Ilmo Sr.
MARCUS VINICIUS BRITTO
Secretário Executivo Consórcio Brasil Central

Caro Senhor;

Informo a V. Senhoria que não estou comprando nem vendendo Vacinas, apenas, encaminhei
uma oferta; nossa empresa atua como intermediária nessa certame, bem como as empresas
DISTRIMED e MAGISMED ambas de Portugal e fartamente divulgada a esse consórcio; a oferta
de 120 milhões fora encaminhadas a FFWC que optou em colocar no “slot” da Distrimed para
que fosse ofertada a quaisquer pais do mundo. Outrossim, o Senhor Reginaldo Barbosa, meu
amigo pessoal fez uma solicitação para que minha empresa ofertassem essas vacinas aos
governos de estados e Municipios, e isso foi feito, mesmo porque se tratava de uma
oportunidade; tomamos todas as medidas operacionais para o sucesso dessa venda e inclusive
com a imediata entrega de 4 milhões de Vacinas, ou seja, 8 milhões de doses em apenas
quinze dias e em uma programação de entrega para até dezembro de 2021. Não omitimos
nenhuma informação, varias autoridades participaram dessas informações e todos os órgãos
de fiscalização foram notificados dessa operação. A verdade é que no fechamento da
negociação e quando o contrato estava sob a Mesa do Presidente do CONSORCIO BRASIL
CENTRAL o processo parou. Fiquei afoito e muito preocupado dado a situação em que
vivemos e em contato com um politico do DF, fui informado que jamais Paco Brito assinaria
esse contrato bem como o Governador do DF e o de Goiás, visto que são patrocinados pela
EMPRESA UNIÃO QUIMICA que pleiteia a exclusividade na venda da vacina. Liguei para citada
empresa tentando negociar a operação para não perder as vacinas, fui a principio muito bem
atendido, mas, em seguida fui informado que a União Química iria montar um “PARQUE DE
INDUSTRIA” para “FABRICAR” as citadas vacinas. Fiquei desolado e frustrado por saber que se
tratava de uma oferta e uma oportunidade de fazer um contrato de fornecimento de vacinas
novas direto da “Gamaleia” com entrega CIF em quaisquer aeroporto brasileiro; percebi o
CRIME no ato insano de dispensar as vacinas pra favorecer a UNIÃO QUIMICA em seu outro
intento irresponsável de se preocupar com o lucro, etc.

Informo em caráter emergencial que o lote ainda estará disponível para contrato até amanhã
dia 09 de abril do corrente, quando então a Alemanha estará disposta a ficar com o lote
dispensado pelos Consórcios no Brasil e pelo governo Brasileiro. Outrossim, passei a publicar
toda a operação pelo princípio da transparência publica o PRINCIPIO DA PUBLICIDADE em

caráter emergencial; sei que temos uma NCNDA que nos obriga a ter confidencialidade, mas, a
partir dos desinteresses dos governos, passei a tornar publica minha repudia a inoperância e o
desprezo de todos pelas vacinas e entoando a morte de um povo. Vou aguardar suas ações
judiciais, oportunidade que terei para provar os crimes de genocídios de todos que se
ausentaram da luta priorizando politicas nefastas e interesses econômicos em detrimento da
vida de nossa gente. Informo ainda, que todas as operações tal como LOI, NCNDA, E-mail,
Lives, reuniões e conversas no Whatsaap e Meet se tornara público.
Em tempo: Enquanto fizemos essa carta e recebemos e-mails, mais 123 brasileiros morreram
de COVID-19, e com nossa ausência e vacilo já estamos da CEPA de nº 92, em breve nem
vacina dará mais jeito...
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