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PANDEMIA NESTA SEMANA, BOLSONARO SUGERIU QUE QUEM JÁ TEVE COVID-19 OU QUE JÁ ESTÁ VACINADO POSSA ANDAR SEM MÁSCARAS

RISCO DE

SABOTAGEM
CPI DA PANDEMIA
COMEÇA A CONSOLIDAR
SUSPEITA DE QUE AÇÕES
DO GOVERNO FORAM
ATOS DELIBERADOS
PARA AGRAVAR A CRISE

brasília
Da redação
@jornalovale

Apontamentos feitos pela CPI
(Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid-19 levantam
suspeitas de que a tragédia
causada pela pandemia não foi
fruto apenas de incompetência
do governo federal. Teria havido, de acordo com a oposição,
uma atitude deliberada, com a
recusa na compra de vacinas
e incentivo às aglomerações e
críticas às medidas de distanciamento social adotadas por
estados e municípios desde o
ano passado.

“A demora da compra de vacinas, e agora com os vídeos e
documentos que estamos obtendo, sabemos que foi uma
demora deliberada. Não foi,
como em princípio eu achava,
uma demora por negligência,
por incompetência”, disse o senador Tasso Jereissati (PSDBCE), membro titular da CPI.
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DE MARÇO
de 2020 foi a data em
que a OMS declarou que a
Covid-19 havia se tornado
uma pandemia

A comissão foi criada neste
ano para investigar as ações
e as omissões do governo federal durante a pandemia da
Covid-19.
Até agora, em um ano e três
meses, foram quase 500 mil
mortes no Brasil por conta da
doença, que destruiu famílias,
afetou a economia e gerou um

483

MIL
pessoas já morreram
pela Covid-19 no Brasil
desde o início da pandemia,
no ano passado

colapso no sistema de saúde
por todo o país.
Desde o início, o governo ainda insistiu no tratamento precoce com remédios sem eficácia comprovada.
“Há também o conselho paralelo, que tinha mais força até
do que os órgãos oficiais. Isso
também está comprovado e é
bastante irregular. Há, ainda,
a questão da cloroquina, que
nos leva a outro ponto, que é a
tese da imunidade de rebanho.
A percepção de fixação na cloroquina tem a ver com esse
pensamento”, afirmou.
O episódio mais recente foi
o pedido para quem está vacinado não usar máscaras (leia
texto nesta página).
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