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Desde a chegada ao país, postulamos que o Covid-19 trilha as rotas do capital apontando 

para a falácia do dilema saúde x economia (veja).  

Recente artigo, "Pelo fim da onda de mortes! Contra a política daqueles que lucram com 

a pandemia!" (WSWS, 15/12/20), sobre a situação da pandemia nos EUA, aponta: a 

vacina, independente de sua eficácia, só trará impacto nas mortes após 2 meses ou mais; 

a banalização da escala diária de mortes (superável, se tanto, às baixas em períodos de 

guerra) é inaceitável; a política da "imunidade rebanho" é incentivada pela classe 

dominante que "tenta culpar os trabalhadores por espalhar o vírus dentro das casas"; 

alerta-se para o perigo de viagens e festas, enquanto "o papel das fábricas e locais de 

trabalho na disseminação do vírus não é apontado"; "a ausência de um rastreamento de 

contatos sistemático é planejada para encobrir a propagação em locais de trabalho"; a 

informação de casos em fábricas ou escolas é ocultada.  

"A saúde pública foi sacrificada àqueles que lucram com a pandemia." 

"A pandemia foi aproveitada para implementar a  

maior transferência de riqueza na história mundial."  

"Trilhões de dólares foram entregues a Wall Street,  

com o apoio quase unânime do Congresso." 

"Somente esse aumento de riqueza seria suficiente para  

dar US$ 3 mil para cada adulto e criança no país." 

"Acima de tudo, a luta contra a pandemia é uma luta política  

contra a elite dominante e o sistema capitalista." 

 
Veja mais em https://www.wsws.org/pt/articles/2020/12/15/pers-d15.html 

 

......... 

No Brasil, surfa-se, 

de onda em onda 

em mortes crescentes,  

festejada onda da recuperação econômica, 

minimização da segunda onda europeia, 

repique da onda no Brasil, 

costumeira onda de lucros incessantes  

dos capitais transnacionais, 

'nova' onda negacionista anti-vacina, 

onda milagreira da máscara, 

ondas politiqueiras, 

ondas de doações pelas elites dominantes 

maquiagem para as imundas condições de trabalho 

que vêm em ondas de  

contaminações e mortes de trabalhadores e familiares  

negadas pelas ondas do sacramento científico. 

A onda que aqui não se surfa é  

o caminho da luta contra o covid-19 é o da luta política contra o capital! 
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