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O Brasil está enlutado. Mais de 560.000 famílias perderam algum de seus seres queridos para a 

Covid-19. Estudos mostram que aproximadamente 400.000 mortes poderiam ter sido evitadas. 

Nossas florestas estão sendo queimadas. Os povos indígenas dizimados.  

A constituição de 1988 estabeleceu a saúde como direito e, desde os anos noventa, o SUS – nosso 

querido Sistema Único de Saúde – vem contribuindo com a saúde da população brasileira. Sem 

dúvida, a catástrofe da Covid-19 teria sido ainda mais devastadora sem o SUS.  

Ao longo e ao largo deste país, milhares de trabalhadores da saúde têm se empenhado, e se 

empenham dia a dia para defender a vida, para evitar mortes. Mas a força de trabalho do SUS está 

exaurida, exausta. Quase um ano e meio de pandemia sem descanso, sem férias e - em alguns 

casos - sem segurança suficiente no trabalho. Além da Covid-19, quando a pandemia arrefecer, 

terão de dar conta de uma importante carga de doenças que se encontra reprimida na porta de 

nossos serviços de saúde.  

Testagem oportuna, associada ao isolamento quando necessário, e aceleração do ritmo de 

vacinação são condições indispensáveis para reestabelecer a saúde do povo brasileiro. Mas o 

financiamento das ações não será possível sem a revogação da EC 95, uma verdadeira excrecência 

que expropriou o povo brasileiro da esperança de alcançar um estado digno de bem-estar social.  

No entanto, a medida mais urgente e eficaz para defender a saúde do povo brasileiro nos dias de 

hoje é o imediato afastamento do Presidente da República. Esse sujeito que, enquanto milhares 

de trabalhadores e cientistas se esforçam para salvar vidas, enquanto milhares de famílias 

brasileiras não conseguem pagar o gás para preparar uma refeição decente, fica gastando o 

dinheiro público passeando de motocicleta (e hoje passeando com os tanques), poluindo o ar com 

seus eflúvios tóxicos e insultando a democracia.  

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arthur Lira, em nome da Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva, em defesa da vida do povo brasileiro, por favor... desenterre os mais 

de 100 pedidos de impeachment que estão sequestrados em sua gaveta. Obrigada!    


