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TODAS AS VACINAS SÃO EFICAZES

Análise da Fiocruz constata eficácia das quatro vacinas 
aplicadas no Brasil com proteção acima de 85%

Com segundo ano difícil de 
pandemia terminando, pode-
mos nos orgulhar da popula-
ção brasileira, que entendeu e 
aderiu ao programa de imu-
nização operado pelo SUS. 
Apesar da péssima condu-
ção do governo Bolsonaro que 
negou a vacina, fez de tudo 
para atrapalhar as medidas 
mundialmente recomendadas 
como o uso de máscaras e 

distanciamento social, além 
de espalhar mentiras e fazer 
publicidade de medicamentos 
com ineficácia comprovada.  

Uma análise da Fiocruz, 
que teve como base 150 
milhões de pessoas que 
tomaram uma das quatro 
vacinas administradas no 
país até outubro, concluiu que 
todas as vacinas utilizadas no 
Brasil dão proteção acima de 
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85% contra a hospitalização 
e acima de 89% contra as 
mortes por covid-19. 

A pesquisa utilizou os 
dados coletados pela Cam-
panha Nacional de Vacinação, 
o sistema de registros e-SUS 
Notifica e as Notificações de 
Síndrome Respiratória Aguda 

Grave. Compilou todas as 
informações de vacinação, 
internações e óbitos dispo-
níveis, e fez um relatório da 
eficácia real das vacinas Coro-
naVac, Oxford/Astrazeneca, 
Pfizer/BioNTech e Janssen/
Johnson & Johnson. Veja os 
números:

CORONAVAC

ASTRAZENECA

*PFIZER

EFICÁCIA

EFICÁCIA

EFICÁCIA

18 A 59 ANOS 89% e 93% contra óbitos, 85% a 91% contra 
internações e 66% a 72% contra infecções leves

18 A 59 ANOS 99% contra óbitos e 87 a 98% contra 
hospitalizações

18 A 59 ANOS 98% e 100% contra mortes; 96% a 99% contra 
internações; 94% a 97% contra casos mais leves

*Empresa cujos 53 emails de oferta de vacina foram ignorados 
pelo governo Bolsonaro, começou a ser aplicada apenas em abril e 
especialmente os mais jovens. Como ela chegou após o fim da fase de 
idosos acima de 80 anos, o percentual nesse grupo não pôde ser aferido.

IDOSOS 69% a 86% contra mortes e de 64% a 81% contra 
internações

IDOSOS 91% (mais de 80 anos) e 99% (60 aos 79 anos)

IDOSOS 98%
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EFICÁCIA

18 A 59 ANOS 84% a 92% contra mortes; 88% a 91% contra 
internações; 68% a 73% contra infecções.

*A vacina Janssen não alcançou taxas para todos os intervalos de idade 
(já que ela é a menos aplicada). Foram aplicadas em apenas 4 milhões de 
brasileiros.

Portanto, vacina salva 
vidas! O Sindicato Químicos 
Unificados defende a vida 
acima do lucro e se preocupa 
com a saúde do trabalhador. 
Por isso, recomendamos que 
os cuidados de prevenção ao 
coronavírus continuem. Além 
da vacina, é necessário o uso 
de máscaras, distanciamento 

e higiene das mãos. 
A prevenção deve ser 

redobrada neste momento 
por causa dos surtos de 
gripe que estão surgindo em 
diversas cidades. A influenza 
H3N2, uma variação da H1N1, 
causa preocupação e preci-
samos ficar atentos para nos 
prevenir.

Bolsonaro esconde os 
dados de desmatamento 
na Amazônia e bate bumbo 
quando eles são favoráveis. 
Segundo o jornalista Leo-

nardo Sakamoto, o ministro 
do Meio Ambiente, Joaquim 
Leite, celebrou o resultado 
do levantamento mensal do 
sistema Deter, que mostrou 

GOVERNO ESCONDE DADOS 
AMBIENTAIS
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novembro com queda de 19% 
em relação ao mesmo perí-
odo de 2021 e a menor área 
desmatada para um mês de 
novembro desde 2015, com 
249 km². A redução teria 
puxado para baixo o cres-
cimento total do desmata-
mento desde agosto.

“O que ele não disse, con-
tudo, é que dados do próprio 
Inpe (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espacial), respon-
sável pelo Deter, mostram que 
a área coberta de nuvens (o 
que atrapalha a captação 
de imagens por satélite) foi 
a maior dos últimos qua-
tro anos pelo menos. Fazer 
fanfarra com esse número 
e ainda mais no período do 
inverno amazônico, ou seja, no 
período de chuvas, é impru-
dência ou má fé”, escreveu 

Sakamoto para o UOL. 
Além de enganar sobre o 

desmatamento, Bolsonaro 
mentiu na ONU e fez o Brasil 
passar vergonha interna-
cional. O portal BRASIL DE 
FATO relembrou uma série 
de episódios constrangedores 
nas relações internacionais 
em 2021 protagonizado por 
Bolsonaro. 

Um dos momentos mais 
simbólicos foi a divulgação 
de uma foto da comitiva pre-
sidencial comendo pizza na 
rua por não poder acessar 
ambiente interno do esta-
belecimento em Nova York, 
já que Bolsonaro diz não 
ter tomado a vacina contra 
a covid-19. Além de ter sido 
um ano em que o presidente 
foi alvo de chacota, manifes-
tações e constrangimentos. 

ALGODÃO AGROECOLÓGICO
Em meio ao Cerrado do 

noroeste mineiro, os rios 
Urucuia e Paracatu são os 
principais recursos hídricos 
da região. Em torno deles, 
reúnem-se comunidades de 
agricultores que conquistaram 
suas terras ao longo de déca-
das de luta por reforma agrária.

Reportagem do ECOA UOL 
mostra os produtores que 
toparam o desafio de introdu-
zir a metodologia do algodão 
agroecológico em suas terras, 
motivado por quatro razões 
principais: a valorização da 
cultura regional, a garantia de 
segurança alimentar, a gera-

https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2021/12/14/governo-festeja-mes-de-queda-no-desmatamento-apos-esconder-ano-de-alta.htm
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/15/mentiras-na-onu-isolado-no-g20-relembre-vexames-internacionais-do-governo-bolsonaro-em-2021
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/15/mentiras-na-onu-isolado-no-g20-relembre-vexames-internacionais-do-governo-bolsonaro-em-2021
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/noticias-da-floresta/2021/12/14/projeto-de-algodao-agroecologico-promove-tradicoes-e-seguranca-alimentar.htm
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ção de renda e o prazer de 
consumir alimentos “limpos 
e sem veneno”.

A produção de algodão 
se tornou secundário, pois a 
principal vantagem é a diver-
sidade de espécies alimen-
tares, todas elas cultivadas 
“sem venenos”. A rotação de 
culturas tem ainda um efeito 
positivo de médio prazo, que 
é a melhoria da qualidade do 
solo.

O Sindicato Químicos 
Unificados apoia projetos de 
agricultura agroecológica, 
livre de veneno, por meio do 

Livres – produtos do bem. O 
projeto nasceu da necessi-
dade de viabilizar o acesso 
da população a produtos 
agrícolas de qualidade, sem 
venenos, sem exploração do 
homem e sem a figura de 
atravessadores capitalistas. 

Além disso, é uma forma 
de organização econômica 
que põe a vida acima do lucro 
e, assim, resistir ao projeto 
perverso de concentração 
de renda nas mãos de uns 
poucos, que é uma das conse-
quências da política neoliberal 
de Guedes e Bolsonaro.  


