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Bandeiras brancas frente ao Congresso Nacional homenageiam mortos 
pela Covid 19 

 

AVICO pede a enlutados de Brasília para escrever nomes das vítimas fatais nas 

flâmulas 

A AVICO Brasil - Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas de Covid19, criada no 

RS, homenageia, na Capital Federal, os mais de 600 mil mortos pela pandemia 

desgovernada.  Em frente ao Congresso Nacional, nesta sexta-feira (15/10), serão 

cravadas 600 bandeiras brancas com o nome de vítimas fatais que vão representar a 

totalidade das mortes. Muitos desses óbitos seriam evitáveis se fossem cumpridas 

normas recomendadas pela ciência. 

Paola Falceta, presidente da AVICO e que perdeu a mãe para o vírus descontrolado, 

faz um chamado aos enlutados de Brasília para se engajarem no ato: 

- Não tem como descrever a dor da perda, mas podemos escrever o nome do nosso 

familiar, amigo, colega, vizinho numa bandeira como forma de homenagear essa 

pessoa querida que partiu de forma inconcebível. Com a finalização dos trabalhos de 

investigação da CPI se aproximando e por sermos uma entidade sem recursos 

financeiros, que não teria como organizar atos em todos os estados em que atua, 

entendemos que seria simbólico e representativo realizar um ato centralizado em 

Brasília. Vamos lembrar aos governantes a tragédia que protagonizaram.  

Partilhe o seu e-mail e o nome do falecido pelo 

link https://tinyurl.com/NomeHomenageado.  Também convido a todos que quiserem 

participar, de alguma forma dessa iniciativa, a acessar o 

link https://chat.whatsapp.com/EILfCnzRl9MEzs5wd8au60 . Voluntários são bem-

vindos para a montagem e afixação das bandeiras em frente ao Congresso Nacional, 

a partir das 7h30 da manhã, no dia 15 de outubro. 

Para a organização do evento, a AVICO BRASIL conta com o apoio da Associação 

dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB,   Sindicato dos Trabalhadores da 

Fundação Universidade de Brasília – Sintifub,   Instituto de Estudos Socioeconômicos 

– INESC e  Comitê UnB pela Vacinação. 

SERVIÇO 

Homenagem aos mais de 600 mortos pela Covid 19 

15/10 – Sexta-feira - a partir das 7h30 da manhã – afixação das bandeiras – frente ao 

Congresso Nacional 

Para mais informações e 

participação:  https://chat.whatsapp.com/EILfCnzRl9MEzs5wd8au60 
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