora é a vez de Vila Velha amanhecer com o registro 

de cada vida que foi levada, por meio de cruzes fincadas nas areias da Praia da Costa, como 

forma de luto e luta. Uma vigília aos que se foram e um alerta na defesa da vida, num registro 

coletivo de que todas as vidas importam! Basta de futuros interrompidos! 

Já são mais de 2 mil mortes no estado e mais de 69 mil casos confirmados, com maior 

impacto nos bairros populares, onde os casos de morte são mais que o dobro que os dos 

bairros que concentram a população com maior poder aquisitivo. Flexibilizar o distanciamento 

social é uma política de morte e de morte aos mais pobres. A pandemia afeta a todas e todos 

indistintamente, mas a possibilidade de tratamento na rede pública de saúde e a consequente 

morte recaem de forma mais cruel sobre as trabalhadoras e trabalhadores que já são atacadas 

e atacados de diferentes formas por esse governo.  

Um demonstrativo disso é a crescente subnotificação dos casos de violência contra a mulher 

no ES no período de distanciamento, reflexo da falta de acesso aos mecanismos de denúncia. 

Reivindicamos acesso aos dados reais do nosso estado e a garantia de políticas públicas que 

possam atender às mulheres vítimas de violência! 

Outro inequívoco reflexo da brutal desigualdade social e racial em nosso estado é 

demonstrado através da taxa de letalidade entre a população negra que é 18% maior do que a 

da população branca. 70% dos infectados são negros, de acordo com pesquisa realizada pelo 

Núcleo de Estudos Afrobrasileiros (NEAB-UFES). 

Aliadas à política de morte de flexibilização no trato do COVID-19, as ações repressivas 

irrestritas têm sido intensificadas pelo Governo Casagrande, por meio do seu secretário de 

Segurança Pública, que comanda a Polícia Militar. Ressaltamos também que o governo 

Casagrande e o secretário de Educação têm cedido aos empresários da educação privada para 

o retorno às aulas em plena pandemia, com a taxa de transmissão elevada e sem escutar a 

comunidade escolar. Essa atuação do governo Casagrande tem deixado a população, além de 

desprotegida, também agredida. 

Diante deste contexto, nossa bandeira de luta é pela quarentena geral de 30 dias com 

emprego e renda digna para todos e todas e que o governo do estado garanta subsídios a 

pequenos comerciantes para evitar demissões e redução salarial. Estamos atravessando uma 

pandemia e o estado do Espírito Santo precisa se posicionar em defesa da vida, ou continuará 

assumindo as mortes ao defender essa flexibilização e repressão irrestrita. A nova Matriz de 

Risco anunciada no dia 11 de julho amplia a autonomia dos municípios e ao mesmo tempo 
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desobriga o estado num direcionamento único às ações de controle e transmissão do vírus. Ela 

também permitiu a ampliação do horário de funcionamento de lanchonetes e restaurantes 

mesmo em municípios de alto risco, assim como alterou a forma de atendimento em 

estabelecimentos como academias, possibilitando a frequencia de uma maior quantidade de 

pessoas ao mesmo tempo, mesmo nos municípios com risco moderado de contágio. Conforme 

publicação do mapa de risco no dia 18 de julho, 14 municípios do Espírito Santo continuam 

com risco alto e 45 com risco médio de contágio pelo COVID-19. 

Na mesma linha, o governo Bolsonaro/Mourão favorece o aumento da Covid-19 e das mortes. 

Vetou o uso obrigatório de máscaras no comércio, escolas e igrejas. Vetou o uso de 8,6 bilhões 

de reais do Fundo de Reservas Monetárias. Ao invés de salvar vidas, esse dinheiro vai pagar 

dívida! Segura o dinheiro da saúde e dá trilhões para os bancos. Quer acabar de vez com o 

INSS e transformá-lo numa Agência Federal. Quer reabrir as agências da previdência no dia 03 

de agosto, para atendimento, também de todos os serviços ofertados pela Delegacia Regional 

Trabalho. Nenhum respeito com a vida da população e de quem trabalha! 

Por tudo isso, continuamos querendo conversar com você governador! Continuaremos nas 

ruas e nas praias denunciando o descaso e lutando contra a política econômica que reforça as 

desigualdades e contra a ausência de medidas governamentais que promovam proteção e 

futuros! Não são números, eram vidas, são histórias! 

 

Praia da Costa, Vila Velha – ES, 19 de julho de 2020. 

 

Assinam esta nota as seguintes entidades que compõem o Fórum Capixaba em Defesa da Vida 

das Trabalhadoras e Trabalhadores:  

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. CEBI Centro de Estudos Bíblicos ES  
7. CEC Coletivo de Estudos de Conjuntura  
8. Central Única dos Trabalhadores-CUT  
9. Centro de Defesa dos Direitos Humanos-CDDH/Serra  
10. Círculo Palmarino  
11. Coletivo de Agitação Antifascista  
12. Coletivo Dona Astrogilda 
13. Coletivo Sindiupes Pela Base.  
14. Coneres - Conselho de Ensino Religioso ES  
15. Conselho Regional de Serviço Social-CRESS  
16. CSP Conlutas  
17. Diretório Central dos Estudantes-DCE/UFES  
18. Federação dos Servidores Públicos  
19. Fórum Capixaba de Homens pelo fim da violência contra a mulher  
20. Fórum Capixaba de Lutas Sociais~  
21. Fórum de Mulheres do ES  
22. Fórum Igrejas e Sociedade em Ação  
23. Intersindical - Central da Classe Trabalhadora  



 
 

24. KIZOMBA-ES  
25. Luta Unificada dos Trabalhadores da educação-LUTE/ES  
26. Mães Eficientes Somos Nós  
27. Movimento Nacional de Direitos Humanos do ES  
28. Movimento Negro Unificado-MNU/ES  
29. MST-ES  
30. Núcleo Capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida – NC-ACD  
31. Pajeú  
32. PCB  
33. PO Pastoral Operária ES 
34. PSOL-ES  
35. PSTU  
36. PT-ES  
37. Resistência e Luta Educação ES  
38. Revolução Brasileira-RB/ES  
39. Sinasefe-IFES  
40. Sindicato dos Bancários  
41. Sindlegis  
42. Sindprev-es  
43. Sindsaúde  
44. Sintufes  
45. Sispmc  
46. União da Juventude Comunista-UJC  
47. União de Negros e Negras pela Igualdade-UNEGRO/ES  


