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Carta ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República Popular da China

XI JINPINGs 

Exmo. Sr., 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, parabenizo Vossa Excelência por sua 

generosidade e empenho na luta contra a Covid-19 em todo o mundo,

encaminhando a diversas nações, sobretudo aos paises em desenvolvimento, 

as vacinas para a imunização dos povos.

Vossa excelência foi magnânimo ao interceder positivamente pelo Brasil,

permitindoa regularidade no envio de insumos para a produção de vacinas em 

solo brasileiro. Graças à vossa intercessão, o Brasil cumpre parte de seu plano

nacional de imunização.

Como presidente da Frente Parlamentar Brasil-China do Congresso 

Nacional, reitero a minha total dedicação ao fortalecimento da parceria Brasil-

China, a qual vem sendo benéfica a ambas as nações nos últimos anos.

Graças à China e ao apoio do governo chinês, o Brasil enfrentou a crise 

econômica com altivez e encerrou o ano de 2020 com superávit comercial, com 

destaque ao agronegócio e à mineração. 

Em reunião com o presidente do meu partido, o Progressistas, senhor 

senador Ciro Nogueira, e com o embaixador da China no Brasil, Sr. Yang 

Wanming, ratifiquei o meu compromisso de continuar trabalhando pela 
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proteção e fortalecimento das relações Brasil-China, tendo o apoio 

incondicional do parlamento brasileiro, na pessoa do presidente da Câmara dos 

Deputados, Sr. Arthur Lira, sobretudo contra ataques provenientes da ala 

radical irresponsável, dando continuidade trabalho que venho ao 

desempenhando desde o principio de meu mandato parlamentar.

A parceria estabelecida entre o Partido Comunista Chinês e o Partido 

Progressistas, um partido brasileiro pautado na moderação e equilibrio, 

evidencia a imagem positiva do governo chinês e sua preocupação com os 

povos latino-americanos. 

Eis que o Brasil agora enfrenta um desafio ainda maior e necessitamos,

mais uma vez, de nossos irmãos chineses. Em nome desta bem-sucedida

parceria, venho por meio desta carta novamente apelar à generosidade de 

Vossa Excelência e ao seu respeito ao Brasil e ao povo brasileiro. 

O governo do Brasil precisa imunizar a população urgentemente, para 

que o país tenha condições de superar a crise econômica e social

potencializada pela pandemia. Lamentavelmente, o número de mortes pelo 

novo coronavirus aumentou drasticamente, chegando a 260 mil óbitos. A taxa 

de ocupação de UTIl's nos hospitais está acima de 80% em diversos estados, 

deixando em colapsoo sistema de saúde nacional. Além disso, novas variantes 

da Covid-19 se espalham rapidamente por todo o país. 

A quantidade de vacinas disponíveis e a velocidade da vacinação 

mostram-se insuficientes e incapazes de imunizar em tempo hábil os brasileiros 

de todas regiões deste território de extensão continental. 

Este cenário lamentável compromete a economia do país e irá afetar,

em curto e médio prazos, o desempenho do Brasil na produção de alimentos, 

atingindo sobremaneira a nossa relação comercial. 
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Para que o Brasil almeje a autossuficiência na produção de imunizantes, 

faz-se necessária a parceria que ora proponho à Vossa Excelência, para a 

fabricação de IFA Insumo Farmacêutico Ativo em solo brasileiro, por meio de 

parceria internacional entre laboratórios chineses e empresas farmacêuticas 

brasileiras, o que reduziria drasticamente a demanda por insumos, bem como 

reduziria o tempo na produção de imunizantes nas quantidades necessárias 

para enfrentar o atual cenário de pandemia no Brasil.

A parceria a qual proponho, uma vez exitosa ao Brasil e à China, poderá

também ser benéfica aos países latino-americanos, permitindo ao Brasil ser um 

possivel fornecedor, com tecnologia chinesa, de imunizantes aos países da 

América Latina. 

Diante do exposto, este humilde congressista, em nome do presidente 

do meu partido, o Progressistas, senhor senador Ciro Nogueira, e em nome da 

Câmara dos Deputados e de seu presidente, Sr. Arthur Lira, e sobretudo em 

nome do povo brasileiro, eu peço, mais uma vez, o inestimável apoio de Vossa

Excelência para firmar novas parcerias entre laboratórios chineses e empresas 

farmacêuticas brasileiras, para que em um esforço conjunto possa suprir a 

demanda de produção de insumos para vacinas contra a Covid-19 e, por fim, 

permitir ao Brasil ter condições de reagir à altura desta crise sanitária, 

econômica e social que nos assola.

Cordialmente, 

Fausto Pinato 
Deputado Federal

Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China 
Presidente da Frente Parlamentar do BRICs 

Vice-Lider do Partido Progressistas na Câmara dos Deputados 
Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 

Rural da Câmara dos Deputados 


