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Covid já é considerada endemia no Rio
ve o uso de máscaras em locais fechados, e mantém apenas a exigência de passaporte vacinal para o acesso a ambientes fechados. "A gente já pode considerar a pandemia
de Covid-19 como uma endemia, uma doença que vai estar presente ao longo do tempo", disse Soranz, em entre-

O secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, disse nessa sexta-feira que a Covid-19 já pode
ser considerada uma endemia e que é improvável pensar
que ela será erradicada. A cidade aboliu praticamente todas as medidas restritivas de prevenção à doença, inclusi-
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Petrobras tem
três 3 dias
para explicar
mega-aumento
Em despacho nesta sexta-feira, a juíza Flávia de Macêdo Nolasco, da 9a. Vara Federal do Distrito Federal, abriu prazo de 72
horas para que a AGU (Advocacia Geral da União) e a Petrobras
se manifestem a respeito do pedido de liminar que solicita a
suspensão do mega-aumento
no preço dos combustíveis
anunciado pela Petrobras nesta
quinta-feira passada. O pedido
de suspensão em caráter liminar
foi encaminhado nesta quintafeira passada pela Frente Parlamentar Mista do Caminhoneiro
Autônomo e Celetista, que reúne
235 deputados e 22 senadores.
Eles requerem a suspensão imediata do reajuste anunciado: alta
de 18,8% na gasolina, de 24,9%
no diesel e de 16,1% no gás de
cozinha. PÁGINA 2

NÚMEROS

vista à Agência Brasil e à Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O secretário esteve na sede da Empresa Brasil de Comunicação, no Rio, para participar de telejornal da TV
Brasil, e comentou a decisão que desobrigou o uso de
máscaras em todos os locais fechados da cidade. PÁGINA 6

Inflação oficial é a maior
para fevereiro desde 2015
IBGE

Pressionado pelos preços de educação e alimentos, o índice oficial de inflação do Brasil teve alta de 1,01% em fevereiro, informou nesta sexta-feira o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). É a maior variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo) para o mês desde 2015 (1,22%).
O resultado veio acima das expectativas
do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam taxa de 0,95%. O avanço em fevereiro significa uma aceleração frente ao
mês anterior, quando a taxa foi de 0,54%.
Assim, o IPCA chegou a 10,54% no acumulado de 12 meses. Na divulgação de
janeiro, a taxa acumulada estava em
10,38%. A partir de março, a inflação tende a receber novas pressões, com os reflexos econômicos da guerra entre Rússia e Ucrânia, dizem analistas. O conflito
já provocou disparada de commodities
como o petróleo, gerando um mega-aumento de combustíveis no Brasil nesta
semana. Ao permanecer em dois dígitos,
o IPCA continua distante da meta de inflação perseguida pelo BC (Banco Central). O centro da medida de referência
neste ano é de 3,50%. O teto é de 5%. "O
avanço do IPCA no mês está muito relacionado com a educação", disse Pedro
Kislanov (foto), gerente da pesquisa do
IBGE. PÁGINA 2

OFICIAIS

Covid: mortes
podem ser
três vezes
superiores

IPESPE
ABRASIL

Desde que a Covid-19 foi
identificada, em dezembro de
2019, mais de 18 milhões de
pessoas morreram devido à
doença. O número de vítimas
da infecção provocada pelo
SARS-CoV-2 é três vezes superior ao que indicam os números oficiais. A conclusão consta
de estudo publicado nesta sexta-feira na revista científica The
Lancet. “Embora o número de
mortes por Covid-19 registradas entre 1º de janeiro de 2020
e 31 de dezembro de 2021 seja
de 5,94 milhões em todo o
mundo, estima-se que tenham
morrido 18,2 milhões de pessoas (com intervalo de incerteza de 95% entre 17,1 e 19,6)
nesse período”, diz o artigo, feito em colaboração internacional entre 97 cientistas de 20
instituições. PÁGINA 6

Lula lidera com 43%
e venceria qualquer
o
oponente no 2 turno
Pesquisa Ipespe, contratada pela XP Investimentos e divulgada
nesta sexta-feira, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) (foto) se mantém na liderança da corrida presidencial, com 43%
das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a
reeleição, aparece em segundo lugar, com 28%. Na sequência, vêm os
ex-ministros Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos), com 8%
cada, portanto, numericamente empatados; e o governador de São
Paulo, João Doria (PSDB), com 3%. Considerando a margem de erro,
que é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, Ciro, Moro
e Doria estão tecnicamente empatados. Em comparação com o levantamento anterior, divulgado em 25 de fevereiro, Lula manteve os 43%
da pesquisa de intenção de voto estimulada. PÁGINA 5
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Dólar sobe para
R$ 5,05, mas recua na
semana; Bovespa cai

Inflação oficial é a maior
para fevereiro desde 2015

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

Num dia de turbulências
nos mercados externos, o dólar voltou a subir, mas fechou
a semana em queda. Após a
recuperação no meio da semana, a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) voltou a
sentir as tensões internacionais e domésticas e caiu pelo
segundo dia consecutivo.
O dólar comercial encerrou
esta sexta-feira vendido a R$
5,054, com alta de R$ 0,038
(+0,76%). A cotação começou
o dia em queda, chegando a
cair para R$ 4,98 nos primeiros
minutos de negociação, mas
inverteu a tendência após a
abertura dos mercados internacionais.
Apesar da alta nesta sextafeira, o dólar fechou a semana

com queda de 0,48%. A divisa
acumula recuo de 1,98% em
março e de 9,32% no ano, o
que confere ao real o melhor
desempenho entre as principais moedas do planeta.
No mercado de ações, o dia
também foi tenso. O Índice
Bovespa (Ibovespa), fechou
aos 111.713 pontos, com queda de 1,72%.
A cotação do barril de petróleo também teve alta nesta sexta-feira. O barril do tipo Brent,
usado nas negociações internacionais, fechou aos US$
112,67, com alta de 3,1%. Mesmo com a alta de hoje, a cotação encerrou a semana com
queda de 4,8% após ter subido
mais de 20% na semana passada. Na segunda-feira passada,
o preço do Brent chegou a US$
139, no maior nível desde 2008.

MINERAÇÃO

Jazidas de potássio estão
fora de terras indígenas
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) defende a liberação da
mineração em terras indígenas
como solução para a crise dos
fertilizantes, ocasionada pela
guerra na Ucrânia, mas não há
registro de jazidas de potássio
em terras indígenas demarcadas e homologadas. A partir
dos dados do Serviço Geológico Brasileiro e da Agência Nacional de Mineração, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) analisa, desde
2019, as condições nacionais
para a produção de fertilizantes minerais.
Ao cruzar os mapas digitalizados das jazidas compiladas
pelo governo federal (a partir
dos relatórios de pesquisa e dos
relatórios anuais de lavra) com
as terras indígenas homologadas, a análise da UFMG concluiu que não há sobreposição
de terras.
Há, no entanto, 11% das jazidas na Amazônia Legal que se
sobrepõem a territórios indígenas ainda em processo de demarcação –ou seja, que ainda
não foram reconhecidos como
terras indígenas protegidas por
lei. Elas não se enquadram,
portanto, como alvo do projeto
de lei 191/2020, em tramitação
na Câmara dos Deputados, que
prevê a liberação da mineração
em terras indígenas.
"A política pública precisa
se basear em dados. Se você toma uma decisão manipulando
o ambiente político com um
objetivo, você não vai conseguir resolver o problema dos
fertilizantes, com certeza, e
ainda vai criar muitos problemas para o agronegócio, que já
está com uma imagem muito
prejudicada internacionalmente", avalia o pesquisador
Raoni Rajão, que coordena o
Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais da UFMG.
Os pedidos de mineração
em terras indígenas também
são poucos. Um levantamento
realizado pela ONG Instituto
Socioambiental (ISA) com base
em pedidos de exploração de
minas feitos à Agência Nacional de Mineração mostra que
apenas 1,6% dos requerimentos para potássio estão situados
em terras indígenas. No caso de
fosfato, representam 0,4%.

Em todo país, existem 408
pedidos de exploração de potássio e 3.928 de fosfato, que somam 10,24 milhões de hectares. "A mineração em terras indígenas não resolve o problema
dos fertilizantes", afirma, em
nota, a Coalizão Brasil Clima,
Florestas e Agricultura, que
reúne mais de 300 organizações do agronegócio e do ambientalismo.
O movimento pede "que o
Congresso volte sua atenção
para os diversos obstáculos encontrados no país para a produção de fertilizantes, como a
insegurança jurídica, o sistema
tributário e outros problemas
regulatórios, que fazem com
que produtos importados sejam mais competitivos do que
os nacionais".
Em escala nacional, a relevância das jazidas de potássio
em territórios indígenas não
demarcados é ainda menor:
elas equivalem a apenas 3% das
reservas de potássio, segundo a
análise da UFMG. Enquanto o
estado do Amazonas possui
254,3 milhões de toneladas de
reservas de potássio, a maior
parte das reservas nacionais de
potássio está fora da Amazônia
Legal, nos estados de Minas
Gerais (837,5 milhões de toneladas), São Paulo (18,6 milhões
de toneladas) e Sergipe (953,7
milhões de toneladas).
Apesar das reservas nacionais serem suficientes para
abastecer o mercado nacional
de fertilizantes potássicos até o
final do século, segundo estimativa da UFMG, o país importa pelo menos 94% do potássio
usado nos fertilizantes, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária com base no
ano de 2018. A dependência de
outros fertilizantes minerais
também é alta: o país importa
55% do fósforo e 76% do nitrogênio, ainda segundo o Mapa.
Mantidos a preços baixos
desde 2009, os fertilizantes potássicos têm um mercado concentrado por fornecedores da
Rússia, de Belarus e do Canadá.
Em 2018, os três países venderam, respectivamente, 26%,
18% e 32% do produto para o
Brasil. Outros 11% vieram de Israel, em um total de 10,5 milhões de toneladas de cloreto
de potássio importados.

P

ressionado pelos preços
de educação e alimentos,
o índice oficial de inflação do Brasil teve alta de 1,01%
em fevereiro, informou nesta sexta-feira o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
É a maior variação do IPCA
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) para o mês
desde 2015 (1,22%).
O resultado veio acima das expectativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela
agência Bloomberg projetavam
taxa de 0,95%.
O avanço em fevereiro significa uma aceleração frente ao
mês anterior, quando a taxa foi
de 0,54%.
Assim, o IPCA chegou a
10,54% no acumulado de 12 meses. Na divulgação de janeiro, a
taxa acumulada estava em
10,38%.
A partir de março, a inflação
tende a receber novas pressões,
com os reflexos econômicos da
guerra entre Rússia e Ucrânia, dizem analistas.
O conflito já provocou disparada de commodities como o petróleo, gerando um mega-aumento de combustíveis no Brasil
nesta semana.
Ao permanecer em dois dígitos, o IPCA continua distante da
meta de inflação perseguida pelo
BC (Banco Central). O centro da
medida de referência neste ano é
de 3,50%. O teto é de 5%.
De acordo com analistas, o IPCA deve estourar a meta em 2022.
Se a estimativa for confirmada,
será o segundo ano consecutivo
de descumprimento. Em 2021, o
avanço do índice foi de 10,06%.
Em fevereiro, todos os nove
grupos de produtos e serviços
pesquisados pelo IBGE tiveram
alta de preços. O segmento de
educação registrou o principal
impacto (0,31 ponto percentual)
e a maior variação (5,61%) no

IPCA do mês.
A alta reflete os tradicionais
reajustes nos preços de atividades educacionais no começo do
ano letivo.
Dentro de educação, o maior
impacto, de 0,28 ponto percentual, veio dos cursos regulares,
que subiram 6,67%, com destaque para ensino fundamental
(8,06%), pré-escola (7,67%) e ensino médio (7,53%).
"O avanço do IPCA no mês está muito relacionado com a educação", disse Pedro Kislanov, gerente da pesquisa do IBGE.
Entre os grupos, o segundo
destaque no mês passado foi de
alimentação e bebidas. A alta dos
preços desse segmento atingiu
1,28%, com contribuição de 0,27
ponto percentual para o resultado geral.
Conforme Kislanov, o avanço
de alimentos é explicado pelo clima adverso na largada de 2022.
Enquanto municípios do Sudeste
registraram excesso de chuva, o
Sul amarga período de seca.
Os extremos prejudicaram o
cultivo de itens diversos, impactando a oferta e os preços. O IBGE
destaca a disparada de alimentos
como batata-inglesa (23,49%) e
cenoura (55,41%) em fevereiro.
Por outro lado, houve quedas
no frango inteiro (-2,29%) e no
frango em pedaços (-1,35%), que
também tiveram recuos em janeiro, de -0,85% e -0,71%.
Nos últimos 12 meses, o que
mais pesou na inflação, de modo
geral, foram os combustíveis, segundo o IBGE. O avanço chegou
a 33,33%. Em fevereiro, contudo,
houve queda de 0,92%, a terceira
em seguida.
Outro dado que chamou atenção na divulgação do IBGE foi o
chamado índice de difusão, que
ficou acima de 70% pelo terceiro
mês consecutivo.
O indicador mede o percentual de produtos e serviços com
alta de preços, em uma amostra
com 377 componentes. Na práti-

ca, a difusão maior sinaliza que a
inflação está mais disseminada
pela economia.
Em fevereiro, o índice de difusão atingiu 75%, acima de janeiro
(73%) e no mesmo nível de dezembro (75%). Em fevereiro de
2021, a marca era menor, de 63%.
Os automóveis novos (1,68%),
por exemplo, subiram pelo 18º
mês consecutivo. A alta acumulada desde setembro de 2020 é
de quase 23%, sob impacto da
desarticulação das cadeias produtivas do setor automotivo na
pandemia.
Para 2022, analistas até projetam uma taxa menor do que a do
ano passado (10,06%), mas as
preocupações voltaram a crescer
devido aos efeitos da guerra entre
Rússia e Ucrânia.
Com a tensão no Leste Europeu, commodities agrícolas e o
petróleo dispararam no mercado
internacional. Os reflexos dessa
valorização começaram a aparecer com maior força no Brasil nos
últimos dias.
Em razão do avanço do petróleo, a Petrobras anunciou na
quinta-feira (10) mega-aumento
em preços de combustíveis nas
refinarias -alta de 18,8% na gasolina, de 16,1% no gás de cozinha e
de 24,9% no óleo diesel.
A decisão da estatal deve atingir o IPCA a partir de março. Antecipando os possíveis efeitos do
petróleo sobre os combustíveis e
as eventuais pressões de commodities agrícolas sobre alimentos
no Brasil, analistas jogaram para
cima as estimativas de inflação
em 2022.
O economista André Braz, do
FGV Ibre (Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio
Vargas), elevou sua projeção para
o IPCA de 6,2% para 7,5%.
O viés é de alta. Ou seja, o número previsto pode ficar ainda
maior nas próximas semanas,
conforme Braz.
"Não é só o impacto dos combustíveis. Commodities como

milho, soja e trigo também andam subindo e podem contaminar a inflação", aponta.
"Há, ainda, os efeitos indiretos
provenientes dos aumentos dos
combustíveis. O frete fica mais
caro, o transporte público urbano
pode ficar mais caro", acrescenta.
Segundo Braz, o IPCA pode
continuar acima de 1% em março, devido ao mega-aumento. A
projeção anterior era de uma alta
próxima de 0,7% neste mês.
"O impacto do combustível
não vai ficar 100% em março. Esse aumento de agora não vai impactar só a inflação deste mês,
mas também a do mês que vem.
Em abril, ela pode se aproximar
de 1% de novo, com a pressão
que vai chegar além do combustível", diz Braz.
Kislanov, do IBGE, também
mencionou que a alta de itens como gasolina e diesel deve provocar aumentos ao longo das cadeias produtivas. Contudo, o pesquisador relatou que ainda é preciso aguardar para ver a magnitude dos avanços.
Calculadora da inflação: atualize valores com base nos índices
IPCA, IGP-M, INPC e INCC
Como mostrou reportagem
da Folha, o mega-aumento de
combustíveis pode detonar um
ciclo vicioso de mais inflação,
juros e dívida pública na economia brasileira.
A inflação persistente pode
exigir que o Copom (Comitê de
Política Monetária do BC) reforce a subida de juros ao longo de
2022 -e mantenha a taxa básica
elevada por mais tempo no ano
que vem.
Em uma tentativa de conter o
avanço dos preços, o colegiado
levou a Selic para 10,75% ao ano
na reunião mais recente, em fevereiro.
Parte do mercado já vê a taxa
acima de 13% ao final deste ano.
A próxima reunião do Copom
está agendada para os dias 15 e
16 de março.
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Confiança de pequenas Petrobras tem 3 dias
empresas fica estável para explicar aumento
Beneficiada pela melhoria no
comércio, a confiança dos donos
de micro e pequenas empresas ficou estável em fevereiro. No mês
passado, o Índice de Confiança de
Micro e Pequenas Empresas (ICMPE) aumentou 0,4 ponto em relação a janeiro, mantendo-se em
torno de 90 pontos, após ter caído
5,1 pontos.
Na subdivisão por setores, a
confiança do comércio aumentou
3,9 pontos, caiu 1,4 ponto no de
serviços e caiu 2,6 pontos no de
indústria de transformação. O ICMPE é elaborado pela Fundação
Getulio Vargas (FGV) em parceria
com o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae).
O índice de confiança mede a
avaliação atual em relação à economia. O Índice de Expectativa
das Micro e Pequenas Empresas
(IE-MPE) subiu 1,8 ponto, para
93,3 pontos. Em janeiro, o indicador tinha perdido 6 pontos.
O principal fator para o avanço
do indicador de expectativa foi a
melhora das perspectivas sobre a
demanda para os próximos três
meses, que subiu 1,2 ponto em fevereiro, após ter caído 9 pontos
em janeiro. Para os próximos seis

meses, a perspectiva de crescimento da demanda ficou estável,
subindo 0,4 ponto.
Segundo o Sebrae, os dados indicam ligeira melhora nas expectativas do comércio no curtíssimo
prazo. Para os próximos meses, os
micro e pequenos empresários
continuam com incertezas, provocadas pela crise internacional,
pela evolução da pandemia de
covid-19, pelas pressões de custos
e pelo calendário eleitoral.
CRÉDITO
O indicador de crédito, que
mede as exigências para concessão ou renovação de empréstimos bancários, fechou fevereiro
em 96,7 pontos, 5,1 pontos abaixo
do registrado em fevereiro de
2020, antes da pandemia de covid-19. Quanto menor o indicador, maior a exigência das instituições financeiras para os pequenos negócios.
Entre os segmentos, o setor de
serviços tem mais dificuldades
para obter crédito, com o indicador 17,8 pontos inferior ao do período pré-pandemia. Em segundo
lugar, vem o comércio, com indicador cerca de 9 pontos abaixo do
de fevereiro de 2020.
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Em despacho nesta sextafeira, a juíza Flávia de Macêdo
Nolasco, da 9a. Vara Federal do
Distrito Federal, abriu prazo de
72 horas para que a AGU (Advocacia Geral da União) e a Petrobras se manifestem a respeito
do pedido de liminar que solicita a suspensão do mega-aumento no preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras
nesta quinta-feira passada.
O pedido de suspensão em
caráter liminar foi encaminhado nesta quinta-feira passada
pela Frente Parlamentar Mista
do Caminhoneiro Autônomo e
Celetista, que reúne 235 deputados e 22 senadores. Eles requerem a suspensão imediata
do reajuste anunciado: alta de
18,8% na gasolina, de 24,9% no
diesel e de 16,1% no gás de cozinha vendidos às distribuidoras.
Também são autores do pedido de suspensão liminar o
CNTC (Conselho Nacional do
Transporte Rodoviário de Cargas), o Sinditac (Sindicato dos
Transportadores Autônomos
de Cargas) de Guarulhos (SP) e
o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de
Jundiaí (SP).

Como polo passivo do pedido, são mencionados no processo o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a
AGU (Advocacia Geral da
União) e o general Joaquim Silva e Luna, atual presidente da
Petrobras.
Presidente da frente parlamentar mista, o deputado federal Nereu Crispim (PSL-RS) cita
como principal argumento do
pedido de liminar o desrespeito
à legislação que protege os consumidores, como exposto no
pedido de liminar.
"Bolsonaro traiu os caminhoneiros. Precisamos de políticas sustentáveis", afirma o
parlamentar. "Temos que suspender esse aumento com base
na máxima do direito do consumidor, segundo a qual é proibido usar índices internacionais
para reajustar preços de serviços e produtos internamente no
Brasil", afirma o deputado.
Em outubro do ano passado,
Crispim apresentou ao presidente da Câmara, Arthur Lira,
uma indicação que deveria ser
levada ao presidente Bolsonaro,
solicitando uma mudança na
política de preços da Petrobras.
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IPESPE

C O V I D -19

Lula lidera com 43% e vence
o
todos adversários no 2 turno
P

esquisa Ipespe, contratada pela XP Investimentos e divulgada nesta sexta-feira, aponta que o expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) se mantém na liderança da corrida presidencial, com
43% das intenções de voto. O
presidente Jair Bolsonaro (PL),
que busca a reeleição, aparece
em segundo lugar, com 28%.
Na sequência, vêm os ex-ministros Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos), com 8%
cada, portanto, numericamente
empatados; e o governador de
São Paulo, João Doria (PSDB),
com 3%. Considerando a margem de erro, que é de 3,2 pontos
percentuais para mais ou para
menos, Ciro, Moro e Doria estão
tecnicamente empatados.
Em comparação com o levantamento anterior, divulgado em
25 de fevereiro, Lula manteve os
43% da pesquisa de intenção de
voto estimulada, quando o nome
dos candidatos é apresentado ao
entrevistado. Bolsonaro oscilou
dois para cima (portanto, dentro
da margem de erro) - na ocasião,
ele aparecia com 26%.
Moro e Doria mantiveram o
percentual da pesquisa anterior
(8% e 3%, respectivamente) e Ciro oscilou um ponto para cima
(tinha 7%). O governador paulista empata, dentro da margem
de erro, com a senadora Simone
Tebet (MDB), o governador do

Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o deputado federal
André Janones (Avante), que
têm 1% cada.
Derrotado por Doria nas prévias do PSDB, Leite mantém
conversas com o PSD para disputar a Presidência pela legenda. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), desistiu da
corrida presidencial e já não
aparecia no levantamento divulgado pelo instituto há 15 dias.
Conforme o Ipespe, Felipe
D´Avila (Novo) foi citado, mas
não chegou a 1%. Já o senador
Alessandro Vieira (Cidadania)
foi testado, mas não foi citado
por nenhum entrevistado. Brancos e nulos somam 7%, e não sabem, 2%.
A pesquisa foi realizada no
período de 7 a 9 de março e entrevistou mil pessoas de 16 anos
e mais de todas as regiões do
país, por telefone. O intervalo de
confiança é de 95,5%. Os percentuais que não totalizam
100% são decorrentes de arredondamento ou de múltiplas alternativas de resposta. O levantamento foi registrado junto ao
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR03573/2022.
PRIMEIRO TURNO
Veja abaixo o cenário de 1º
turno testado pela pesquisa (estimulada):

Lula (PT): 43%
Bolsonaro (PL): 28%
Ciro (PDT): 8%
Moro (Podemos): 8%
Doria (PSDB): 3%
Tebet (MDB): 1%
Leite (PSDB): 1%
Janones (Avante): 1%
D'Ávila (Novo): 0%
Vieira (Cidadania): 0%
Nenhum/não iria votar/branco/nulo/: 7%
Não sabe/não respondeu: 2%
SEGUNDO TURNO
A pesquisa Ipespe também
fez simulações de cenários para
o segundo turno. Lula sai vencedor em todos em que é citado.
Contra Bolsonaro, o petista teria
53% dos votos contra 33% do adversário, uma diferença de 20
pontos percentuais.
Em relação à simulação divulgada há 15 dias, Lula oscilou
um ponto para baixo (tinha
54%) e Bolsonaro oscilou um
ponto para cima (tinha 32%).
Já num eventual segundo turno, Bolsonaro perderia para Ciro e empataria numericamente
com Moro e tecnicamente com
Doria e Leite, conforme a sondagem.
Veja abaixo os cenários de segundo turno testados:
Lula x Bolsonaro: 53% a 33%
Lula x Moro: 51% a 30%
Lula x Leite: 55% a 17%
Lula x Doria: 53% a 18%

Lula x Ciro: 50% a 25%
Ciro x Bolsonaro: 47% a 36%
Doria x Bolsonaro: 38% a 37%
Moro x Bolsonaro: 33% a 33%
Bolsonaro x Leite: 40% a 35%
GOVERNO
Ainda conforme a pesquisa,
52% dos entrevistados avaliaram o governo Bolsonaro como
ruim ou péssimo, contra 27%
que o avaliam como bom ou ótimo. Aqueles que avaliam o governo como regular são 20%. Os
que não sabem ou não responderam somam 1%.
Em comparação com o levantamento anterior, esses números oscilaram dentro da margem
de erro (eram 53%, 25% e 21%,
respectivamente).
Já a desaprovação do governo
foi de 63%, contra 32% que aprovaram e 5% que não souberam
ou não responderam. No levantamento feito há duas semanas,
esses números eram 63%, 31% e
6%, respectivamente.
O Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) é uma empresa de
pesquisas fundada em 1986 e
com sede no Recife. O instituto
geralmente faz pesquisas eleitorais por telefone. Operadores ligam para eleitores selecionados
conforme a distribuição de todo
eleitorado brasileiro e os questionam sobre suas preferências
eleitorais.

ELEIÇÕES

Rui Costa desiste do Senado e PT
põe secretário para enfrentar ACM
JOSÉ MATHEUS
SANTOS/FOLHAPRESS
O governador da Bahia, Rui
Costa (PT), deverá ficar no cargo
até o fim do mandato, em dezembro. A decisão ocorre após a
escolha do secretário estadual
de Educação, Jerônimo Rodrigues, como pré-candidato do
partido ao governo.
A oficialização de Jerônimo
aconteceu nesta sexta-feira,
após reunião do diretório estadual do PT.
"Apresentaremos o nome de
Jerônimo ao conjunto dos partidos aliados e ao governador Rui

Costa para construção da chapa
de Lula na Bahia. Agora é Lula lá
e Jerônimo cá", afirmou o presidente do PT no estado, Éden Valadares.
"Militante petista, aliado dos
movimentos sociais, com comprovada capacidade técnica e liderança política, Jerônimo tem
todos os atributos para liderar o
palanque de Lula na Bahia e
vencer as eleições", acrescentou.
O novo pré-candidato petista
foi escolhido após sucessivas semanas de turbulência na base
aliada de Rui Costa, desde que o
senador Jaques Wagner (PT-BA),
padrinho político do governador,

externou a decisão de não ser
candidato ao governo baiano.
Jerônimo nunca exerceu
mandatos eletivos. Ele foi coordenador das campanhas eleitorais de Rui Costa em 2014 e 2018
e é próximo ao governador.
Com Jerônimo como précandidato ao governo do estado
e a saída de Rui Costa do páreo
para o Senado, o senador Otto
Alencar (PSD) tem caminho pavimentado para a disputa da
reeleição.
Otto, inclusive, teve o nome
cotado para assumir a cabeça de
chapa, mas externou preferência pela reeleição ao Senado ao

invés de disputar o Palácio de
Ondina.
Agora, a dúvida recai sobre o
apoio do PP a Jerônimo Rodrigues. Atualmente, o partido tem
o vice-governador João Leão no
arco de alianças.
Ele foi protagonista do principal foco de tensão nos últimos
dias no palanque governista. O
vice-governador ameaçou, na
quarta-feira passada, romper
com o PT. Em paralelo, disse
que cogita se lançar para a disputa do governo estadual ou se
aliar ao ex-prefeito de Salvador
ACM Neto (União Brasil), principal nome da oposição.

PANDEMIA

Máscara é legado; antes da Aids, ninguém
usava camisinha, diz Natália Pasternak
Ao fazer um balanço sobre os
dois anos da pandemia de Covid-19, a microbiologista Natalia
Pasternak disse nesta sexta que
o fim da pandemia é imprevisível. "Tem que ser decretado pela
OMS (Organização Mundial da
Saúde). Não é um governo que
determina isso", disse.
Na avaliação dela, a transição

R$ 2

País/São Paulo

VERÃO: Nublado durante o dia,
com chuva a qualquer hora.

do estado de pandemia para endemia (casos locais de disseminação) de Covid não é necessariamente uma coisa boa.
"Malária, tuberculose e doença de chagas são endêmicas. Isso não quer dizer que não sejam
doenças preocupantes e com
mortalidade preocupante em
diversos países; só quer dizer

que não estão se espalhando",
explicou.
Ao abordar as mudanças que
ocorreram depois do início da
pandemia e o chamado "novo
normal", ela falou dos ataques
ao World Trade Center, em 11 de
setembro de 2001, e lembrou da
pandemia de Aids, nos anos 80.
"A gente voltou ao normal de-

pois disso? Não. A gente se
adaptou. Depois dos ataques
terroristas, viajar se tornou uma
atividade diferente -a segurança
nos aeroportos e prédios públicos foram alteradas. Com a Aids,
a gente se adaptou a usar preservativo e isso acabou inclusive diminuindo a incidência de outras
DSTs", disse Pasternak.

Doria diz que acabará
com uso de máscara
dentro de 11 dias
CARLOS
PETROCILO/FOLHAPRESS
O estado de São Paulo caminha para acabar com a obrigatoriedade do uso de máscara
também em ambientes fechados no dia 22 deste mês. O prazo foi anunciado pelo governador João Doria (PSDB) nesta
sexta-feira durante um discurso
na cidade de Catanduva, localizada a 385 quilômetros da capital paulista.
Desde a quarta-feira passada, o uso de máscara não é mais
obrigatório somente nos espaços abertos. Em locais como
ruas, praças, parques, estádios
de futebol, estabelecimentos
comerciais e nas quadras e pátios das escolas.
Ela ainda é necessária, porém, em locais fechados, por
exemplo, no transporte coletivo, nas estações de metrô e
trem, nas salas de aulas e nos cinemas.
"Daqui a 11 dias, a contar a
partir de hoje (sexta, 11). Se tudo continuar ocorrendo bem e
seguindo os protocolos da
ciência, do nosso comitê científico. E se continuarmos a ter
queda de internações e do uso
de leito de UTI, queda de óbitos e aumento da vacinação
em crianças e adultos, já a partir de quarta-feira da outra semana (23 de março), nós não
teremos mais que usar máscaras", afirmou Doria.
"E faremos isso com a alma
tranquila, no passo a passo que
a medicina, a saúde, os médicos
nos indicaram, nos orientaram", completou.
Doria já disse aos seus interlocutores que pretende acabar
com o uso da máscara em definitivo antes de deixar o governo
de São Paulo, o que ocorrerá no
dia 31 de março, para se dedicar
à eleição presidencial em outubro. O vice Rodrigo Garcia assumirá o cargo.
A medida vem sendo debati-

da quase diariamente entre governadores e o Comitê Científico do estado. Na noite anterior
ao discurso, o tucano conduziu
uma reunião na qual estiveram
o secretário estadual de saúde,
Jean Gorinchteyn, o presidente
do Instituto Butantan, Dimas
Covas; o coordenador-executivo do Comitê Científico, João
Gabbardo, e a coordenadorageral do Programa Estadual de
Imunização, Regiane de Paula.
De acordo com Vacinômetro
do governo, até a tarde desta
sexta-feira, 89,65% de toda a população acima de cinco anos estavam com o esquema vacinal
completo.
No discurso, após relembrar
a sua infância com tom emotivo, Doria fez da campanha de
imunização o seu cartão de visita. Na fala, atribuiu a flexibilização do uso de máscara ao empenho da sua gestão na aquisição da Coronavac.
"Não eram insanos os que
defendiam a vacina para oferecer a proteção. Não errou o governo e o governador de São
Paulo em comprar a vacina na
China, porque a China tinha vacinas enquanto os outros países
não tinham. E compramos, foi
meio bilhão de reais, independentemente se o Ministério da
Saúde iria nos embolsar", afirmou Doria.
Ao discursar, Doria também
atacou o presidente Jair Bolsonaro (PL). O governador não citou diretamente o nome do adversário político, mas relembrou a condução da pandemia
feita pelo governo federal.
"Aqueles que me acusavam,
que diziam: 'Este calça apertada não entende nada. Vai comprar a vacina na China, a Vachina'. Dizia: 'Quem tomar vacina vai virar jacaré, viva a cloroquina e nada de vacina'. São
110 milhões de brasileiros que
tomaram a vacina no braço e
estão bem, inclusive eu", disse
o tucano.

TECNOLOGIA

Prefeitura faz acordo
para instalar antena
de celular na periferia
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL
A prefeitura de São Paulo e
as operadoras TIM, Telefônica
e Claro assinaram nesta sextafeira um acordo para a instalação de 286 antenas para transmissão de sinal de celular e internet nas regiões periféricas da
cidade. O objetivo é diminuir a
exclusão digital no município.
A prefeitura ainda editou
um decreto que regulamenta a
Lei 17.733, aprovada na Câmara Municipal, que estabelece
os critérios técnicos a serem levados em consideração para a
implantação de antenas.
“Isso é inovador, uma parceria dos poderes executivo e
legislativo que, junto com o setor privado, chegaram a um
entendimento das prioridades
e colocará a cidade de São
Paulo em um patamar de aces-

so à tecnologia, retirando as
pessoas da exclusão digital”,
disse o prefeito Ricardo Nunes.
A instalação das antenas
tem prazo de 360 dias para ser
concluída. Os equipamentos
serão instalados em áreas consideradas prioritárias pela prefeitura nas quatro regiões da
cidade. Os locais foram indicados por um estudo técnico e levam em conta a localização de
escolas e postos de saúde que
atualmente têm problemas
com sinal de internet e celular.
“As crianças vão poder utilizar os recursos para recuperação do período educacional”,
destacou o prefeito. “Temos
UBSs [unidades básicas de
saúde] que, hoje, transmitem
os prontuários por rádio. É
prioritário instalar sinal de internet para realizar esse trabalho”, acrescentou.

MILHÕES

Juiz que absolveu Aécio diz que transportar dinheiro não é crime
O juiz que absolveu o deputado federal Aécio Neves (PSDBMG) no caso de um pedido de
R$ 2 milhões ao empresário
Joesley Batista, da JBS, afirmou
que as imagens de entrega de dinheiro obtidas na investigação
serviram apenas para "impacto
midiático".
Aécio era acusado de corrupção passiva e obstrução de Justiça, em denúncia que havia sido
apresentada ainda pelo então
procurador-geral Rodrigo Janot

em 2017. A Polícia Federal, à
época, acompanhou a entrega
de parcelas da quantia a um primo do tucano por um executivo
da JBS, no que foi uma das principais provas do processo.
Na sentença expedida na
quinta-feira passada, o juiz federal Ali Mazloum, da 7ª Vara
Federal de São Paulo, afirma: "O
ato de transportar dinheiro não
configura delito algum. Integra,
no máximo, a fase de exaurimento do suposto delito de cor-

rupção. Constitui-se em post
factum (fato posterior) impunível, vez que já teria ocorrido a lesividade ao bem jurídico".
O Ministério Público Federal
já afirmou que vai recorrer da
decisão na segunda instância.
Em decorrência da delação
de Joesley e de executivos da
JBS, policiais fizeram à época
uma ação controlada (operação
em que um criminoso colaborador aceita coletar provas, tendo
acompanhamento da polícia).

As entregas de quatro parcelas de R$ 500 mil em malas ocorreram em escritório da empresa
em São Paulo. Áudios e imagens
foram anexados à denúncia.
Transações em espécie podem ter como objetivo dificultar
o rastreio da origem dos valores
e são limitadas em muitos países. No Brasil, precisam ser comunicadas ao Coaf (Conselho
de Controle de Atividades Financeiras) quando a quantia é
superior a R$ 30 mil.
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Nota
NOTA FISCAL PAULISTA VAI DAR PRÊMIO
DE R$ 1 MILHÃO FORA DE SP PELA 1ª VEZ
O principal prêmio da Nota Fiscal Paulista, de R$ 1 milhão,
foi parar fora do estado pela primeira vez desde que o
programa foi lançado em 2007. A vencedora é uma
moradora de Feira de Santana, na Bahia, segundo a
Secretaria da Fazenda. Ela havia feito compras no comércio
paulista em novembro do ano passado e concorreu com
apenas nove bilhetes. Outros consumidores dos municípios
de Jacareí, São Bernardo do Campo e São Roque, todos em
São Paulo, ficaram com os prêmios de R$ 500 mil de
março. Segundo a pasta, ao todo foram 655 prêmios no
mês, que somam R$ 6,7 milhões. A Nota Fiscal Paulista já
devolveu aos participantes do programa mais de R$ 17,4
bilhões desde que foi criada.
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CORONAVÍRUS

DOSE DE REFORÇO
Apesar da expectativa positiva em relação ao cenário epidemiológico, o secretário fez um
apelo para que os 670 mil cariocas que estão com a dose de reforço atrasada busquem os
postos para completar o esquema vacinal.
"O que a gente sabe hoje é
que as pessoas vacinadas têm
um risco muito pequeno de
adoecer gravemente e ir a óbito, mas é importante que elas
saibam que a proteção vacinal
não dura para sempre, ela dura
determinado tempo. Quem fez
a sua segunda dose com ao menos quatro meses precisa fazer
a dose de reforço, ela é essencial para essa proteção", explicou. "A gente viu que a dose de
reforço protege muito, tem
uma capacidade de proteção
muito superior à segunda dose.
Fica nosso apelo aos cariocas".
Soranz afirmou, ainda, que
o Rio chegou a uma taxa de

positividade de apenas 1,4%
nos testes de Covid-19, o que
significa que há uma média de
menos de dois testes positivos
em cada 100 realizados. Além
disso, a cidade está com uma
taxa de transmissão de 0,31, o
que indica que 100 casos de
Covid-19 transmitem a doença para apenas 31, causando
uma redução no número de
infectados.
Mesmo assim, a preocupação da prefeitura é com as pessoas que não completaram o
esquema vacinal ou não se vacinaram. A exigência do passaporte vacinal só deve ser suspensa quando a cidade atingir
70% da população adulta com a
dose de reforço. Atualmente, o
percentual está em 55%.
"(Algumas pessoas) estão
adoecendo gravemente e muitas delas demandando serviços
hospitalares. Então, a gente precisa muito que elas continuem a
se vacinar, acreditem na vacina
e continuem a proteger suas vidas e as vidas das pessoas que
as cercam", afirmou.
Aglomerações no carnaval
Como o cenário de queda
nos casos se manteve mesmo
com as aglomerações registradas no carnaval, o secretário de
Saúde espera que os desfiles na
Marquês de Sapucaí, marcados
para abril, aconteçam sem problemas.
"O carnaval não foi um problema na data original, mesmo
com as aglomerações, e a gente
espera que o carnaval na Sapucaí aconteça normalmente, que
as pessoas possam voltar a ser
felizes, estar juntas e voltar um
pouco o jeito carioca de ser",
disse ele. "Com esse cenário
epidemiológico favorável, a
gente tem muita segurança de
que dá para fazer (o carnaval),
desde que os cariocas continuem a se vacinar e a tomar a
dose de reforço", acentuou.
Apesar de praticamente todas as medidas restritivas terem sido suspensas na cidade,
Daniel Soranz pondera que elas
podem voltar caso alguma nova variante mude o cenário epidemiológico. Ele destacou que
ainda não há evidências de que
um aumento de casos poderia
ser causado pela variante Deltacron, detectada no exterior, e
chamou a atenção dos pesquisadores porque ela combina
características das variantes
Delta e Ômicron.
"Temos sempre que estar
acompanhando qualquer mudança de cenário no Brasil e no
mundo, e, se necessário, mudar
as medidas restritivas. Mas,
nesse momento, a gente tem
um cenário muito positivo, de
queda.

Fiocruz considera prematura
acabar com uso de máscaras
O relaxamento de medidas
protetivas contra a Covid-19, como o uso de máscaras em locais
fechados de forma irrestrita, é
prematuro, revela boletim do
Observatório Covid-19, divulgado nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz). Os pesquisadores afirmam que as próximas semanas serão fundamentais para
entender a dinâmica de transmissão da doença e que ainda
não é possível avaliar o efeito das
festas e viagens no período do
carnaval.
"Flexibilizar medidas como o
distanciamento físico (controlado pelo uso do passaporte vacinal) ou o abandono do uso de
máscaras de forma irrestrita colabora para um possível aumento, e não nos protege de uma nova onda", afirma o boletim.
"Atualmente, o ideal é voltarmos
ao padrão do início da pandemia, quando recomendávamos
fortemente o uso de máscaras,
higienização de mãos e evitar as
aglomerações", destaca. O texto
afirma, ainda, que as medidas de
mitigação tomadas até então pa-
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Covid já é endemia
no Rio, diz secretário
municipal de Saúde
O secretário municipal de
Saúde do Rio de Janeiro, Daniel
Soranz, disse nessa sexta-feira
que a Covid-19 já pode ser considerada uma endemia e que é
improvável pensar que ela será
erradicada. A cidade aboliu
praticamente todas as medidas
restritivas de prevenção à
doença, inclusive o uso de máscaras em locais fechados, e
mantém apenas a exigência de
passaporte vacinal para o acesso a ambientes fechados.
"A gente já pode considerar
a pandemia de Covid-19 como
uma endemia, uma doença que
vai estar presente ao longo do
tempo", disse Soranz, em entrevista à Agência Brasil e à Rádio
Nacional do Rio de Janeiro.
O secretário esteve na sede
da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), no Rio de Janeiro,
para participar do telejornal
Repórter Rio, da TV Brasil, e comentou a decisão tomada nesta
semana que desobrigou o uso
de máscaras em todos os locais
fechados da cidade.
"A pandemia, agora, já virou
uma endemia. Ela se mantém
ao longo de um tempo muito
grande. Se não aparecer nenhuma nova variante, como
aconteceu com a variante Ômicron, a gente vai ter um cenário
de muito mais normalidade
nos próximos dias", disse ao
Repórter Rio.
A pandemia de Covid-19 foi
declarada pela Organização
Mundial da Saúde há dois anos,
em 11 março de 2020, e especialistas explicam que, apesar
de governos locais poderem retirar as medidas restritivas, somente a organização pode declarar o fim da pandemia.

VERÃO: Aumento de nuvens de manhã.
Manhã
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

ra controlar a pandemia ocorreram de forma tardia, quando as
ondas de contágio já haviam se
instalado, e não de forma proativa, para impedir que se formassem. "Isto significa dizer que o
custo humano para chegarmos
ao patamar atual foi a perda de
650 mil pessoas, desnecessariamente. Dito isso, reforçamos
que o relaxamento prematuro
das medidas protetivas, assim
como não investir na motivação
da população sobre a vacinação,
significa abandonar a história de
tantas vidas perdidas", destacam
os pesquisadores. "Portanto, é
importante garantir que as medidas de relaxamento sejam
adotadas em tempo oportuno,
sob risco de retrocesso nos ganhos obtidos no arrefecimento
da pandemia".
O potencial de transmissibilidade da variante Ômicron, que
tem uma capacidade muito
maior de escapar dos anticorpos
produzidos por infecções ou
duas doses das vacinas, ressaltou a importância da dose de reforço para todos os adultos, enfatiza a Fiocruz.

Mortes podem ser três vezes
superiores a números oficiais
D

esde que a Covid-19
foi identificada, em
dezembro de 2019,
mais de 18 milhões de pessoas
morreram devido à doença. O
número de vítimas da infecção
provocada pelo SARS-CoV-2 é
três vezes superior ao que indicam os números oficiais. A conclusão consta de estudo publicado nesta sexta-feira na revista
científica The Lancet.
Até 31 de dezembro de 2021, a
Covid-19 causou a morte a 18,2
milhões de pessoas em todo o
mundo, mais que o triplo dos dados notificados pelos governos e
as autoridades de saúde, diz a
pesquisa.
“Embora o número de mortes
por Covid-19 registradas entre
1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 seja de 5,94 milhões em todo o mundo, estimase que tenham morrido 18,2 milhões de pessoas (com intervalo
de incerteza de 95% entre 17,1 e
19,6) nesse período”, diz o artigo, feito em colaboração internacional entre 97 cientistas de
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20 instituições.
Segundo o texto, as taxas de
mortes em excesso variaram amplamente entre regiões, embora
o número de óbitos resultantes
da pandemia tenha sido muito
maior, particularmente no Sul da
Ásia e na África Subsaariana.
"Estima-se que o excesso de
mortalidade seja de 120 mortes
por 100 mil habitantes no mundo
e que 21 países tenham taxas de
mais de 300 mortes em excesso
por 100 mil habitantes", adianta
o estudo.
Em nível nacional, “os números mais altos de excesso de mortes cumulativas devido à covid19 foram estimados na Índia, nos
Estados Unidos, na Rússia, no
México, Brasil, na Indonésia e no
Paquistão. Só esses sete países
podem ter sido responsáveis por
mais de metade das mortes em
nível mundial durante esse período de 24 meses”.
As maiores taxas estimadas de
mortes foram registradas na
América Latina (512 por 100 mil
habitantes), Europa Oriental

(345), Europa Central (316), África Subsaariana do Sul (309) e
América Latina Central (274).
Por outro lado, os dados publicados indicam que alguns países tiveram menos mortes do que o
esperado, com base nas tendências em anos anteriores. São os
casos da Islândia (48 mortes a
menos por 100 mil), Austrália (38
mortes) e Singapura (16).
A análise foi feita com base em
dados de 191 países sobre "óbitos
excedentes", ou seja, a quantidade de mortes que teriam ocorrido entre 2020 e 2021, comparada
com o número previsto. Para
criar parâmetro de comparação,
os cientistas estabeleceram como base os dados de mortalidade dos 11 anos anteriores à pandemia, sem contar com eventos
como guerras e situações semelhantes.
“O impacto total da pandemia
foi muito maior do que o indicado pelos registros de mortes devido apenas à covid-19”, afirmam
os autores da pesquisa, acrescentando que os sistemas de notifi-

cação de mortes no mundo precisam melhorar. o que é “fundamental para uma estratégia global de saúde pública”.
Para os pesquisadores, serão
necessárias mais investigações
para distinguir a proporção de
excesso de mortalidade causada
diretamente pela infecção pelo
SARS-CoV-2 e as causas de mortes em consequência indireta da
pandemia.
"Entender o verdadeiro número de mortes é vital para uma
decisão eficaz em saúde pública.
Estudos de vários países, incluindo a Suécia e os Países Baixos,
sugerem que a covid-19 foi a causa direta da maioria das mortes
em excesso, mas atualmente não
temos dados suficientes sobre a
maioria dos locais", adiantou
Haidong Wang, do Institute for
Health Metrics and Evaluation e
autor principal do estudo.
A Covid-19 provocou pelo
menos 6,011 milhões de mortes
em todo o mundo desde o início
da pandemia, segundo balanço
da agência France Presse.
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Rússia e EUA trocam acusações
sobre armas biológicas na Ucrânia
As constantes acusações do
governo de Vladimir Putin de
que os Estados Unidos estariam
usando a Ucrânia como território para teste de armas químicas
-algo descrito por Washington
como absurdo- chegou ao Conselho de Segurança da ONU,
que, a pedido de Moscou, debateu o assunto em sessão na manhã desta sexta-feira.
O governo de Joe Biden nega
reiteradamente que esteja operando laboratórios de armas
biológicas no país, hoje palco de
uma guerra, e argumenta que
Putin usa a acusação como uma
espécie de bandeira falsa para
que, assim, possa iniciar um ataque com dispositivos do tipo.
Durante a sessão, a diplomacia russa alegou possuir documentos que comprovam a existência de 30 laboratórios onde
armas biológicas são desenvolvidas no território ucraniano,
em cidades como a capital Kiev
e Odessa, área portuária. Neles,
estariam sendo armazenados e
desenvolvidos patógenos causadores de doenças como cólera e
tularemia.
Os espaços fariam parte de
um programa militar introduzido por Kiev com apoio do governo americano, e a ideia seria disseminar os patógenos por meio
de hospedeiros como morcegos
e aves migratórias, alegou o representante russo na ONU, Vasili Nebenzia.
O diplomata disse que centenas de contêineres do programa
de armas químicas teriam sido
localizados por agentes russos,
muitos perto da fronteira entre
os dois países. E instou a União
Europeia (UE), bloco que a
Ucrânia almeja integrar, a agir:
"Ao lado de vocês estão labora-

tórios de teste com armas biológicas que poderiam culminar
em uma disseminação descontrolada, como foi com o coronavírus", disse.
As alegações foram novamente descritas como uma bandeira falsa pelos EUA. A diplomata Linda Thomas-Greenfield,
representante americana, retrucou que Moscou tenta usar o
Conselho de Segurança para legitimar uma alegação infundada
e, assim, criar base de sustentação pública para a ação de Putin
na Ucrânia.
"A Rússia tem o histórico de
acusar países de cometerem
violações que ela mesmo está
cometendo", afirmou. "E acreditamos fortemente que a Rússia, que há anos apoia o regime
de Bashar Al Assad, que usa armas químicas da Síria, também
planeja usar armas do tipo na
Ucrânia."
Segundo Greenfield, os EUA
têm programas de cooperação
com a Ucrânia na área da saúde,
mas para avançar na capacidade de detecção de doenças, como é o caso da Covid, preocupante no país.
A representante dos EUA
sustentou-se na chancela dada
pelas Nações Unidas. Já na
abertura da reunião, Izumi Nakamitsu, subsecretária-geral da
ONU para assuntos de desarmamento, disse que a organização não tem conhecimento de
nenhum programa de armas
químicas e biológicas em andamento na Ucrânia.
Pesquisa, produção e armazenamento de dispositivos do tipo são proibidos desde 1972 pela Convenção de Armas Biológicas, tratado assinado por 183
nações desde então -Rússia e
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Ucrânia fazem parte. A convenção tem dispositivos próprios
para que países-membros
apontem preocupação sobre o
desenvolvimento de armas biológicas por outros membros,
mas que foram pouco usados
até aqui.
Nakamitsu, descartando a
acusação russa, destacou estar
"seriamente preocupada" com a
situação das usinas nucleares de
Tchernóbil e Zaporíjia, esta a
maior da Europa, tomadas por
tropas russas. "Qualquer acidente envolvendo teria consequências sérias para a população e o ambiente. É preciso que
aqueles sob controle das estruturas assegurem sua manutenção e operação segura."
Outras preocupações humanitárias foram destacadas durante a sessão, com as Nações Unidas atualizando números da
guerra. Os dados mais recentes
apontam que pelo menos 564 civis morreram no conflito. Ao menos 26 estabelecimentos de saúde foram atacados na Ucrânia,
levando à morte de 12 pessoas.
Mais de 1.000 foram feridos.
A ONU ainda disse ter evidências do uso de bombas de
fragmentação pela Rússia, artefatos projetados para que, ao serem detonados sobre a terra,

fragmentem-se em pequenas
bombas que se dispersam numa
ampla zona onde permanecem
ativadas de forma permanente.
Organizações humanitárias como a Cruz Vermelha começaram a enviar equipes extras para
ajudar a população a retirar as
armas do território.
Países como França, Noruega
e Reino Unido rechaçaram as
alegações russas. Assim como os
EUA, disseram que os argumentos e a convocação da reunião tinham como único propósito
distrair a comunidade internacional dos ataques russos na
Ucrânia, já na terceira semana.
O Brasil, membro rotativo do
Conselho de Segurança, que vinha subindo o tom crítico à
ação russa, não condenou as
alegações, evitando críticas a
Moscou.
O embaixador Ronaldo Costa
Filho usou sua fala para condenar o uso de armas biológicas,
mas sem condenar a ação da diplomacia russa, e afirmar que os
mecanismos da convenção de
1972 precisam ser fortalecidos.
"O Brasil acredita que toda acusação de produção ou uso de armas biológicas é extremamente
preocupante e deve ser apresentada com informações sólidas",
limitou-se a dizer.

