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Alteração 3
Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
A pandemia de COVID-19 na América Latina

Proposta de resolução comum
N.º 13

Proposta de resolução comum Alteração

 13. Lamenta que a pandemia de 
COVID-19 tenha sido fortemente 
politizada, inclusive através da retórica 
negacionista ou da minimização da 
gravidade da situação por parte dos Chefes 
de Estado e de Governo, e exorta os líderes 
políticos a agirem de forma responsável, a 
fim de evitar novos agravamentos da 
situação; considera preocupantes as 
campanhas de desinformação relacionadas 
com a pandemia e insta as autoridades a 
identificarem e perseguirem judicialmente 
as entidades que realizam tais ações;

13. Lamenta que a pandemia de 
COVID-19 tenha sido fortemente 
politizada, inclusive através da retórica 
negacionista ou da minimização da 
gravidade da situação por parte dos Chefes 
de Estado e de Governo, e exorta os líderes 
políticos a agirem de forma responsável, a 
fim de evitar novos agravamentos da 
situação; considera preocupantes as 
campanhas de desinformação relacionadas 
com a pandemia e insta as autoridades a 
identificarem e perseguirem judicialmente 
as entidades que realizam tais ações; 
lamenta a perigosa abordagem política do 
Governo Federal do Brasil no que diz 
respeito à pandemia de COVID-19, que 
consistiu em opor-se a iniciativas 
sanitárias regionais e locais, inclusive 
ameaçando enviar o exército para impedir 
confinamentos e restrições a nível local, 
ignorando as diretivas fundamentais da 
OMS e as práticas de excelência em 
matéria de gestão de pandemias e as 
orientações de saúde pública baseadas em 
dados científicos; exorta as autoridades 
brasileiras a elaborarem, de imediato, 
uma resposta centralizada e coordenada, 
baseada em dados científicos, à 
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COVID-19;
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