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Pandemia 
faz crescer
emprego na
área de saúde 

CAGED

Mais da metade dos empregos
formais criados no setor de servi-
ços em abril deste ano vieram de
trabalhos ligados a atendimentos
médicos e hospitalares, a servi-
ços de assistência a idosos e pes-
soas com deficiência e a assistên-
cia social. Abril foi o mês que re-
gistrou o maior número de mor-
tes por Covid-19 desde o início
da pandemia, em março de 2020.
Foram mais de 82 mil óbitos em
decorrência da doença. Dos
57.610 postos de trabalho manti-
dos no setor de serviços naquele
mês, 30.259 vieram do subgrupo
saúde humana e serviços sociais,
segundo dados do novo Caged
(Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados). O número
corresponde a 52,52% dos em-
pregos em serviços e um quarto
(25%) do saldo total para o mês.
No emprego, os serviços sociais e
de saúde tiveram o segundo mês
com o melhor saldo de vagas pe-
lo menos desde janeiro de 2020,
quando começa a série histórica
do novo Caged. O pico na aber-
tura de vagas em saúde foi em
março, quando esse segmento
chegou a 41.863 novos postos de
trabalho. No mês em que a pan-
demia de Covid-19 completou
um ano, 66.868 mortes pela
doença foram registradas no
Brasil. O descontrole da crise sa-
nitária a partir do início do ano
intensificou o volume de contra-
tações no setor. O saldo de vagas
-a diferença entre as demissões e
as contratações- nessa área su-
pera, de janeiro a abril, o total re-
gistrado ao longo do ano passa-
do. PÁGINA 2

Lira: Brasil terá racionamento
de energia para evitar apagão

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse ontem que o
Brasil terá que passar por um "período educativo" de racionamento de
energia para evitar uma "crise maior". Segundo Lira, o diagnóstico foi
feito pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em uma
reunião na semana passada. "O ministro Bento esteve comigo fazendo
uma análise do cenário, garantindo que não vamos ter nenhum tipo de

apagão, mas vamos ter que ter um período educativo aí de algum ra-
cionamento para não ter nenhum tipo de crise maior", afirmou Arthur
Lira. Em 2001, penúltimo ano do governo Fernando Henrique Cardo-
so, o país sofreu uma série de apagões e teve de passar por um forte ra-
cionamento. Quem não economizava luz, dentro de uma cota por con-
sumidor, pagava mais caro pela conta no fim do mês. PÁGINA 3

O MPF (Ministério Público Federal) desmembrou e transferiu a in-
vestigação sobre a compra da vacina indiana Covaxin ao identificar
indícios de crime no contrato entre o Ministério da Saúde do governo
Jair Bolsonaro (foto) e a Precisa Medicamentos. Antes, a apuração
ocorria no curso de um inquérito civil público aberto pela Procura-
doria da República no Distrito Federal. O inquérito se destina a averi-
guar a prática de improbidade administrativa. Com o surgimento de

indícios de crime, a parte relacionada ao contrato para a compra da
Covaxin foi enviada ao 11º Ofício de Combate ao Crime e à Improbi-
dade Administrativa. O envio dos documentos para a condução de
uma investigação na esfera de combate à corrupção foi feito no últi-
mo dia 16, em despacho assinado pela procuradora Luciana Lourei-
ro, que conduz o inquérito civil público. Na esfera cível, o principal
foco da investigação é a distribuição de cloroquina. PÁGINA 4

GOVERNO BOLSONARO

CPI DA COVID

MPF vê indícios de corrupção 
na compra da vacina Covaxin

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) admitiu em depoimento à
CPI da Covid no Senado que errou nas projeções sobre mortes e duração
da pandemia do coronavírus e apresentou uma visão sobre a tese de imu-
nidade de rebanho que contraria suas falas anteriores -sendo por isso
confrontado pelos senadores. Terra, aliado próximo do presidente Jair
Bolsonaro e apontado como integrante e "padrinho" do gabinete parale-
lo, negou que haja uma estrutura de aconselhamento do chefe do Execu-

tivo fora do Ministério da Saúde. E também disse que tem influência "ze-
ro" sobre o presidente. Terra presou depoimento à comissão ontem Terra
havia sido convocado pelos senadores da CPI, mas o requerimento foi
transformado em convite -formato em que a presença não é obrigatória-
após pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira .Os senadores da  CPI
exploraram principalmente as previsões errôneas de Terra a respeito da
pandemia e sua defesa pública da imunidade de rebanho. PÁGINA 4
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Dólar fecha abaixo de
R$ 5 pela primeira vez
em mais de um ano
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

Influenciado pela perspecti-
va de aumento de juros no Bra-
sil e pelo cenário internacional,
o dólar fechou abaixo de R$ 5
pela primeira vez em mais de
um ano. A Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) se recupe-
rou no fim da tarde, mas encer-
rou o dia com leve queda.  

O dólar comercial fechou
ontem vendido a R$ 4,966,
com recuo de R$ 0,057 (-
1,13%). A cotação chegou a
iniciar o dia em alta, mas re-
verteu o movimento e passou

a operar em queda livre no fim
da manhã.

A moeda norte-americana
está no menor nível desde 10
de junho de 2020, quando es-
tava em R$ 4,936. A divisa acu-
mula queda de 4,95% em ju-
nho. No ano, a queda chega a
4,29%.

O otimismo no câmbio con-
trastou com o mercado de
ações. O Índice Bovespa (Ibo-
vespa), fechou o dia aos 128.767
pontos, com recuo de 0,38%. O
indicador chegou a cair 1,1%
durante a manhã, mas recupe-
rou-se durante a tarde.
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Saúde puxa alta do emprego
em serviços com pandemia
FERNANDA
BRIGATTI/FOLHAPRESS

M
ais da metade dos
empregos formais
criados no setor de

serviços em abril deste ano vie-
ram de trabalhos ligados a aten-
dimentos médicos e hospitala-
res, a serviços de assistência a
idosos e pessoas com deficiên-
cia e a assistência social.

Abril foi o mês que registrou o
maior número de mortes por
Covid-19 desde o início da pan-
demia, em março de 2020. Fo-
ram mais de 82 mil óbitos em
decorrência da doença.

Dos 57.610 postos de traba-
lho mantidos no setor de servi-
ços naquele mês, 30.259 vieram
do subgrupo saúde humana e
serviços sociais, segundo da-
dos do novo Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desem-
pregados).

O número corresponde a
52,52% dos empregos em servi-
ços e um quarto (25%) do saldo
total para o mês.

No emprego, os serviços so-
ciais e de saúde tiveram o se-
gundo mês com o melhor saldo
de vagas pelo menos desde ja-
neiro de 2020, quando começa a
série histórica do novo Caged.

O pico na abertura de vagas
em saúde foi em março, quando
esse segmento chegou a 41.863
novos postos de trabalho. No
mês em que a pandemia de Co-
vid-19 completou um ano,
66.868 mortes pela doença fo-
ram registradas no Brasil.

O descontrole da crise sanitá-
ria a partir do início do ano in-
tensificou o volume de contrata-
ções no setor.

O saldo de vagas -a diferença
entre as demissões e as contra-
tações- nessa área supera, de ja-
neiro a abril, o total registrado
ao longo do ano passado.

Ao todo, no primeiro quadri-
mestre deste ano, esse segmen-
to da economia gerou 120.244
vagas de emprego com carteira
assinada. De janeiro a dezem-
bro de 2020, o saldo é de 110.542
postos de trabalho.

Segundo o Caged, o emprego
formal vem em recuperação no
Brasil.

Os primeiros quatro meses
deste ano foram todos de resul-
tados positivos, com mais con-
tratações do que demissões. O
saldo total do quadrimestre,
com ajustes, é de 957.889 novos
postos de trabalho.

Um dado fornecido pelo Ca-
ged que dá a dimensão do cres-
cimento no número de vagas no
setor de saúde, ocorrido ao mes-
mo tempo em que o Brasil viveu
o repique da pandemia de Co-
vid-19, é o da variação relativa,
que mostra o quanto os novos
empregos representam sobre o
estoque de postos de trabalho.

De janeiro a abril deste ano, a
variação relativa do saldo de va-
gas geral foi de 2,43%. Entre os
serviços, que acumularam
400.455 empregos criados no
período, a variação foi de 2,16%.
Para o mesmo intervalo de qua-
tro meses, os postos de trabalho
em serviços sociais e de saúde
representaram 4,88%.

Estudo do Dieese (Departa-
mento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos)
feito com base na Pnad Contí-
nua (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios) aponta
um crescimento de 3,3% no nú-
mero de ocupados em ativida-
des de atenção à saúde humana
durante a pandemia, ao mesmo
tempo em que outras ocupações
registraram queda de 8,9%.

A análise considera dados co-
letados pelo IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística)
até o fim de 2020. Diferente-
mente do Caged, que monitora
somente os empregos com car-
teira assinada, a pesquisa do IB-
GE acompanha também as flu-
tuações de outros tipos de rela-
ção de trabalho, como os por
conta própria ou informais.

O crescimento entre os ocu-
pados aparece principalmente
entre médicos (18,7%) e profis-
sionais de enfermagem
(18,5%), mas também entre
profissionais de nível médio da
enfermagem (1%).

MERCADOS

Microempresas individuais puxam 
a criação de empresas em março
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL 

O mês de março registrou a
criação de 351.714 empresas no
país, um aumento de 17,9% em
comparação com igual período
de 2020. A abertura das empresas
em março, o último mês com da-
dos consolidados, foi impulsio-
nada pelo crescimento das mi-
croempresas individuais (MEIs) e
dos negócios do setor de serviços.
Os dados, divulgados ontem, são

do Indicador Nascimento de Em-
presas da Serasa Experian.   

Segundo o levantamento, do
total de 351.714 empresas cria-
das em março, 240.166 foram do
setor de serviços (68,2%); 81.890,
do comércio (23,3%); 26.419, da
indústria (7,6); e demais, 3.239
(0,9%). Quanto à natureza jurídi-
ca, foram abertas 282.211 MEIs
(80,3%); 45.145 sociedades limi-
tadas (12,9%); 10.383 empresas
individuais (2,9%); e 13.965, ou-

tros tipos (3,9%).
“As pessoas seguem optando

por investir na abertura de em-
presas para geração de renda, já
que o desemprego continua em
alta”, destacou o economista da
Serasa Experian Luiz Rabi.

Em comparação à março do
ano passado, as sociedades limi-
tadas tiveram o maior cresci-
mento do mês, com alta de
67,3%. “O aumento desse tipo de
empresa pode indicar que os

empreendedores estão preferin-
do trabalhar em sociedade para
garantir, principalmente, apoio
financeiro em meio à crise eco-
nômica, já que o investimento
inicial costuma ser decisivo para
garantir a saúde e o sucesso do
novo negócio”, ressaltou Rabi.

O Sudeste registrou o maior
número de empresas abertas
(178,3 mil), seguido do Sul (63,7
mil), Nordeste (58 mil), Centro-
Oeste (31,7 mil), e Norte (19,7 mil.

MEIS

TRT manda readmitir empregados
de estatal fechada por Bolsonaro
PAULA SOPRANA/FOLHAPRESS

O TRT-4 (Tribunal Regional
do Trabalho da 4ª Região) deter-
minou ontem que empregados
demitidos da Ceitec, estatal de
microeletrônica que fabrica
chips em Porto Alegre (RS), se-
jam reintegrados em até 72 ho-
ras após notificação. A empresa
está em processo de liquidação
pelo governo federal e demitiu
33 concursados em maio.

Em mandado de segurança,
a desembargadora Tânia Reck-
ziegel acatou parcialmente um

pedido do Ministério Público
do Trabalho contra uma deci-
são anterior da 20ª Vara do Tra-
balho de Porto Alegre. As de-
missões foram consideradas in-
válidas porque não houve ne-
gociação prévia com sindicatos,
"na medida em que a despedi-
da foi levada a efeito antes mes-
mo da primeira reunião entre
as partes".

"Entendo que houve, pela
empregadora, atuação abusiva
do seu direito de despedir sem
justa causa, quando da prática
de dispensa em grande escala

de trabalhadores sem a realiza-
ção de negociação coletiva",
afirmou Tânia na decisão.

Além dos 33 demitidos em
maio, uma nova leva de desli-
gamentos, de 34 pessoas, estava
prevista para o início de julho.
Com a saída desses dois grupos,
o quadro de funcionários da
Ceitec ficaria com 93 pessoas,
menos da metade de meados
de 2020.

Após a demissão, o Ministé-
rio Público do Trabalho entrou
com ação civil pública contra a
liquidante, exigindo a negocia-

ção sindical da categoria. O juiz
Marcelo Bergmann Hentschke
determinou que novas despedi-
das de empregados não ocorres-
sem até a realização de audiên-
cias de mediação com o TRT-4.
As audiências estão em curso.

O capital intelectual do Cei-
tec tem sido um dos principais
argumentos de defesa da asso-
ciação criada por trabalhado-
res para resistir à dissolução
da estatal. A liquidação foi au-
torizada em decreto do presi-
dente Jair  Bolsonaro de de-
zembro de 2020.

CEITEC

BC considerou elevar
Selic ainda mais alta 

ATA

LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

Em meio à escalada persis-
tente dos preços, o Copom (Co-
mitê de Política Monetária) do
Banco Central considerou elevar
ainda mais a taxa básica de juros
na reunião da última quarta-fei-
ra, mas decidiu manter o ritmo e
anunciou alta de 0,75 ponto per-
centual. Na ocasião, a Selic foi a
4,25% ao ano, conforme sinaliza-
do em maio.

"Frente à revisão da trajetória
de política monetária implícita
nas suas projeções, o Comitê
avaliou uma redução mais tem-
pestiva dos estímulos monetá-
rios (elevação de juros) já nesta
reunião. Considerando os diver-
sos cenários alternativos, o Co-
mitê entendeu que a melhor es-
tratégia seria a manutenção do
atual ritmo de redução de estí-
mulos, mas destacando a possi-
bilidade de ajuste mais tempes-
tivo na próxima reunião", disse
ata da reunião divulgada ontem.

O Comitê indicou nova alta
na mesma magnitude para a

próxima reunião, em agosto, pa-
ra 5%. O texto, contudo, não des-
cartou uma elevação ainda
maior caso as expectativas do
mercado para a inflação –espe-
cialmente de 2022– continuem
subindo. A avaliação do merca-
do é que o BC abriu caminho pa-
ra uma elevação de 1 ponto per-
centual na próxima reunião caso
o cenário se deteriore. A autori-
dade monetária justificou que
decidiu seguir o que havia sinali-
zado na reunião anterior para
acumular informações sobre os
próximos dados e as expectati-
vas para a inflação.

Além disso, o BC esclareceu
que o cenário pode mudar entre
uma reunião e outra e a sinaliza-
ção sobre os próximos passos do
Copom pode ser revista..

O Comitê ponderou que,
apesar da evolução recente mais
positiva, os riscos fiscais conti-
nuam implicando um viés de al-
ta nas projeções de inflação.Essa
assimetria no balanço de riscos
afeta o grau apropriado de estí-
mulo monetário.

Receita abre consulta ao 2o lote de restituição 
IR

A Receita Federal comunicou
a liberação à consulta ao segun-
do lote da restituição do Impos-
to de Renda da Pessoa Física de
2021 a partir das 10h de hoje. O
pagamento contempla também
restituições residuais dos exer-
cícios de 2008 a 2020.

O crédito bancário para 4,2
milhões de contribuintes será
realizado no dia 30 de junho, no
valor total de R$ 6 bilhões.

Receberão neste lote contri-
buintes que têm prioridade le-
gal, sendo 97 mil idosos acima
de 80 anos, 779,7 mil entre 60 e

79 anos, 54,2 mil com alguma
deficiência física ou mental ou
moléstia grave e 385,6 mil pro-
fissionais da educação.

Serão contemplados ainda
2,9 milhões de contribuintes
não prioritários que entrega-
ram a declaração até o dia 21

de março.
Para saber se a restituição es-

tá disponível, o contribuinte de-
ve acessar a página da Receita
na internet (www.gov.br/recei-
tafederal), clicar em "Meu Im-
posto de Renda" e, em seguida,
em "Consultar a Restituição".

Nota
CÂMARA APROVA PROJETO QUE AUTORIZA DEPÓSITOS
VOLUNTÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BC

A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que permite
que o Banco Central recolha depósitos voluntários de instituições
financeiras como instrumento adicional de política monetária. O
texto foi aprovado por 425 votos a favor e 10 contrários e segue
para sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. O projeto foi
relatado pela deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que lembra
que, com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, o BC foi
proibido de emitir títulos públicos e passou a administrar a
quantidade de dinheiro no sistema financeiro por meio da venda
de títulos públicos, nas chamadas operações compromissadas.
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Com falta de doses,
Prefeitura de SP muda
calendário de vacinação

CORONAVÍRUS

Após a falta de doses em
mais 300 pontos da cidade de
São Paulo na segunda-feira, a
Secretaria Municipal da Saúde
alterou o calendário de vacina-
ção na capital paulista.

Com o novo cronograma,
pessoas de 49 anos serão vaci-
nadas hoje; aqueles com 48
anos, amanhã; na sexta e no sá-
bado, poderão receber a vacina
quem tem de 45 a 47 anos.

No sábado será feita a repes-
cagem de 45 a 49 anos. A partir
da próxima segunda, o crono-
grama segue o mesmo, vaci-
nando pessoas com 44 anos.

A falta de doses levou à sus-
pensão da repescagem para
pessoas de 50 a 59 anos ontem.
Seguindo a previsão do Progra-
ma Estadual de Imunização, a
capital pretende vacinar todos
aqueles com mais de 18 anos
até 15 de setembro.

A prefeitura de São Paulo de-
cidiu escalonar as idades para
evitar filas e aglomerações nos
postos. A SMS orienta que as
pessoas tomem as doses nos
dias determinados para a sua
idade, mas caso não seja possí-
vel, poderão receber a aplicação
em outro dia. A antecipação
não está autorizada.

Na última sexta-feira, a pre-
feitura autorizou que as doses
remanescentes da vacina con-
tra Covid-19 sejam destinadas a
qualquer morador da cidade
com mais de 18 anos. Para se
cadastrar, basta ir na UBS (Uni-

dade Básica de Saúde) mais
próxima de sua casa, trabalho
ou escola (desde que apresente
documento comprovando o
vínculo com a instituição), e
disponibilizar um telefone para
a convocação.

As vacinas utilizadas são a
Coronavac, da Oxfort/AstraZe-
neca e da Pfizer. A cidade aguar-
da a chegada das vacinas da
Janssen, de dose única, para so-
mar as outras disponíveis.

O Brasil recebeu a primeira
entrega dos lotes da Janssen,
com 1,5 milhão de doses, na
manhã de ontem, após sucessi-
vos atrasos. Agora, o Ministério
da Saúde distribuirá proporcio-
nalmente aos estados.

Para se vacinar em SP, é ne-
cessário levar um documento
com foto, CPF, cartão SUS (se ti-
ver) e comprovante de residên-
cia, obrigatório na capital pau-
lista. O comprovante pode ser
apresentado de forma física ou
digital.

Caso não esteja registrado no
próprio nome, serão aceitos no
nome do cônjuge, companhei-
ro, pais e filhos, desde que tam-
bém seja apresentado um do-
cumento que comprove a rela-
ção ou parentesco.

A orientação é de que os mu-
nícipes realizem o pré-cadastro
no site Vacina Já, a fim de agili-
zar o atendimento. Os endere-
ços dos postos podem ser en-
contrados no site da Secretaria
Municipal de Saúde.

AÇÃO VISA ELETROBRAS

DANIEL CARVALHO/FOLHAPRESS

O
presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (PP-
AL) (foto), disse on-

tem que o Brasil terá que passar
por um "período educativo" de
racionamento de energia para
evitar uma "crise maior".

Segundo Lira, o diagnóstico foi
feito pelo ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque, em
uma reunião na semana passada.

"O ministro Bento esteve co-
migo fazendo uma análise do
cenário, garantindo que não va-
mos ter nenhum tipo de apagão,
mas vamos ter que ter um perío-
do educativo aí de algum racio-
namento para não ter nenhum
tipo de crise maior", afirmou
Arthur Lira.

Em 2001, penúltimo ano do
governo Fernando Henrique

Cardoso, o país so-
freu uma série de
apagões e teve
de passar por
um forte ra-
cionamento.
Quem não
economizava
luz, dentro de
uma cota por
consumidor,
pagava mais
caro pela conta
no fim do mês.

De acordo com o
presidente da Câmara, o
governo já está em tratativas
com o STF (Supremo Tribunal
Federal) para evitar a judiciali-
zação de uma medida provisória
que está sendo gestada pelo go-
verno.

"Ele esteve na residência ofi-
cial na semana passada, mas

muito en passant, na-
da com texto ain-

da, mas com
perspectivas de
que estavam
tratando de
alguma medi-
da para isso,
negociando
inclusive den-

tro do Supre-
mo (Tribunal

Federal) para ter
segurança jurídica

sobre qualquer medi-
da que pudesse vir a

anunciar", disse Lira aos jornalis-
tas, após participar de um evento
no Palácio do Planalto ao lado do
presidente Jair Bolsonaro.

O governo trabalha no texto
de uma medida provisória que
dá poderes para um comitê in-
terministerial interferir na ges-

tão de hidrelétricas e cria as ba-
ses para um eventual raciona-
mento de energia.

Com a pior seca dos últimos
91 anos e os reservatórios nos
níveis mais baixos das últimas
décadas, o MME (Ministério das
Minas e Energia) prepara esta
MP para pavimentar o caminho
de medidas emergenciais que
podem ser necessárias para um
cenário de agravamento da crise
hidrológica ainda no segundo
semestre deste ano.

Entre as ações está um possí-
vel "programa de racionalização
compulsória do consumo de
energia elétrica".

Bento Albuquerque e Arthur
Lira tiveram um encontro em 15
de junho. Eles debateram a pos-
sibilidade de racionamento de
energia e encarecimento da
conta de luz no país.

Linhas de crédito para empresas dos
Polos de Desenvolvimento em SP

O Desenvolve SP, banco do
Governo de São Paulo, em par-
ceria com a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e a In-
vestSP, agência de atração de in-
vestimentos do Estado, realiza,
no dia 29 de junho, às 16h30,
o Webinar Crédito para Polos de
Desenvolvimento. O evento vir-
tual, via Zoom, será uma opor-
tunidade para os empresários

que atuam em cadeias produti-
vas já estabelecidas em diferen-
tes territórios paulistas conhe-
cerem as linhas de crédito e tira-
rem dúvidas sobre o financia-
mento de projetos.

“Impulsionar a produtivida-
de e a competitividade por
meio da inovação e da susten-
tabilidade é o caminho para a
retomada da economia paulis-

ta. Para isso, políticas públicas
como o crédito facilitado são
fundamentais. Pelo programa
Polos de Desenvolvimento fa-
remos isso de forma direciona-
da, identificando potencialida-
des econômicas e destinando
recursos para incentivá-las de
forma estratégica”, destaca o
Presidente do Desenvolve SP,
Nelson de Souza.

No evento, serão apresenta-
das as linhas Economia Verde
(LEV), voltada a projetos de sus-
tentabilidade, como preserva-
ção da água, gestão de resíduos
e geração de energias renová-
veis, e Inovacred, para projetos
de inovação. As linhas integram
a série de medidas do banco es-
tadual para estimular a retoma-
da da economia.

DESENVOLVESP

Catarina: Novo
aeroporto deve
ter autorização
para voo
internacional
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

Está prevista para amanhã
a assinatura da autorização
para o aeroporto Catarina, da
JHSF, fazer voos internacio-
nais.

Inaugurado em dezembro
de 2019, em São Roque, a 12
minutos de helicóptero da
capital paulista, o Catarina
foi o primeiro aeroporto pri-
vado do país focado em avia-
ção executiva, com estrutura
para receber grandes jatos
em viagens ao exterior.

Depois da liberação pelo
governo e os trâmites de to-
dos os órgãos envolvidos (Re-
ceita, Polícia Federal, Anvisa,
Vigiagro e Anac), a expectati-
va é que a abertura da opera-
ção dos voos internacionais
aconteça no segundo

JATOS EXECUTIVOS

Nota
BOMBEIROS SÃO ATROPELADOS DURANTE
ATENDIMENTO NA RODOVIA ANHANGUERA

Cinco bombeiros foram atropelados por um carro desgovernado
enquanto prestavam atendimento a um capotamento no km 18
da rodovia Anhanguera, em Osasco. Durante o atendimento,
um carro com dois ocupantes atropelou a equipe que estava na
ocorrência. "Cinco bombeiros ficaram feridos, sendo dois com
fratura em membro inferior, um com fratura de clavícula, um
com escoriações e um com traumatismo crânio encefálico e
fratura de fêmur”, diz o Corpo de Bombeiros.

Peru desiste de sobretaxar
confecções têxteis do Brasil
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

Depois de sete meses de in-
vestigação, o Peru desistiu de
sobretaxas as importações de
confecções têxteis (vestuário e
produtos de cama, mesa e ba-
nho) do Brasil.  A decisão foi
anunciada ontem pelos Ministé-
rios da Economia e das Relações
Exteriores.  

Em nota conjunta, as pastas
informaram que a salvaguarda
teria impacto negativo sobre as

exportações brasileiras e que o
Brasil conseguiu comprovar,
com os empresários do setor
têxtil, que as exportações nacio-
nais não prejudicam os produ-
tores peruanos.

“O governo brasileiro parti-
cipou de todas as etapas da in-
vestigação, em defesa dos inte-
resses dos exportadores nacio-
nais. As posições do Brasil se
somaram às manifestações de
outros países e de setores em-
presariais em favor da não-apli-

cação de medidas. Ao final, a
autoridade peruana concluiu
não estarem dadas as condi-
ções técnicas para adoção das
salvaguardas”, destacou o co-
municado.

As salvaguardas têm como
objetivo aumentar temporaria-
mente a proteção a um setor da
economia que sofre prejuízos
provocados pela concorrência
das importações, até que os pro-
dutores locais se ajustem. A
aplicação da medida está ampa-

rada pelas regras da Organiza-
ção Mundial do Comércio, des-
de que o país que aplica a medi-
da consiga comprovar prejuízos
decorrentes de práticas comer-
ciais desleais.

Segundo os Ministérios da
Economia e das Relações Exte-
riores, o Peru é o sétimo destino
das exportações do setor de con-
fecções. Em 2019, conforme as
duas pastas, as vendas brasilei-
ras desses produtos somaram
US$ 3,3 milhões ao país vizinho.

COMÉRCIO EXTERNO

INVERNO: Dia de sol com algumas nuvens. 
Noite com poucas nuvens.Manhã Tarde Noite
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Doria anuncia mais de R$ 1,7 bi
no programa Estrada Asfaltada

O Governador João Doria (fo-
to) e o Vice-Governador Rodri-
go Garcia anunciaram na segun-
da-feira passada, no Palácio dos
Bandeirantes, investimentos de
mais de R$ 1,7 bilhão do Estrada
Asfaltada, programa que levará
melhorias para rodovias de todo
o estado. Estão previstas 150
obras que irão modernizar 2.300
quilômetros de vias em 196 ci-
dades do interior e do litoral.

Esses investimentos dão iní-
cio à nova matriz logística im-
plementada pela Secretaria de
Logística e Transportes. As mais
de 150 obras do Estrada Asfalta-
da são tecnicamente chamadas
de conservação especial, manu-
tenção de vias que consiste em
recape e implantação de nova
sinalização das rodovias. “Esta-
mos com o maior programa de
recuperação de estradas da his-
tória em São Paulo. Até o final
do ano, muitas destas obras já
serão entregues”, afirmou o Vi-
ce-Governador.

RECURSOS

Lira diz que Brasil vai sofrer
racionamento de energia

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



Oposição marca novos
atos contra Bolsonaro
para o dia 24 de julho 

IMPEACHMENT JÁ

JOELMIR TAVARES/FOLHAPRESS

Movimentos sociais e orga-
nizações de esquerda marca-
ram para 24 de julho, sábado,
um novo ato contra o presi-
dente Jair Bolsonaro, depois
de levarem milhares de pes-
soas às ruas em protestos no
dia 29 de maio e no sábado
passado (19), em cidades do
Brasil e do exterior.

A decisão saiu de uma reu-
nião ontem entre líderes da
Campanha Nacional Fora Bol-
sonaro, fórum de entidades que
fizeram os atos anteriores. A
bandeira do impeachment será
reforçada, com pressão para
que o presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), paute um dos pedidos.

As ações de rua são vistas
com cautela por parte dos or-
ganizadores em meio à pande-
mia do coronavírus. O tema foi
debatido na reunião desta ter-
ça, mas a avaliação geral é a de
que foi possível manter a obe-
diência às regras sanitárias
nos dois atos anteriores, prin-
cipalmente o uso de máscara.

Na última semana, houve
média de cerca de 2.000 mor-
tos por dia pelo coronavírus
Sars-CoV-2. A média diária de

novos casos está em torno de
70 mil, o que torna o atual mo-
mento um dos piores da pan-
demia.

As críticas pelo incentivo a
aglomerações são rebatidas
pelos responsáveis com o ar-
gumento de que a ida às ruas
se tornou inevitável diante dos
problemas do governo e do
descaso com a crise de saúde e
a compra de imunizantes, as-
suntos escrutinados pela CPI
da Covid, em curso no Senado.

Outra justificativa é a de
que os atos se diferenciam da-
queles promovidos por bolso-
naristas -alguns, como as re-
centes motociatas, tiveram a
presença do presidente-, em
que muitos participantes des-
respeitam as regras de prote-
ção e distanciamento reco-
mendadas para evitar a disse-
minação do vírus.

Além da saída de Bolsona-
ro, as principais pautas da ma-
nifestação vão se manter: o pe-
dido de mais vacinas contra a
Covid-19 e de auxílio emer-
gencial de R$ 600.

A manifestação no sábado
coincidiu com a marca de 500
mil mortos pela doença no
país, número lembrado em
cartazes e discursos.

GOVERNO BOLSONARO

MPF vê indícios de corrupção
na compra da vacina Covaxin 
VINICIUS SASSINE/FOLHAPRESS

O
MPF (Ministério Pú-
blico Federal) des-
membrou e transfe-

riu a investigação sobre a com-
pra da vacina indiana Covaxin
ao identificar indícios de crime
no contrato entre o Ministério
da Saúde do governo Jair Bolso-
naro e a Precisa Medicamentos.

Antes, a apuração ocorria no
curso de um inquérito civil pú-
blico aberto pela Procuradoria
da República no Distrito Fede-
ral. O inquérito se destina a ave-
riguar a prática de improbidade
administrativa.

Com o surgimento de indí-
cios de crime, a parte relaciona-
da ao contrato para a compra da
Covaxin foi enviada ao 11º Ofí-
cio de Combate ao Crime e à Im-
probidade Administrativa.

O envio dos documentos pa-
ra a condução de uma investiga-
ção na esfera de combate à cor-
rupção foi feito no último dia 16,
em despacho assinado pela pro-
curadora Luciana Loureiro, que
conduz o inquérito civil público.

Na esfera cível, o principal fo-
co da investigação é a distribui-
ção de cloroquina -um medica-
mento sem eficácia para Covid-
19- pelo governo Bolsonaro na
pandemia.

Após o avanço das investiga-
ções sobre o contrato com a Pre-
cisa, a Procuradoria elencou in-
dícios de crime que precisam
ser investigados.

Um dos elementos usados no
inquérito foi o depoimento reve-
lado pelo jornal Folha de S.Pau-

lo de um servidor do Ministério
da Saúde que apontou pressão
atípica da cúpula da pasta para
tentar liberar a importação da
Covaxin.

Um dos responsáveis pela
pressão, segundo o depoimento,
foi o tenente-coronel Alex Lial
Marinho, que integrava o princi-
pal grupo auxiliar do general
Eduardo Pazuello em sua gestão
no Ministério da Saúde.

Ele foi coordenador-geral de
Logística de Insumos Estratégi-
cos para Saúde e acabou demiti-
do do cargo pelo atual ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga, no
último dia 8.

Segundo o despacho do MPF,
não há justificativa, a princípio,
para a "temeridade do risco" as-
sumido pelo Ministério da Saú-
de com a contratação relaciona-
da à Covaxin, "a não ser para
atender a interesses divorciados
do interesse público".

"A omissão de atitudes corre-
tivas da execução do contrato,
somada ao histórico de irregula-
ridades que pesa sobre os sócios
da empresa Precisa e ao preço
elevado pago pelas doses con-
tratadas, em comparação com
as demais, torna a situação care-
cedora de apuração aprofunda-
da, sob duplo aspecto, cível e
criminal", afirmou a procurado-
ra Loureiro no despacho.

A Covaxin é fabricada pela
indiana Bharat Biotech e repre-
sentada no Brasil pela Precisa
Medicamentos. É a Precisa que
assina o contrato com o Minis-
tério da Saúde para o forneci-
mento de 20 milhões de doses,

a um preço individual de US$
15. Nenhuma outra vacina
comprada pela pasta tem custo
tão elevado.

O preço elevado é uma das
razões para a necessidade de in-
vestigação criminal, segundo o
MPF. O valor é superior aos da
negociação de outras vacinas no
mercado internacional, como a
Pfizer, conforme o despacho da
Procuradoria. No Brasil, a dose
da Pfizer saiu por US$ 10.

O MPF aponta ainda uma
quebra de cláusulas contratuais.
O contrato entre Saúde e Precisa
prevê que os 20 milhões de do-
ses deveriam ser entregues em
até 70 dias após a assinatura do
documento, que ocorreu em 25
de fevereiro. Nenhuma dose
chegou ao Brasil até agora.

"Expirados os 70 dias de pra-
zo para a execução escalonada
do contrato, nenhum dos lotes
de 4 milhões de doses fora en-
tregue pela contratada Precisa",
cita o despacho do MPF.

A Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) conce-
deu autorização para importa-
ção da vacina somente no últi-
mo dia 4, e com restrições.

A agência, em 31 de março,
havia negado pedido de impor-
tação formulado pelo Ministério
da Saúde, diante da falta de do-
cumentos básicos por parte da
empresa.

"Embora se trate a situação
de nítida hipótese de descum-
primento da avença, o Ministé-
rio da Saúde vem concedendo
oportunidades à empresa de sa-
nar as irregularidades perante a

Anvisa, elastecendo os prazos
de entrega da vacina, mesmo sa-
bendo que é incerta a entrega
das doses contratadas e, por en-
quanto, não autorizada sua dis-
tribuição em larga escala", afir-
mou a Procuradoria no DF.

A finalidade prevista em con-
trato -distribuir doses contrata-
das em ampla escala, dentro do
PNI (Programa Nacional de
Imunizações)- não tem previsão
para ser alcançada, conforme o
MPF, "o que deveria reclamar
do gestor público imediata ação
corretiva".

Outro ponto que justifica o
aprofundamento das investiga-
ções, na esfera criminal, é o his-
tórico de atuação da Global Ges-
tão em Saúde. A empresa tem
como sócio o mesmo dono da
Precisa Medicamentos, Francis-
co Emerson Maximiano.

Em dezembro de 2018, o MPF
moveu uma ação de improbida-
de administrativa contra o então
ministro da Saúde, Ricardo Bar-
ros, e contra a Global por ter ha-
vido pagamentos antecipados
de R$ 20 milhões à empresa por
medicamentos não entregues.

"Houve prejuízos a centenas
de pacientes dependentes de
medicamentos de alto custo, e
prejuízo de mais de R$ 20 mi-
lhões ao erário, ao que consta
ainda não ressarcidos", afirmou
Loureiro no despacho. "O fato
desencadeou uma ação de im-
probidade administrativa em fa-
ce do então ministro da Saúde e
vários outros servidores, estan-
do em curso inquérito policial
sobre os mesmos fatos."

Chega ao Brasil lote de 1,5 milhão 
de doses da vacina da Janssen 

DOSE ÚNICA

O Brasil recebeu ontem 1,5
milhão de doses da vacina da
Janssen contra a Covid. A che-
gada ao aeroporto de Guaru-
lhos contou com a presença do
ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga.

Segundo o ministro, o acor-
do com a farmacêutica belga-
americana demonstra o acerto
da política do governo com a
ação diversificada em ampliar o
acesso da população à vacina-
ção. "Ela tem uma vantagem de

ser dose única e, com isso, con-
seguimos avançar nosso pro-
grama de imunização", afir-
mou.

Queiroga também agrade-
ceu ao braço farmacêutico da
Johnson & Johnson pelo valor

acertado. "As negociações re-
sultaram em uma redução de
25% do preço inicialmente tra-
tado, uma economia de R$ 480
milhões. É mais 1,5 milhão de
doses de esperança para o povo
brasileiro."

Aliado de Bolsonaro, Terra mente e
nega existência do gabinete paralelo
RAQUEL LOPES E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

O deputado federal Osmar
Terra (MDB-RS) admitiu em de-
poimento à CPI da Covid no Se-
nado que errou nas projeções
sobre mortes e duração da pan-
demia do coronavírus e apre-
sentou uma visão sobre a tese de
imunidade de rebanho que con-
traria suas falas anteriores -sen-
do por isso confrontado pelos
senadores.

Terra, aliado próximo do pre-
sidente Jair Bolsonaro e aponta-
do como integrante e "padrinho"
do gabinete paralelo, negou que
haja uma estrutura de aconse-
lhamento do chefe do Executivo
fora do Ministério da Saúde. E
também disse que tem influência
"zero" sobre o presidente.

O parlamentar presou depoi-
mento à comissão ontem Terra
havia sido convocado pelos se-
nadores da CPI, mas o requeri-
mento foi transformado em con-
vite -formato em que a presença
não é obrigatória- após pedido
do presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL).

Os senadores da comissão ex-
ploraram principalmente as pre-
visões errôneas de Terra a respei-
to da pandemia e sua defesa pú-
blica da imunidade de rebanho.

O parlamentar reconheceu
que errou, mas justificou a situa-
ção argumentando que elaborou
suas projeções com base nos da-
dos disponíveis na época e tam-
bém nas informações de epide-
mias anteriores.

Terra declarou em março de
2020 que o Brasil teria no máxi-
mo 2.000 mortes em decorrên-
cia da pandemia, mas o país já
ultrapassou a marca de 500 mil
vidas perdidas. "A China teve
um surto completo. Ela come-
çou, subiu, desceu e terminou.
Tem 4.000 mortes na China até
hoje. Era o surto que tinha na
época para ser analisado: 4.000
mortes num país de 1,4 bilhão
de habitantes nos levaram à
ideia de que não seria uma coisa
tão grave", afirmou.

"O mesmo aconteceu com o
surto da Coreia (do Su)], 185
mortes. No navio Diamond Prin-
cess, sete pessoas morreram em
3.500. Esses eram os dados, esses
eram os fatos que tinham na épo-
ca. E isso levou muita gente a fa-
zer um julgamento otimista",
acrescentou Terra.

O parlamentar afirma que um
dos motivos que levaram ao erro
nas projeções foram as novas ce-
pas do vírus. Terra também reco-
nheceu não ter uma equipe de
assessoramento epidemiológico.

Ele alegou que tem obrigação de
dar opinião sobre a pandemia
por ser político.

"Eu não tenho estrutura ne-
nhuma, senador. Não sou gestor,
não determino nada, não tenho
recursos para isso. Eu sou uma
pessoa que tem opinião e, como
deputado, eu tenho obrigação de
dar opinião. Se não nem justifica
eu ser político, ter mandato. Eu
sou obrigado a falar."

Terra afirmou que os estudos
iniciais eram "apocalípticos" e
que por isso muitos gestores pas-
saram a defender as práticas de
isolamento social. Terra atacou
as práticas, como o lockdown.
Disse que era "fora da realidade"
trancar as pessoas em casa por
longos meses, enquanto a vacina
não era desenvolvida.

Ao atacar o isolamento social,
afirmou que essa medida não
funciona e prova disso é a alta ta-
xa de mortalidade nos asilos. "Eu
quero chamar a atenção só para
um dado aqui, que pra mim jus-
tifica: se isolamento funcionasse,
não morria ninguém em asilo."

No entanto, especialistas
alertam que a comparação não
pode ser feita porque o fato de
pessoas viverem em asilos não
configura uma prática de isola-
mento social.

Os moradores dessas institui-

ções constituem uma comunida-
de, na qual o vírus circula inter-
namente, e funcionários e visi-
tantes podem contribuir para in-
fectar os internos. Além disso,
trata-se de uma população extre-
mamente vulnerável ao novo co-
ronavírus.

Terra também repetiu argu-
mento bolsonarista de que o STF
(Supremo Tribunal Federal) reti-
rou as atribuições de Bolsonaro
sobre as decisões tomadas na
pandemia. E assim jogou a res-
ponsabilidade para os governa-
dores, com quem Bolsonaro
mantém relação conflituosa ao
longo de toda a crise sanitária.

"Todos os governadores deci-
diram por fazer quarentena,
lockdown, fique em casa, isola-
mento social. Então, essas 500
mil mortes não estão acontecen-
do em outro país em que o presi-
dente podia decidir tudo", disse.

O deputado relativizou decla-
rações anteriores e disse que
"nunca falou de imunidade de
rebanho" como uma tese e que
apenas constatou que essa imu-
nização coletiva se dá ao fim das
epidemias.

O relator, Renan Calheiros
(MDB-AL), apresentou um vídeo
no qual Terra aparece defenden-
do a tese como forma de comba-
ter a pandemia.

CPI DA COVID
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ONG pede à ONU sanções à
ditadura por ‘caça’ a opositores
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

Relatório da Human Rights
Watch (HRW) divulgado ontem)
afirma que a perseguição a políti-
cos, jornalistas e opositores na Ni-
carágua é parte de uma estratégia
maior da ditadura comandada
por Daniel Ortega para "instalar
medo e restringir a participação
política", com vistas à eleição de
novembro.

A entidade também pede que
sejam avaliadas sanções, incluin-
do o impedimento de viajar e o
congelamento de bens no exte-
rior, tanto de Ortega e de sua mu-
lher e número dois do regime,
Rosario Murillo, quanto de no-
mes da cúpula da ditadura nica-
raguense, entre os quais Edwin
Castro, porta-voz do partido do
governo, a Frente Sandinista de
Libertação Nacional, a procura-
dora-geral, Ana Julia Guido
Ochoa, e o chefe da polícia nacio-
nal, Javier Díaz.

"Os nicaraguenses estão en-
contrando imensos obstáculos
para ter seus direitos de se expres-

sar respeitados, assim como os de
se reunir em assembleia, de se as-
sociar a partidos, de se inscrever
para eleições justas e livres", afir-
ma o texto.

O estudo foi realizado entre fe-
vereiro e junho, por meio de en-
trevistas com 53 pessoas, incluin-
do ativistas, jornalistas, advoga-
dos, defensores dos direitos hu-
manos e opositores que tenham
sofrido assédio ou sido detidos de
modo arbitrário. Também foram
analisados fotos e vídeos que re-
gistram abusos. A entidade pro-
curou o regime para comentar as
ocorrências descritas no relatório,
mas não obteve resposta.

Até a conclusão do documen-
to da HRW, haviam sido presos
quatro pré-candidatos às elei-
ções. Cristiana Chamorro, acu-
sada de lavagem de dinheiro; o
diplomata Arturo Cruz Sequei-
ra, por "conspiração contra a Ni-
carágua"; o acadêmico e ativista
político Félix Maradiaga, inves-
tigado por supostamente estar
conspirando por uma interven-
ção militar no país e "organizan-

do ataques terroristas"; e Juan
Sebastián Chamorro, economis-
ta e primo de Cristiana Chamor-
ro, também acusado de conspi-
rar contra a pátria.

Depois de a investigação ter si-
do finalizada, também foi preso
Miguel Mora, empresário de co-
municação e dono do canal 100%
Notícias. Mora já havia sido preso
pela ditadura de Ortega, ao lado
da mulher, Lucía Pineda Ubau,
em 2018. Na época, a acusação
era de "incitar o ódio" durante a
cobertura da violenta repressão
que Ortega promoveu contra os
manifestantes que saíram às ruas
para protestar contra uma política
de ajustes. Os protestos daquele
ano resultaram em 328 mortos.

Segundo a HRW, a prisão dos
pré-candidatos foi realizada atro-
pelando diversos direitos -há re-
gistros, por exemplo, de veículos
militares e policiais diante das ca-
sas deles antes da prisão para as-
sustá-los e de apoiadores do regi-
me convocados para fazer baru-
lho durante a noite e impedi-los
de dormir.

NICARÁGUA

Construções
irregulares
pelas milícias
quintuplicam

As denúncias de constru-
ções irregulares pelas milí-
cias quintuplicaram em qua-
tro anos na cidade do Rio de
Janeiro, segundo levanta-
mento produzido pelo Dis-
que Denúncia a pedido da re-
portagem.

As comunicações saltaram
de 88, em 2016, para 423, em
2020, o que corresponde a um
aumento de 480%. Em 2019,
ano em que 24 pessoas morre-
ram após um desabamento na
comunidade da Muzema, zo-
na oeste, as denúncias chega-
ram a 467. Em 2021, até maio,
já são 168 relatos.

Em seu início, nos anos
2000, as milícias obtinham lu-
cros principalmente em cima
da extorsão dos moradores de
comunidades por meio da
venda de segurança, de gás e
do acesso à TV por assinatu-
ra. Na última década passa-
ram a atuar de forma signifi-
cativa em outras frentes, co-
mo na exploração do merca-
do imobiliário.

O levantamento do Disque
Denúncia mostra que a maior
parte das denúncias ocorre na
zona oeste, região historica-
mente explorada pelos grupos
paramilitares na capital.

Desde 2016, os bairros com
o maior número de comuni-
cações são Jacarepaguá (189),
Campo Grande (146), Guara-
tiba (139), Santa Cruz (54) e
Itanhangá (46).

A pedido da reportagem, o
Disque Denúncia separou al-
guns exemplos de denúncias
recebidas, preservando a
identidade dos envolvidos.

Em uma delas, o comuni-
cante afirma que funcionários
da prefeitura responsáveis pe-
lo reflorestamento de uma re-
serva ambiental estão sendo
ameaçados de morte por mili-
cianos, que estão loteando a
área para vender terrenos irre-
gulares.

Outra denúncia diz que
moradores estão sendo
ameaçados por milicianos ar-
mados com pistolas, que os
obrigam a ficar em casa. As
vítimas ouvem barulhos de
máquina durante todas as
madrugadas e, por isso, acre-
ditam que os criminosos es-
tão realizando construções ir-
regulares no terreno.

Um terceiro comunicante
relata que milicianos respon-
sáveis pela construção clan-
destina de quitinetes apresen-
tam documentos falsos de
posse dos terrenos e ameaçam
moradores. Segundo a denún-
cia, os criminosos afirmam
que irão matar quem não en-
tregar seus terrenos e derrubar
as casas com maquinário.

Mais de dois anos após o
desabamento de dois prédios
de cinco andares na Muzema,
comunidade controlada pelas
milícias, ainda não houve pe-
nalização dos responsáveis.

Em 2019, durante as inves-
tigações, vítimas apontaram
José Bezerra de Lima, conhe-
cido como Zé do Rolo, como o
construtor dos imóveis irregu-
lares, e Renato Siqueira Ribei-
ro e Rafael Gomes da Costa
como os corretores responsá-
veis pela venda.

Os três chegaram a ser pre-
sos preventivamente e tam-
bém foram investigados pelo
envolvimento com as milícias
que dominam a região. Eles
respondem na Justiça do Rio
de Janeiro por homicídio dolo-
so qualificado, lesão corporal
dolosa grave e desabamento.

Em maio deste ano, a Justi-
ça decidiu soltar os acusados
por entender que houve ex-
cesso de prazo na prisão pre-
ventiva. Assim, eles passaram
a responder ao processo em li-
berdade.

No início do mês, outro
prédio de quatro andares des-
moronou na comunidade de
Rio das Pedras, vizinha a Mu-
zema e também controlada
por grupos paramilitares.
Morreram um homem de 30
anos e uma menina de dois
anos, que eram pai e filha.

EM 4 ANOS

Nota
EUA RECONHECEM QUE NÃO CUMPRIRÃO
META DE BIDEN DE VACINAR 70% DOS
ADULTOS ATÉ 4 DE JULHO

A Casa Branca reconheceu, ontem, que não
conseguirá atingir a meta de vacinação
estipulada pelo presidente Joe Biden, segundo a
qual 70% dos adultos americanos receberiam ao
menos uma dose do imunizante até 4 de julho,
data em que o país comemora sua
independência. De acordo com levantamento do
jornal New York Times, o ritmo atual de
vacinação permitiria que os EUA chegassem a
67% dos adultos parcialmente imunizados, pouco

aquém da meta do democrata. A constatação, no
entanto, não é significativa, disse Jeff Zients,
coordenador da resposta à pandemia da Casa
Branca, durante entrevista coletiva. Os números
alcançados até aqui, segundo ele, indicam que
os EUA construíram "um programa de vacinação
inigualável e inédito em todo o país". Após a
"conquista notável", nas palavras de Zients, o
objetivo agora é garantir a aplicação da primeira
dose da vacina em 70% dos americanos com 27
anos ou mais -a meta inicial se referia a todos
os maiores de 18 anos, número que foi
alcançado em 15 dos 50 estados e no Distrito de
Columbia.

Rússia impõe restrição a
não vacinado e imunizações
obrigatórias contra Covid
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

E
nfrentando uma avassa-
ladora terceira onda da
pandemia de Covid-19,

a Rússia está ampliando as me-
didas de restrição de circulação
para pessoas que não recebe-
ram a vacina e as polêmicas
campanhas de imunização obri-
gatórias.

Ontem, a capital Moscou
proibiu que não vacinados fre-
quentem cafés e restaurantes a
partir do dia 28.

Esses estabelecimentos volta-
ram a sofrer restrições de horá-
rios, mas agora só poderão entrar
neles quem mostrar comprovan-
te de vacinação, teste negativo ou
prova de que ficou doente há pe-
lo menos seis meses.

São medidas emergenciais, e
não de reabertura programada
como ocorreu em Israel e como
paulatinamente ocorre na Euro-
pa e Estados Unidos.

O número de casos no país do
presidente Vladimir Putin explo-
diu nas últimas duas semanas.
Quase dobrou sua média móvel
de uma semana para 15 mil casos
diários, e isso num ambiente de
notória subnotificação.

Em Moscou, ponto focal da
pandemia com metade dos 5,35
milhões de casos no país até
aqui, a média triplicou. No sába-
do passado, um recorde de 9.000
casos foi atingido, repetindo a
véspera, ante 3.000 há duas se-
manas.

No cômputo geral, a Rússia es-
tá em sexto lugar no número de
casos no mundo. Sua incidência
por milhão de habitantes é de 36
mil ocorrências. No Brasil, o ter-
ceiro colocado nominal atrás de
EUA e Índia, são 2,3 vezes mais.

As mortes são sensivelmente
mais baixas, mas médicos locais
apontam ampla subnotificação
devido aos critérios para definir

Covid-19 como causa. Assim, são
893 mortes por milhão de habi-
tantes –índice 2,6 vezes maior
entre brasileiros.

"Isso aqui virou um caos. Co-
meçamos a dobrar turnos nova-
mente, como no começo da pan-
demia, mas os casos são muito
mais graves. As pessoas morrem
mais rapidamente", afirma a he-
matologista Liubov, 42, que tra-
balha no hospital de referência
Kommunarka e pede para não
divulgar o sobrenome.

Nesta terça, ocorreu o recorde
de mortes na capital em toda a
pandemia: 86, além 6.555 novos
casos. O Ministério da Saúde rus-
so aponta para a variante delta, a
indiana, como a culpada pela
avalanche sanitária.

Ela começou a circular oficial-
mente no país em maio, e o go-
verno até identificou um grupo
de estudantes indianos que visi-
tou Ulianovsk, cidade no centro-
sul da porção europeia russa, co-
mo possível vetor da doença.

Em um país dado a procurar
responsabilidade em agentes
estrangeiros, tal precisão é
questionável, mas o fato é que
hoje, segundo o prefeito de
Moscou, Serguei Sobianin, 90%
dos novos doentes na capital
têm a variante delta.

Para complicar, a cobertura
vacinal russa é baixa. Apesar de
ser um dos países que mais rapi-
damente desenvolveu um imu-
nizante contra a Covid-19, a
Sputnik V, e hoje contar com dois
outros fármacos, sua campanha
de inoculação patina.

Apenas 10,7% da população
total do país está vacinada com
duas doses, número semelhante
ao brasileiro. Mas aqui há cerca
de 30% dos moradores com pelo
menos uma dose, número que
cai a mais da metade na Rússia.

Isso levou a medidas contro-
versas. Moscou determinou a va-

cinação compulsória de pelo
menos 60% dos trabalhadores de
serviços na semana passada, no
que foi seguida por São Peters-
burgo –ambas são as cidades
mais populosas do país.

Outras regiões, como Tula, fo-
ram mais agressivas: todos os
grupos de risco terão de ser imu-
nizados.

A resistência ao movimento é
clara e tem em Liubov um exem-
plo acabado. O jornal Folha de
S.Paulo havia questionado a mé-
dica em março sobre sua resis-
tência em receber a injeção da
Sputnik V.

Ela havia alegado que seria
preciso mais tempo para enten-
der a eficácia e a segurança do
imunizante, que apesar de so-
frer reservas de algumas autori-
dades como a Anvisa brasileira,
tem publicados dados em revis-
tas de referência com resultados
semelhantes aos das badaladas
vacinas de RNA mensageiro
americanas.

"Ainda não me convenci. Mas
agora já avisaram no hospital
que não será possível trabalhar
sem a vacina", disse ela, por meio
de aplicativo de mensagem.

Essa resistência atinge 34%
dos médicos russos, segundo
pesquisa divulgada na semana
passada pela associação da clas-
se. Na população em geral, son-
dagens de institutos indepen-
dentes sugerem que até 60% das
pessoas não querem se vacinar.

O Centro Gamaleya, fabrican-
te da Sputnik V, afirma que sua
eficácia contra a variante indiana
é similar à contra outras cepas do
novo coronavírus, e se aproxima
de 100% nos testes de vida real.
Estudos nesse sentido ainda pre-
cisam ser publicados, contudo.

As autoridades têm deixado
claro o preço a pagar pela falta de
vacinação, e não só nas ainda in-
cipientes medidas moscovitas.

CORONAVÍRUS
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