
O Brasil sofre há um ano com a pandemia do coronavírus. Nesse período, quase meio milhão de pessoas 
morreram. Irmãos, pais, filhos e avôs e avós deixaram parentes enlutados nos quatro cantos do País. 

Crianças e adolescentes sofrem e - seguramente terão grandes perdas educacionais - com as aulas virtuais. 
Nos rincões do País, não há acesso à internet, nem computadores e smartphones suficientes. 

Nas grandes cidades, é cada vez maior o número de pessoas pedindo dinheiro ou procurando algo 
para comer ou vender no lixo. Pequenos comerciantes fecharam suas portas, e demitiram os poucos 
funcionários que tinham.

É nesse sentido que o Brasil precisa defender a tríade: VACINA, EDUCAÇÃO E RENDA.

Sob a relatoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL), a CPI da Covid tornou-se atração nacional com 
transmissão ao vivo de depoimentos que, a cada semana, tijolo a tijolo, confirmam a inoperância e inação 
do governo na compra de vacinas.

Com a ajuda do Congresso, o governo aprovou o auxílio emergencial, mas o Executivo não agiu com a 
urgência necessária para comprar vacinas. Pior. Entrou em conflitos com países que foram mais rápidos na 
produção dos imunizantes, como a China.

Governadores do MDB uniram-se a demais chefes de executivos estaduais para articular ações de compra 
direta de vacinas, sem depender do governo federal. Nenhum foi negligente quando foi necessário o 
isolamento social mais rígido.

Na Câmara, é do MDB projeto que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada. Aprovada na Casa, 
a iniciativa está parada no Senado. Em editorial, o jornal Folha de S. Paulo critica o atraso e afirma que há 
preconceito no tema.

Também na Câmara, o MDB apresentou a PEC da Reforma Tributária, proposta elogiada quase de forma 
unânime por simplificar impostos, dar segurança jurídica para os negócios e, principalmente, gerar 
emprego e renda para o trabalhador.

O partido também apoiou a vacinação prioritária para professores. Prefeitos de diferentes cidades fizeram 
esforços para a retomada das aulas. Muitos deles perderam a vida, como os casos em Goiânia (GO) e 
Vitória da Conquista (BA). 

O Brasil precisa da democratização geral. Vacina para todos. Educação para todos. Renda para todos. 
Quem integra um movimento democrático brasileiro tem o dever de lutar por essa tríade.

Nas nossas redes sociais, em nossos discursos e ações no Executivo e Legislativo, vamos defender: 
VACINA, EDUCAÇÃO E RENDA – MDB #PontoDeEquilíbrio

Brasília, 19 de maio de 2021.

VACINA, EDUCAÇÃO E RENDA!


