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Quarta-feira  

Depois das acusações de cor-

rupção no Ministério do meio Ambi-

ente em que o ministro Salles é in-

vestigado por favorecer os madeirei-

ros em troca de propina, agora che-

garam documentos à CPI da COVID 

que mostram indícios de crime na 

negociação entre o Ministério da 

Saúde e a Precisa medicamentos, 

empresa responsável por fazer a me-

diação com o laboratório indiano 

produtor da vacina Covaxin. 

Os indícios são tão robustos 

que levaram o Ministério Público 

Federal –MPF a abrir apuração cri-

minal para investigar todo o proces-

so de compra da Covaxin. Existem 

fortes suspeitas de superfaturamento 

no contrato de compra das vacinas; 

a dose da vacina produzida pela Ox-

ford-AstraZeneca custou em média 

R$19,87 enquanto o governo acer-

tou pagar à Precisa medicamentos 

R$ 80,7 por dose, mesmo a vacina 

ainda não tendo sido aprovada pela 

Anvisa. 

Esses fatos que agora estão 

aparecendo mostram que o discurso 

de bolsonarista de um governo sem 

corrupção é mais uma falácia para 

tentar enganar o povo brasileiro e 

criar uma cortina de fumaça enquan-

to Bolsonaro continua a desmontar 

os serviços públicos e acelera a ven-

da do nosso patrimônio, como infe-

lizmente acaba de fazer com a Ele-

trobrás. 

Para Raimundo Pereira, presi-

dente do Sindicato dos Servidores 

Públicos Federais no Estado do Ma-

ranhão, Sindsep/MA, a imprensa 

tem feito um importante trabalho 

para desmistificar o discurso fraudu-

lento do governo federal, e à luz do 

que vem sendo descoberto, os movi-

mentos sociais e sindicais devem 

ocupar as ruas para frear essa catás-

trofe que é o governo Bolsonaro. 

“Não podemos aceitar imó-

veis a todo esse desmanche. Bolso-

naro já abriu as portas para o des-

manche da Eletrobrás e se não nos 

mobilizarmos, logo irá conseguir 

aprovar a PEC 32 que acaba com os 

serviços públicos. Precisamos pres-

sionar os parlamentares para não 

aprovarem esse desastre para a soci-

edade brasileira”, disse Raimundo 

Pereira, presidente do Sindsep/MA.  

Veja em  https://

oglobo.globo.com/brasil/os-cinco-

indicios-que-levaram-mpf-abrir-

apuracao-criminal-sobre-compra-da-

covaxin-25072997 a excelente e 

esclarecedora reportagem dos jorna-

listas Leandro Prazeres e Mariana 

Muniz sobre as  suspeitas de su-

perfaturamento na compra da vacina 

indiana Covaxin.  
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