
 

  
 
Pandemia e autoritarismo: o armamento do Covid-19 no Brasil  
23 de Janeiro 2023, 15.00-16.30 CET 
 
Após a conclusão da 50ª sessão sobre Pandemia e Autoritarismo, realizada na Universidade de São 
Paulo, o Tribunal Permanente dos Povos (TPP) emitiu um acórdo em Setembro passado que, com 
base em testemunhas e vozes das comunidades brasileiras, reconheceu Jair Bolsonaro responsável 
por crimes graves contra a humanidade em relação à sua gestão do Covid-19, e ao seu uso político 
da pandemia contra as populações marginalizadas e indígenas. Estas estratégias do ex presidente 
brasileiro resultaram na morte de milhares de pessoas. A pedido da Comissão Arns, a intervenção do 
TPP no Brasil, bem como a criação de um espaço único para as vozes das comunidades afectadas, 
representa uma iniciativa muito significativa para a prossecução da justiça sanitária, e que se espera 
venha a afirmar após a crise do Covid, numa altura em que a comunidade internacional está a tentar 
dar forma a novos instrumentos vinculativos para enfrentar futuras pandemias. Abordar as 
responsabilidades individuais da violência institucional planejada através dos meios existentes do 
direito internacional é uma estratégia concreta para evitar a repetição das graves violações dos direitos 
humanos observadas na gestão da pandemia de Covid19, e não apenas no Brasil, através do 
empobrecimiento das comunidades e grupos da sociedade civil afectados na sua busca de reparação. 
 
Programa 
 

• Gianni Tognoni, MD, Secretário do Tribunal Permanente dos Povos (PPT) 

• Eloisa Machado, Advogada de Direitos Humanos e Comissão Arns, Brasil 

• Santiago Alcazar, Fundação Fiocruz, ex-chefe da delegação da OMS no Brasil  

• Unni Karanukara, Senior Fellow, Universidade de Yale, ex-Presidente Internacional dos 
Médicos Sem Fronteiras / Médicos Sem Fronteiras (MSF) 

 
O debate será moderado por Nicoletta Dentico, diretora do Programa de Justiça Sanitária Global, 
Sociedade para o Desenvolvimento Internacional (SID)  
 
Mais sobre esta sessão 
 

• Debate de políticas públicas organizado pela Sociedade para o Desenvolvimento Internacional 
(SID) e Tribunal Permanente dos Povos (TPP) 

• Língua(s): Inglês e português confirmados 

• Contacto: Nicoletta Dentico, Sociedade para o Desenvolvimento Internacional (SID) 

• Registra-se aqui (Zoom) 
 
g2h2.org 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gGKrEqjUQMC6vkkdHIEjyA
https://g2h2.org/posts/january2023/

