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      Brasília, 20 de janeiro de 2021. 

 

 

 

À Sua Excelência o Senhor 

Embaixador da República Popular da China na República Federativa do Brasil 

Yang Wanming 

 

 

Assunto: Relação Sino-brasileira e sua sinergia diante do enfrentamento ao COVID-19 

 

 

 

Os presidentes dos partidos de oposição, e seus líderes na Câmara dos Deputados, vêm 
por meio desta expressar seu reconhecimento aos esforços e ao apoio do Governo Chinês ao 
povo brasileiro no que se refere ao enfrentamento da Covid-19, em especial com relação ao 
desenvolvimento e disponibilização da vacina CoronaVac, produzida pela empresa chinesa 
SINOVAC,  bem como dos insumos necessários à fabricação tanto da Astrazeneca/Oxford quanto 
da CoronaVac no país, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo Instituto Butantan, institutos 
de pesquisa de excelência e reconhecidos internacionalmente.  

Temos plena confiança de que o Governo Chinês empenhará todos os esforços no 
sentido de garantir que as empresas chinesas possam cumprir os compromissos constantes nos 
contratos firmados com as instituições brasileiras, a exemplo do Instituto Butantan e da Fiocruz, 
o que possibilitará o acesso, em menor tempo, da população à imunização em nosso país.  

Do mesmo modo, reconhecemos o apoio na disponibilização de insumos, recursos e 
equipamentos voltados à prevenção da pandemia e à imunização sanitária. 

Repudiamos as declarações e manifestações desrespeitosas do Presidente Jair 
Bolsonaro, dos representantes de seu Governo e de seus apoiadores em relação às ações 
desenvolvidas pela China com vistas à prevenção e ao enfrentamento da pandemia. 

                                              



É a presente manifestação para reconhecer que a parceria e a solidariedade existente 
entre o Brasil e a China ao longo de nossa história sempre foi de relevância para o 
desenvolvimento de iniciativas em diversas áreas, especialmente da saúde, ao tempo em que 
reiteramos nossa expectativa de que, mais uma vez, o governo Chinês possa atender com êxito 
aos pleitos brasileiros em prol da superação deste triste momento vivido pelo povo de nosso 
país. 

 

Gleisi Hoffman 

Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) 

 

Carlos Siqueira 

Presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

 

Carlos Lupi 

Presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) 

 

Juliano Medeiros 

Presidente do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) 

 

Luciana Santos 

Presidente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 

 

Pedro Ivo 

Presidente da Rede Sustentabilidade (REDE) 

 

Enio Verri 

Líder da Bancada do PT na Câmara dos Deputados 

 

José Guimarães 

Líder da Minoria na Câmara dos Deputados 

 

André Figueiredo 

Líder da Oposição na Câmara dos Deputados 

 

Carlos Zarattini 

Líder da Minoria no Congresso Nacional 

 



Alessandro Molon 

Líder da Bancada do PSB na Câmara dos Deputados 

 

Wolney Queiroz 

Líder da Bancada do PDT na Câmara dos Deputados 

 

Sâmia Bomfim 

Líder da Bancada do PSOL na Câmara dos Deputados 

 

Perpetua Almeida 

Líder da Bancada do PCdoB na Câmara dos Deputados 

 

Joênia Wapichana 

Representante da REDE na Câmara dos Deputados 

 

 

 

 

 

 

 


