
 
 

 
CARTA DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA E DO 

CONTROLE SOCIAL DO MEIO DO MUNDO. 

 

TRABALHADORES DO NORTE E DO BRASIL 

 

Trabalhadores do comércio, da indústria, do lar, da educação, da segurança, da saúde… 

Trabalhadores da cidade, do campo e da floresta, das águas, homens e mulheres, dos serviços 

público e privado...Trabalhadores com e sem carteira assinada. 

Só trabalhadores! Sobreviventes de hoje. Amanhã talvez! 

A incerteza paira no ar, o medo, a dor e às vezes o desespero é nosso companheiro; 

Companheiro, amigo, conhecido, vizinho, íntimo, próximo, desconhecido, indigente... 

Somos um só nessa luta. Nossas forças se misturam na sobrevivência diária, nas alegrias, nas 

tristezas, mas também na solidariedade. 

Estamos, todos, assistindo e sentindo o coração apertado ao ver as cenas e o colapso do sistema 

de saúde que conhecemos e defendemos que por hora passa a Manaus e Belém. Somos parte 

integrante desse processo como trabalhadores e filhos do mesmo Pai. 

A saúde e a vida dos trabalhadores não têm preço e nem valor econômico que pague. 

Somos testemunhas vivas e acreditamos na vitória frente ao COVID-19 e que sairemos mais 

fortalecidos depois que tudo isso passar. Até lá precisamos do auxilio material, pessoal e 

espiritual de todos. O Ministério da Saúde precisa, URGENTEMENTE, agir em socorro a 

região norte, em virtude da gravidade vivenciada. Aqui no Norte, a montagem das estruturas e 

suporte de insumos e de pessoal são muito mais delicados e o Governo Federal precisa entender 

essa particularidade e a complexidade. Resistiremos a essa pandemia com a força, a luta e a 

união dos trabalhadores. 

Se torna urgente que os governantes protejam os trabalhadores, seus familiares, o povo pobre, 

agora e no pós pandemia. 

Somos RENAST Norte 

Somos trabalhadores do Norte 

Somos trabalhadores brasileiros 

Somos trabalhadores do SUS 

Somos trabalhadores 

Somos Humanos. 

 

Acre, Tocantins, Rondônia, Pará, Roraima , Amapá e  Amazonas.  

23 de abril de 2020. 


