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MOÇÃO DE REPÚDIO* 
 

Os delegados e participantes da plenária sindical de base do SINTSEP-GO vem a 
público repudiar o despreparo do Ministro da Saúde na condução e coordenação das 
ações de Saúde Pública do SUS referentes à vacinação contra a Covid-19.  
 Considerando que o ministro, até o presente momento, não apresentou um plano 
nacional de logística e comunicação de massa exequível sobre a vacinação contra a Covid-
19; 
 Considerando que o Ministro da Saúde não preparou com antecedência um plano 
de aquisição (compra) dos diversos insumos e imunizantes utilizados contra a Covid-19, a 
exemplo de dezenas de outros países;  
 Considerando que imunizar (vacinar) a população é garantir desenvolvimento 
econômico; geração de emprego e renda para os trabalhadores e trabalhadoras, bem 
como proteção a idosos e a profissionais de Saúde, entre outros;  
 Considerando a incapacidade e total despreparo, tanto do Presidente da República, 
quanto de seu Ministro da Saúde, que têm demonstrado vontade política deliberada de 
submeter a população a tanto sofrimento, sem apresentarem perspectivas e ações 
concretas de resolução, por meio de políticas de imunização como as que estão sendo 
realizadas por praticamente todos os países do mundo; 
 Considerando que o Ministro da Saúde mente, esconde os dados sobre a pandemia, 
ou seja, não age com transparência, adotando o negacionismo como (in)ação à frente do 
Ministério da Saúde, tendo sido, inclusive, favorável à retirada de R$ 35 bilhões do 
orçamento do referido Ministério em 2021, em plena pandemia; 
 Considerando que o Brasil está cansado de tantas mortes, de tanta incompetência, 
de tanto despreparo e atraso deliberado, de tanta maldade e perversidade emanando 
diretamente do principal cargo do Poder Executivo brasileiro e de seus auxiliares diretos; 
 Frente a crise humanitária que o Brasil atravessa, potencializada pela atitude 
genocida do governo Federal, o Sintsep-GO exige abertura de investigação contra o 
Presidente da República e seus auxiliares diretos por crime de responsabilidade, bem 
como sua destituição do cargo (impeachment). 
 Não podemos aceitar um presidente que atenta contra a população de seu próprio 
país, determinando o descaso e a morte como política de governo. 
 

O BRASIL NÃO CONSEGUE RESPIRAR! 
FORA BOLSONARO! 

 
SINTSEP-GO 

 
 
*Moção aprovada em Plenária Sindical de Base no dia 15 de janeiro de 2021. 


