
MANIFESTO • MOVIMENTO COVAS PREFEITO
EM DEFESA DE SÃO PAULO E DO BRASIL

O Movimento Covas Prefeito é uma frente ampla, 
suprapartidária, formada por pessoas que acreditam 
na democracia como valor fundamental e que o Brasil 
precisa reagir, mudar de rumos. 

Essa mudança passa por construírmos consensos, 
superarmos divergências menores e focar no que 
interessa. Essa mudança começa por São Paulo, pela 
vitória de Bruno Covas nas eleições de 2020.  

É preciso defender a sociedade brasileira da ameaça 
autoritária, das truculências, da regressão civilizatória, 
da destruição do meio ambiente e dos desvarios que 
pairam sobre o nosso país.

Basta!

É um movimento para unir e não para dividir.

Porque sempre fomos mais fortes quando nos
unimos em favor do interesse comum maior, seja dos 
paulistanos ou de todos os brasileiros. 

Fomos mais fortes quando vencemos a ditadura e 
reconquistamos a democracia. 

Este é um movimento pelo entendimento, pelo diálogo, 
pela conciliação.

A hora é de somar. De deixar diferenças e divergências 
de lado em nome de algo maior.

A hora é do Movimento Covas Prefeito.

É hora, sobretudo, de agir – e de reagir.

Assim como em outros momentos fundamentais da 
história do nosso país, é a partir de São Paulo que as 
forças que são a favor se juntam para crescer e 
avançar.

Porque a cidade que nunca para não vai assistir 
parada à escalada da intolerância e de atitudes 
inconsequentes contra a saúde da população.

Porque a cidade que exalta as diferenças não vai ficar 
indiferente diante de tanto ódio, de tantos abusos em 
relação a nossos direitos e a nossos deveres.

Aqui nasce a resistência, com o Movimento Covas 
Prefeito.

Temos diferenças, mas agora, mais que nunca,
são as concordâncias que importam.

Somos a maioria. E é a maioria quem escreve o 
destino de uma cidade e de uma nação.

Depois de mais de sete meses de pandemia, o país 
precisa de um recomeço. 

Recomeços são oportunidades para fazer diferente.
E temos muito a fazer.Temos que cuidar das pessoas 
de um jeito novo. 

Ajudar os que mais foram afetados pela covid, pela 
precariedade da saúde, da infraestrutura e pela falta 
de empregos. Recuperar a aprendizagem das crianças 
e dos jovens que ficaram para trás.

Estamos unidos para fazer história, para mudar o 
presente e construir um futuro novo.

Porque a hora é da convergência, a harmonia, as 
afinidades.

Somos um movimento que, como São Paulo, se 
fortalece nas diferenças.

Somos o Movimento Covas Prefeito.
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