
 

NOTA PÚBLICA  

 

EM DEFESA DA VIDA! 

 

As entidades abaixo-assinadas, todas expressões do Movimento dos 

Focolares, que têm como compromisso a promoção da dignidade da pessoa 

humana e a construção de uma sociedade fraterna, considerando que a atual crise 

sanitária extrapola para uma grave crise social, econômica e política, vêm a 

público expressar que endossam o documento Pacto pela vida e pelo Brasil "O povo 

não pode pagar com a própria vida"1, bem como outras manifestações de várias 

entidades religiosas e civis em defesa da vida e da democracia. 

Estamos pesarosos pelas mais de 270 mil pessoas que já perderam suas 

vidas por causa da Covid-19 e solidários com quantos sofrem por essas perdas e 

pelas consequências da pandemia, como a perda da saúde e do emprego, a 

solidão, as incertezas e tantas outras. Estamos igualmente inconformados com as 

atitudes e as medidas ineficientes dos poderes públicos e dos cidadãos que 

contribuem para essa inaceitável situação. 

Por isso, pedimos que cessem as correntes de desinformação, fake news e 

ódio, todas elas em contradição com a defesa e a dignidade da vida humana! 

Pedimos que cessem as manipulações com interesses eleitoreiros das medidas de 

proteção sanitária. 

Mais do que nunca é fundamental e urgente que os três poderes, em 

todos os níveis e presentes nos diferentes espaços institucionais, se unam em um 

pacto federativo capaz de fazer frente à pandemia e à crescente dor e miséria que 

atinge o nosso povo, especialmente os mais desfavorecidos. 

Reivindicamos um programa de vacinação competente, eficaz e eficiente, 

ético e transparente, que sabidamente o sistema de saúde do Brasil é capaz de 

oferecer, campanhas publicitárias de apoio à vacinação, além de uma maior 

capacidade de testagem e a adesão às medidas de distanciamento social por parte 

de toda a sociedade. E que as medidas para conter a disseminação do coronavírus 

sejam coerentes, articuladas, unívocas, baseadas em evidências científicas e 

segundo as boas práticas. 

A dignidade e a garantia da vida são os primeiros pressupostos da 

democracia e o fundamento de todos os direitos humanos e sociais consignados 

na nossa Constituição. Por isso, fazemos um apelo a que nos unamos em defesa 

                                                           
1 https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2021/03/O-povo-na%CC%83o-pode-pagar-com-a-
pro%CC%81pria-vida.pdf 



da vida em todas as suas fases, rompendo com a indiferença ao sofrimento do 

outro.  

Por fim, estamos ao lado de todas e todos que trabalham pela promoção 

da vida e somamos esforços para gestarmos fraternalmente, a partir da 

diversidade e riqueza do povo, uma sociedade justa e igualitária, que cuide e 

ofereça uma vida digna para a sua gente. 

 

 

               

                     

      

 

Relação das entidades: 

 Arte 

 Comunhão e Direito 

 Diálogo em Arquitetura e Engenharia 

 Economia de Comunhão 

 Ecoone - Brasil 

 Educação 

 Health Dialogue Culture 

 Movimento Político pela Unidade 

 NetOne 

 Psicologia e Comunhão 

 Social-ONE 

 Sportmeet 
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