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PLANTÃO MULHER – ABRIL 

 

AMPOL AGRADECE AO PRESIDENTE BOLSONARO POR DECISÃO DESTA 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Estamos vivendo tempos difíceis de muitas dúvidas e de incertezas, pelo fato de 

estarmos lidando com um inimigo invisível e até então desconhecido, o 

coronavírus, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) batizou oficialmente de 

covid-19. 

Os vírus, sob o escopo de Thânatos (morte, caos), segundo os cientistas, estão no 

planeta há milhares de anos e têm uma "inteligência" adaptativa. O metabolismo 

humano é plenamente conhecido por eles, que o tempo todo tentam burlar nosso 

sistema imunológico. Sua capacidade de mutabilidade é tecnicamente fantástica. 

Eles foram devastadores em diversos momentos da história antropológica. A 

humanidade já experienciou o seu poder. Inúmeras batalhas entre vírus versus 

homem já ocorreram. Perdemos incontáveis vezes, mas sobrevivemos e colhemos 

também significativas vitórias. 

Mas o que nos impulsionou a fazer esta pequena reflexão foi a significativa vitória 

da nação brasileira, nessa etapa do combate ao coronavírus, precisamente na 

segunda-feira, dia 06 de abril de 2020. Foi sábia e ponderada decisão do 

Presidente da República Jair Bolsonaro em manter na chefia da pasta da Saúde, o 

Ministro Luiz Henrique Mandetta, que tem feito um excelente trabalho, com foco 

científico, optando pelo método comprovadamente eficaz no combate à covid-19, 

que ataca a saúde física e emocional de suas vítimas e dizima vidas, utilizando-se 

dos meios de aproximação entre as pessoas. 

Parabéns, Presidente Jair Bolsonaro, pela grandeza de seu gesto que deu maior 

credibilidade à luta para salvar a vida dos brasileiros! 

 Juntos somos fortes e unidos somos vencedores! 

 

Creusa Camelier  

Presidente da Ampol e da Central Única Nacional dos Policiais Federais 


