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O governo federal tem assumido uma postura cada vez Poderes Legislativo e Judiciário, apoiando e se manifestando 

mais irresponsável com a vida dos trabalhadores e publicamente em atos políticos amparados por ideais 

trabalhadoras ao demonstrar descaso com o papel do Estado retrógrados e autoritários que atacam nossa Constituição 

Democrático de Direito e adotar medidas que agravam a Federal e o Estado Democrático de Direito.

tragédia decorrente do avanço da pandemia do Coronavírus As Universidades brasileiras já demonstraram inúmeras 
(Covid-19). vezes que têm capacidade para auxiliar nas adversidades 

O Ministério da Saúde decidiu flexibilizar as normas de sociais do país, com produção de conhecimento e 

isolamento social, fundamental no combate a expansão da intervenções que possam garantir melhores condições de vida 

Covid-19, contrariando as medidas sanitárias da OMS para a população. Mas a pandemia chegou ao Brasil em meio a 

(Organização Mundial da Saúde) ao colocar em risco a vida da um cenário de sucessivos cortes de financiamento na 

população que se vê obrigada a voltar a trabalhar para Educação, Ciência, Tecnologia e Inovações e de 

proteger a economia nacional e agradar o setor empresarial. desmoralização das universidades incentivadas pelo 

descrédito do pensamento científico. Essa situação inviabiliza o O governo federal peca ao não garantir condições básicas 
socorro da sociedade brasileira pela ciência e escancara que o de saúde e sobrevivência para a população pobre e periférica 
governo federal segue apostando na ignorância e no do país, quando cria mecanismos burocráticos que dificultam 
obscurantismo.o acesso às verbas assistenciais emergenciais aprofundando 

ainda mais a segregação, a miséria e a exposição da população Nesse momento crítico de expansão da pandemia de 

a essa doença. Coronavírus, crise econômica, aumento vertiginoso do 

desemprego, queda na renda das famílias mais carentes, De acordo com os números oficiais do Ministério da 
falência do serviços públicos de saúde, ataques sistemáticos à Saúde, nesta terça-feira (28/04), o Brasil bateu recordes 
educação e aos institutos de pesquisa e tentativa de dissolução desesperadores ao registrar o maior número de mortes em 
dos poderes Judiciário e Legislativo, as Centrais Sindicais e 24 horas e superar o total de óbitos por Covid-19 da China, 
Movimentos Sociais farão um ato político, religioso e artístico país de origem da pandemia. E ao invés de reconhecer a crise 
virtual no Dia Internacional dos Trabalhadores e instalada na Saúde Pública, decorrente do desmonte dos 
Trabalhadoras, 1º de Maio Solidário, em defesa da “Saúde, Serviços Públicos e dos ataques aos direitos dos funcionários 
Emprego e Renda. Em defesa da Democracia!" para mostrar a públicos, o presidente não se constrange ao afirmar em rede 
esse governo carregado de contradições que encontrará na nacional que 70% da população será infectada pelo vírus e faz 
classe trabalhadora uma barreira firme de resistência.piada em referência ao próprio sobrenome dizendo 

“Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não Em unidade com essa frente ampla, a Apropucc, mais uma 

faço milagre". Sem contar a lamentável tentativa de esconder a vez, se posiciona em defesa da vida, da democracia e dos 

gravidade da situação com a falta de transparência de dados e direitos e conclama as professoras e professores a serem 

uma possível subnotificação do número de pessoas infectadas resistência construindo uma Educação solidária para um país 

e de mortes causadas pela Covid-19. melhor.

Nessa situação a importância da unidade é ainda maior. No Juntos vamos vencer essa pandemia e colocar as vidas 

entanto, o governo demonstra mais interesse em acima do lucro!
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Apropucc reafirma luta em defesa da democracia, emprego, saúde e educação.
1º de Maio com Solidariedade, Emprego, Renda, Saúde e Democracia! Um novo mundo é possível.
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