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VALECARD

Preço da gasolina bate recorde em abril
O preço médio nacional da gasolina fechou a primeira
quinzena de abril em R$ 7,498, o maior já registrado. Em
comparação com março, quando a média nacional era de
R$ 7,288, o valor subiu 2,9%. As informações foram coleta-

PARTIDOS

das entre 1º e 13 de abril pela ValeCard, empresa que monitora, desde janeiro de 2019, preços em mais de 25 mil postos
em todo o país. Nos últimos 12 meses, a alta da gasolina foi
de 30,7%. Em abril de 2021, o combustível custava em mé-

dia R$ 5,737. Segundo o levantamento, apenas a Bahia (2%) registrou queda no valor do combustível na primeira
quinzena de abril. Entre os estados que registraram as
maiores altas estão Piauí, Paraná ) e Pernambuco. PÁGINA 2

ECONOMATICA

Federação
com PT quer
revogar reforma
trabalhista

Brasil tem 4 bancos entre os
10 mais rentáveis do mundo

A federação partidária que
reunirá PT, PCdoB e PV incluiu a defesa da revogação da
reforma trabalhista e do teto
de gastos em sua carta-programa. A "Federação Brasil da Esperança" foi registrada ontem
em cartório eleitoral junto
com o programa e o estatuto
para depois ser encaminhada
ao TSE (Tribunal Superior
Eleitoral). O documento final
foi redigido em reunião que
começou no último sábado e
terminou no domingo passado com representantes dos
partidos. Eles usaram como
base documento discutido e
aprovado na reunião do diretório nacional petista, na
quarta-feira, embora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheça entraves
para a iniciativa. Como a Folha de S.Paulo mostrou, um
documento preliminar indicava o termo "revisão" da reforma trabalhista, que foi alterado após as discussões no encontro da direção do PT. A opção pela palavra "revogação"
teve apoio de todas as correntes do partido, inclusive a de
Lula. A opção por usar o termo
"revogação" pode ser entendida como um passo além das
declarações do próprio expresidente, que não tem falado explicitamente nessas condições. Em entrevistas, ele tem
afirmado que pretende retomar direitos que foram extintos. O petista também tem dito
que é a favor da valorização do
papel dos sindicatos e de uma
legislação que inclua trabalhadores de aplicativos. PÁGINA 3

Quatro grandes bancos brasileiros figuram na lista dos dez mais
rentáveis do planeta, segundo levantamento da empresa de análise
de dados financeiros Economatica. O ranking foi realizado com base
no percentual do ROE, sigla em inglês para retorno sobre patrimônio
líquido. Esse indicador é utilizado para medir quanto uma empresa

PASSANDO

consegue ganhar de valor utilizando os seus próprios recursos. O
banco americano Capital One lidera a lista, com um retorno de
20,4%, seguido pelo também americano Ally Financial, com 19,3%.
Melhor colocado entre os brasileiros, a filial nacional do espanhol
Santander está na terceira posição, com um ROE de 18,9%. PÁGINA 3

PANO
ABRASL

Ligado a ditadura,
Mourão não vê
motivo para
apurar torturas
Vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão (foto)
disse ontem não haver o que apurar sobre tortura na ditadura militar (1964-1985) e ironizou: "Já morreram tudo, pô". Candidato ao
Senado pelo Rio Grande do Sul, Mourão tem uma postura de defender e minimizar o regime que torturou e matou no país. "Apurar o
quê? Os caras já morreram tudo, pô", disse, seguido de risos. "Vai
trazer os caras do túmulo de volta lá?". Mourão foi questionado por
jornalistas a respeito de áudios inéditos de sessões do STM (Superior Tribunal Militar) que apontam denúncias de tortura durante o
período da ditadura militar. O conteúdo das gravações, fruto do trabalho do professor de história do Brasil Carlos Fico, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), foi divulgado pela jornalista
Míriam Leitão, do jornal O Globo, e confirmado pela Folha de
S.Paulo. "História, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente
voltar para a ditadura do Getúlio. São assuntos já escritos em livros,
debatidos intensamente. Passado, faz parte da história do país",
afirmou o vice-presidente. Ele disse, então, que "houve excesso de
parte a parte". PÁGINA 5

C O V I D -19

REAJUSTES

Governo
quer reservar
R$ 11 bi para
servidores
PÁGINA 2

Vacinação de crianças no Rio patina
No estado do Rio de Janeiro, apenas 40% das crianças de 5 a 11
anos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até o
momento. De um total estimado em 1,5 milhão de crianças, 614,5 mil
foram levadas aos postos para iniciar a imunização. A segunda dose
só foi aplicada em 214,7 mil crianças nessa faixa etária, o que equivale a 14% do total. Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, a adesão no
estado chega a 87% (1,15 milhão) com a primeira dose e 66% (864,4

mil) com a segunda. Os dados estão disponíveis nos painéis da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Em nota, a SES informou que “segue recomendando aos municípios que façam a busca ativa das
crianças aptas a receber a vacina e que ainda não receberam o imunizante”. Na capital, faltam 24% do grupo de 5 a 11 anos tomarem a
primeira dose, num total de 135,5 mil crianças que ainda não iniciaram a imunização contra a Covid-19. PÁGINA 4

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -0,43% / 115.687,25 / -494,36 / Volume: 20.846.076.407 / Quantidade: 3.081.105
Maiores Altas

Maiores Baixas
Preço

% Oscil.

17.26

+4.42 +0.73

BANCO INTER UNT N2

8.39

+4.22 +0.34

LOCAWEB ON NM

BRASIL ON NM

36.50

+3.69 +1.30

IGUATEMI S.AUNT N1

20.95

+3.10 +0.63

FLEURY ON NM

15.88

+2.52 +0.39

BANCO INTER UNT N2
LOCAWEB ON NM

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

Fechamento

Preço

% Oscil. Dow Jones

%

34.411,69 -0,11

17.26

+4.42

+0.73

PETROBRAS PN EDR N2 30.72

−1.76

−0.55

NASDAQ Composite

8.39

+4.22

+0.34

VALE ON NM

−1.65

−1.52

Euro STOXX 50

BRASIL ON NM

36.50

+3.69

+1.30

BRASIL ON NM

36.50

+3.69

+1.30

CAC 40

6.589,35 +0,72

IGUATEMI S.AUNT N1

20.95

+3.10

+0.63

BRADESCO PN N1

21.81

+1.77

+0.38

FTSE 100

7.616,38 +0,47

FLEURY ON NM

15.88

+2.52

+0.39

MAGAZ LUIZA ON NM

5.89

−2.00

−0.12

DAX 30

14.163,85 +0,62

90.57

13.332,357 -0,14
3.854,8 +0,80

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(16/3)
Poupança 3
(19/4)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
1,74% (mar.)
R$ 3,7053 IPCA
1,62% (mar.)
CDI
11,75% 0,44
até o dia 14/abr
OURO
0,56% BM&F/grama
R$ 291,00
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,0108
Venda: 5,0115

EURO turismo
Compra: 5,0371
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,6740
DÓLAR comercial
Compra: 4,6471
DÓLAR turismo
Compra: 4,6398

Venda: 5,2171
Venda: 4,6746
Venda: 4,6477
Venda: 4,8198
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MERCADOS

Dólar inicia semana em
forte queda e fecha a
R$ 4,64; Bolsa cai 0,43%

Preço da gasolina bate recorde
após subir mais 2,9% em abril

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

FILIPE ANDRETTA/FOLHAPRESS

A perspectiva de alta dos juros no Brasil empurrou o dólar
para baixo e fez a moeda norte-americana fechar com a
maior queda em duas semanas. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) não teve a
mesma tranquilidade e caiu
pela segunda sessão consecutiva, pressionada por ações de
empresas exportadoras de
commodities (bens primários
com cotação internacional).
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 4,648,
com queda de R$ 0,048 (1,02%). A cotação iniciou as
negociações próxima da estabilidade, mas despencou após
a abertura dos negócios no
mercado norte-americano, até
fechar na mínima do dia.
Essa foi a maior queda do
dólar desde 4 de abril. Com o
desempenho de ontem, a
moeda acumula baixa de
2,37% em abril. Em 2022, a divisa recua 16,64%.
O mercado de ações teve
um dia mais tenso. O índice
Ibovespa, da B3, fechou o dia
aos 115.687 pontos, com recuo
de 0,43%. O indicador chegou a
operar próximo da estabilidade

no meio da tarde, mas perdeu
força perto do fim da sessão,
pressionado por ações de mineradoras e de petroleiras.
Num dia de feriado em diversos países da Europa, a desaceleração da economia chinesa em março afetou os papéis de empresas exportadoras de commodities. A imposição de lockdowns no país asiático para conter os casos de
covid-19 reforçou a perspectiva de que a China diminua a
demanda por minérios e por
produtos agrícolas.
Em relação ao dólar, o real
teve um dos melhores desempenhos do planeta ontem por
causa da perspectiva de que o
Banco Central brasileiro suba
a taxa Selic (juros básicos da
economia) além do previsto. O
fato foi reforçado após o IGP10 da Fundação Getulio Vargas
(FGV) subiu 2,48% em abril.
Os dados mostram que a
prévia dos índices de inflação
continua alta, forçando a autoridade monetária a manter o
aperto nos juros. Taxas mais altas em países emergentes, como o Brasil, ajudam a conter a
fuga de capitais para economias
desenvolvidas, que também aumentam juros neste ano.

PRIVATIZAÇÃO

Senador questiona
compensar Eletrobras
por Itaipu e Eletronuclear
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS
O senador Jean Paul Prates
(PT-RN) protocolou ontem requerimento para ouvir representantes dos ministérios da
Economia e de Minas Energia
(MME) sobre o processo de capitalização da Eletrobras. Ele
afirma que não estão claras as
condições levadas em consideração para compensar a Eletrobras por Itaipu Binacional e Eletronuclear.
Ele pede para serem ouvidos
Fátima Dadald Pereira e Marcelo Guaranys, secretários-executivos do MME e da Economia,
respectivamente. Quer que sejam convidados também o secretário-geral do Ministério de
Relações Exteriores, Otávio
Brandelli, a ex-ministra de Energia do Paraguai Mercedez Canese, o ex-presidente da Itaipu Jor-

ge Sameck e Ricardo Canese, deputado do ParlaSul pelo Paraguai. Para desestatizar a Eletrobras, foi criada uma estatal para
gerir os ativos que não podem
ser alienados, a Itaipu e a Eletronuclear. O senador critica a falta
de transparência na definição do
valor da Itaipu, pelo qual a Eletrobras terá de ser compensada.
"É necessário alumiar quais
condicionantes de investimentos foram levados em conta para
tal 'valuation'. Esses investimentos condicionados serão suficientes para preservar o patrimônio atual da empresa segregada?"
Ele ainda questiona como se
dará a comercialização da energia produzida pela nova estatal,
se a Eletrobras continuará responsável pelo processo e, caso
positivo, se participou de licitação para tal.

FGV

Inflação medida pelo
IGP-10 sobe para 2,48%
O Índice Geral de Preços - 10
(IGP-10), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou inflação de 2,48% em
abril deste ano, taxa superior ao
1,18% do mês anterior. Com o
resultado, o IGP-10 acumula taxas de inflação de 7,63% no ano
e de 15,65% em 12 meses.
De acordo com a FGV, em
abril do ano passado o índice
registrava inflação de 1,58% no
mês e acumulava taxa de
31,74% em 12 meses.

A alta da taxa de março para
abril foi puxada pelos três subíndices que compõem o IGP10. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede
o atacado, subiu de 1,44% em
março para 2,81% em abril.
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o varejo, subiu de 0,47% para
1,67% no período. Já o Índice
Nacional de Custo da Construção (INCC) passou de 0,34%
para 1,17%.

O

preço médio nacional da gasolina fechou a primeira
quinzena de abril em R$ 7,498, o
maior já registrado. Em comparação com março, quando a média nacional era de R$ 7,288, o
valor subiu 2,9%. As informações foram coletadas entre 1º e
13 de abril pela ValeCard, empresa que monitora, desde janeiro de 2019, preços em mais
de 25 mil postos em todo o país.

Nos últimos 12 meses, a alta
da gasolina foi de 30,7%. Em
abril de 2021, o combustível custava em média R$ 5,737.
Segundo o levantamento, apenas a Bahia (-2%) registrou queda
no valor do combustível na primeira quinzena de abril. Entre os
estados que registraram as maiores altas estão Piauí (5%), Paraná
(4%) e Pernambuco (3,9%).
ÁLCOOL
O litro do álcool combustível
(etanol hidratado) subiu em

média 4,61% na primeira quinzena de abril e chegou a R$
5,076. A ValeCard aponta que
abastecer com álcool é economicamente mais vantajoso apenas nos estados de São Paulo,
Minas Gerais, Mato Grosso e
Goiás.
O método utilizado nesta
análise, descontando fatores como autonomias individuais de
cada veículo, é de que, para
compensar, o valor do litro do
etanol deve ser inferior a 70% ao
da gasolina.

NAS CAPITAIS
Entre as capitais, o valor médio da gasolina foi de R$ 7,461.
Teresina (R$ 8,245), Aracajú (R$
7,760) e Rio de Janeiro (R$
7,758) foram as capitais com
preços mais altos na primeira
quinzena de abril. Já os menores
valores médios foram encontrados em Porto Alegre (R$ 6,740),
Cuiabá (R$ 6,939) e Florianópolis (R$ 6,966).
Na cidade de São Paulo, preço médio na primeira quinzena
foi de R$ 6,999.

SERVIDORES

Governo quer reservar R$ 11,7
bi para dar aumento em 2023
FABRÍCIO DE
CASTRO/UOL/FOLHAPRESS
O secretário especial do Tesouro do Ministério da Economia, Esteves Colnago, afirmou
ontem que a equipe econômica
planeja reservar R$ 11,7 bilhões
para dar aumento de salário a
funcionários públicos em 2023.
Ele não informou, no entanto, de
quanto seria o possível reajuste.
"Não tem como falar se (o
reajuste dos servidores) será linear (igual para todos) ou por
carreira. A ideia é que se crie
uma reserva, como o R$ 1,7 bilhão deste ano, e que o aumento
seja decidido pelo presidente",
afirmou Colnago, durante cole-

NA

tiva de imprensa para tratar do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), encaminhado pelo governo ao Congresso na sexta-feira passada.
O PLDO é a proposta do governo para o Orçamento do ano
seguinte e precisa ser aprovado
pelo Congresso para virar lei.
O texto apresentado pelo governo na sexta contém a previsão de aumentos salariais e de
reestruturação de cargos dos
funcionários públicos federais
em 2023. Além disso, abre a possibilidade de aumento do auxílio-alimentação ou refeição e da
assistência pré-escolar aos servidores federais. Os valores dos
possíveis reajustes, no entanto,

não são estimados.
Nos casos do auxílio-alimentação e da assistência pré-escolar, o aumento poderá ser feito
"nas hipóteses em que o valor
per capita vigente do benefício
pago pelo órgão ou entidade federal for igual ou inferior ao valor per capita da União". De
acordo com o ministério, "a
adoção da medida contribui para promover equidade entre os
diferentes órgãos e recompor o
valor dos citados benefícios".
Atualmente, o auxílio-alimentação pago aos servidores
federais ativos é de R$ 458 por
mês. O último aumento foi feito
no início de 2016, ainda no governo de Dilma Rousseff. Na

época, o valor passou de R$ 373
para R$ 458. No início deste ano,
o governo sinalizou a possibilidade de aumentar o auxílio-alimentação.
GREVE DE SERVIDORES
A possibilidade de aumento de
servidores públicos em 2023, que
consta no PLDO, surge em meio
aos movimentos de paralisação e
de greve dos servidores públicos
civis federais. Embora o governo
de Jair Bolsonaro tenha planejado
aumento de 5% dos salários para
todos os servidores, ainda este
ano, várias categorias dizem que
o número é insuficiente e ameaçam manter o movimento, para
pressionar o governo.

CONTA

o

INSS começa a pagar 13 dos
aposentados na próxima segunda
CRISTIANE GERCINA/FOLHAPRESS
O INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) começa a pagar,
na próxima segunda-feira, a primeira parcela do 13º para aposentados, pensionistas e demais
segurados com direito ao valor.
O dinheiro é liberado conforme
o número final do benefício, sem
considerar o dígito verificador.
Assim como ocorreu em
2020 e 2021, a primeira e a segunda parcelas da gratificação
natalina estão sendo adiantadas para o primeiro semestre
do ano. Ao todo, 31,6 milhões
de segurados vão receber o dinheiro, somando R$ 56,7 bi-

lhões injetados na economia.
A consulta ao valor exato do
13º do INSS já pode ser feita pelo beneficiário por meio do aplicativo ou site Meu INSS. Ainda
não é possível ver o valor provisionado na conta bancária, diz o
instituto.
COMO É O CÁLCULO
A primeira parcela corresponde à exatamente metade do
valor do benefício para quem já
estava aposentado em janeiro.
No caso de quem se aposentou
depois, o valor a ser pago é proporcional aos meses de recebimento da aposentadoria.
Já a segunda parcela pode ter

desconto do Imposto de Renda
para quem está obrigado a pagar. É isento do IR o benefício de
até R$ 1.903,98 por mês.
Aposentados a partir dos 65
anos têm direito a isenção extra
no IR desde o mês em que fazem
aniversário. Neste caso, passam
a pagar o Imposto de Renda
apenas benefícios acima de R$
3.807,96.
A pedido da Folha de S.Paulo,
o Ieprev (Instituto de Estudos
Previdenciários) fez o cálculo do
valor da primeira e da segunda
parcelas para quem já estava
aposentado em janeiro deste
ano e tinha idades até 64 anos e
a partir de 65 anos. O instituto

também fez simulações para
quem consegue a aposentadoria
entre em abril, caso em que o segurado recebe o valor proporcional.
O advogado previdenciário
do Ieprev, Wagner Souza, responsável pelos cálculos, lembra
que o desconto do IR só ocorre
na segunda parcela, mas ele é
sobre o valor total. O especialista explica quem terá direito ao
13º proporcional.
"Para que um mês seja considerado no cálculo da proporcionalidade do abono anual, o benefício tem que ser recebido por
pelo menos 15 dias em determinado mês", diz ele.

JOGATIVA

Governo autoriza criação de
nova loteria chamada +Milionária
O governo federal autorizou a
criação de uma nova modalidade lotérica chamada +Milionária. O concurso será de periodicidade semanal e ainda não tem
data de estreia definida. A autorização para promoção do novo
produto foi dada à Caixa, banco
responsável por gerenciar as lo-

terias federais, e publicada em
portaria no Diário Oficial da
União (DOU) de ontem. A portaria entra em vigor em 2 de maio.
Diferentemente da Mega Sena, a +Milionária terá duas matrizes distintas para cada aposta:
a primeira, onde o apostador
pode marcar de 6 a 12 números,

é a chamada Matriz 1, e vai de 1
a 50. A segunda, chamada Matriz 2, vai de 1 a 6 e deverá ser
preenchida com duas escolhas.
Para a menor combinação
possível de números, chamada
aposta simples, o jogador pagará R$ 6 por bilhete. Segundo o
Diário Oficial, o primeiro sorteio

da +Milionária deverá oferecer,
no mínimo, R$ 10 milhões em
prêmios.
A +Milionária oferecerá
também a opção “teimosinha”,
que repete automaticamente
as mesmas dezenas durante
um determinado número de
sorteios.
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Federação com PT propõe
revogar reforma trabalhista
JULIA CHAIB E VICTORIA
AZEVEDO/FOLHAPRESS

A

federação partidária
que reunirá PT,
PCdoB e PV incluiu a
defesa da revogação da reforma
trabalhista e do teto de gastos
em sua carta-programa.
A "Federação Brasil da Esperança" foi registrada ontem em
cartório eleitoral junto com o
programa e o estatuto para depois ser encaminhada ao TSE
(Tribunal Superior Eleitoral).
O documento final foi redigido em reunião que começou no
último sábado e terminou no
domingo passado com representantes dos partidos.
Eles usaram como base documento discutido e aprovado na
reunião do diretório nacional
petista, na quarta-feira, embora
o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) reconheça entraves para a iniciativa.
Como a Folha de S.Paulo
mostrou, um documento preliminar indicava o termo "revisão" da reforma trabalhista, que
foi alterado após as discussões
no encontro da direção do PT. A
opção pela palavra "revogação"
teve apoio de todas as correntes
do partido, inclusive a de Lula.
A opção por usar o termo "revogação" pode ser entendida
como um passo além das declarações do próprio ex-presidente, que não tem falado explicitamente nessas condições.

Em entrevistas, ele tem afirmado que pretende retomar direitos que foram extintos. O petista também tem dito que é a favor da valorização do papel dos
sindicatos e de uma legislação
que inclua trabalhadores de
aplicativos.
Em evento com sindicalistas
na quinta-feira passada, Lula
afirmou, ao citar as condições
dos trabalhadores por aplicativo
e a "contrarreforma" trabalhista
espanhola, que é preciso adaptar uma nova legislação à realidade atual. "Não queremos voltar para trás", disse.
No sábado, os dirigentes de
PV e PCdoB referendaram o novo termo e decidiram encampar
a defesa da revogação do teto de
gastos.
Aliados de Lula, porém, dizem
que na prática só devem ser revogados trechos pontuais da reforma. Até porque é preciso que o
Congresso aprove as alterações.
No texto aprovado pela federação, os partidos afirmam que
além da revogação eles defendem a implementação de uma
nova reforma "feita a partir da
negociação tripartite, que proteja os trabalhadores, recomponha direitos, fortaleça a negociação coletiva e a representação sindical e dê especial atenção aos trabalhadores informais
e de aplicativos".
Já a revogação do teto foi defendida pelo entendimento de
que não é possível alterar o sis-

tema macroeconômico sem alterar o limite de gastos públicos.
A eliminação do mecanismo
também já foi defendida por Lula em diversas declarações.
Em entrevista em março, por
exemplo, o petista afirmou que,
em um eventual governo, irá
"gastar o que for preciso gastar".
"Vamos fazer o que for necessário para melhorar a vida do
povo. Vamos gastar o que for
preciso gastar. Muitas vezes o
gasto é investimento", afirmou
na ocasião. Lula disse ainda que
não acredita em teto de gastos,
principal âncora fiscal do governo, e que ele é "incompetência
de quem governa o país".
O texto da federação versa
ainda sobre a criação de marcos
legais e institucionais que "enfrentem os grandes monopólios
das plataformas digitais, privadas e internacionais" que, segundo os partidos, têm sido utilizadas "pelos setores mais retrógrados para promover o negacionismo, a desinformação e
o ódio, interferindo em processos políticos democráticos no
Brasil e no mundo".
Aliados de Lula temem a mobilização da base bolsonarista
via redes sociais e o disparo de
fake news, daí a defesa de maiores controles de big techs.
Além disso, propõe ampliar o
acesso à internet. "É preciso assegurar uma internet de qualidade em todo o território nacional
e a toda a população e que lhe

seja assegurado o efetivo direito
à informação", continua a carta.
Na primeira versão do documento havia a defesa de recriação do Ministério do Trabalho.
O trecho foi retirado, porém,
após avaliação de que a cartaprograma não era o espaço ideal
para defender esse tipo de mudança, que está ligado a um programa de governo.
Há ainda a avaliação de que
"é fundamental construir um
amplo e robusto programa de
transferência de renda para reduzir desigualdades no Brasil".
A leitura de representantes
da federação é que é preciso alterar o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, marca de
governos petistas.
Não só a previsão de pagamento de R$ 400 mensais aos
beneficiários é temporária, como também existe a leitura de
que o programa é frágil e que é
preciso construir um plano que
seja mais efetivo.
A federação ainda defende
uma reforma "política e eleitoral", com a "recriação de instrumentos como conferências e
conselhos".
"É preciso realizar reformas
do aparelho de Estado e dos órgãos de controle, que assegurem
a transparência da máquina administrativa, o combate à corrupção sem desvios políticos e
ideológicos e com a abertura
dos processos decisórios aos interesses populares", diz o texto.

AGRICULTURA

Seguro rural registra 217 mil
apólices contratadas em 2021
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento divulgou ontem o relatório com o resultado consolidado da execução do Programa de Subvenção
ao Prêmio do Seguro Rural
(PSR) em 2021. Ao todo, foram
aplicados R$ 1,18 bilhão em
subvenção ao prêmio do seguro
rural, viabilizando a contratação
de 217.934 apólices ao longo do
ano passado. Tais apólices foram contratadas pelos produtores rurais em todas as regiões do
país e totalizaram cerca de 14
milhões de hectares segurados.
Já o valor total segurado representou a importância de R$ 68,3
bilhões, informou a pasta.
“Considerando os sucessivos

problemas climáticos observados nos últimos anos, cada vez
mais severos, o produtor rural
não deveria plantar sem a proteção do seguro e as recomendações do Zoneamento Agrícola
de Risco Climático. Apenas nos
dois primeiros meses de 2022, as
seguradoras já pagaram aos
produtores aproximadamente
R$ 4,5 bilhões em indenizações,
decorrentes principalmente dos
sinistros observados nas lavouras de soja e milho verão na região centro-sul. Isso demonstra
a importância e efetividade do
seguro”, afirmou o diretor do
Departamento de Gestão de Riscos do ministério, Pedro Loyola.
Em 2021, o total pago em inde-

nizações pelas seguradoras aos
produtores foi de R$ 5,4 bilhões.
O relatório divulgado pelo
Ministério da Agricultura traz informações detalhadas sobre a
execução do PSR no ano passado, com destaque para as principais atividades. Para 2022, está
previsto o orçamento inicial de
R$ 990 milhões para o programa.
COMO CONTRATAR
O produtor que tiver interesse em contratar o seguro rural
deve procurar um corretor ou
uma instituição financeira que
comercialize apólice de seguro
rural. Atualmente, no Brasil, há
cerca 16 seguradoras habilitadas para operar no PSR. O segu-

ro rural é destinado aos produtores, pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de
acesso ao crédito rural.
A subvenção econômica
concedida pelo Ministério da
Agricultura pode ser pleiteada
por qualquer pessoa física ou
jurídica que cultive ou produza
espécies contempladas pelo
programa.
A partir de 2022, o percentual
de subvenção ao prêmio será fixo em 40% para todas as culturas e atividades, exceto para a
soja, cujo percentual permanece fixo em 20%. A regra vale para
qualquer tipo de produto e cobertura, conforme as regras do
programa.

POBRE

Quatro dos 10 bancos
mais rentáveis do
mundo são brasileiros
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS
Quatro grandes bancos
brasileiros figuram na lista dos
dez mais rentáveis do planeta,
segundo levantamento da empresa de análise de dados financeiros Economatica.
O ranking foi realizado com
base no percentual do ROE, sigla em inglês para retorno sobre patrimônio líquido. Esse
indicador é utilizado para medir quanto uma empresa consegue ganhar de valor utilizando os seus próprios recursos.
O banco americano Capital
One lidera a lista, com um retorno de 20,4%, seguido pelo
também americano Ally Financial, com 19,3%.
Melhor colocado entre os
brasileiros, a filial nacional do
espanhol Santander está na
terceira posição, com um ROE
de 18,9%.
O Santander Brasil também
apresentou o melhor ROE entre os grandes bancos brasileiros pelo quarto ano consecutivo, mas perdeu a liderança
global que detinha até o ano
passado.
Na quinta posição, com retorno de 17,3% o Itaú Unibanco aparece à frente do gigante
americano JP Morgan. Com
ROE de 16,9%, o maior banco
americano possui US$ 3,7 trilhões em ativos. O Itaú tem
US$ 388 bilhões.
Na sequência aparecem
Banco do Brasil e Bradesco,
com 15,7% e 15,2%, respectivamente.
A base utilizada pela Economatica foi a rentabilidade
sobre o patrimônio médio do
ano fiscal encerrado em dezembro de 2021, considerando os 39 bancos de capital
aberto com ativos acima de
US$ 100 bilhões.
Os Estados Unidos possuem a maior quantidade de
grandes bancos nessa lista,
com 19 no total.
Brasil, Canadá e Grã-Bretanha aparecem com quatro
bancos cada. O Japão e a Coreia do Sul têm três bancos.
Espanha e a Índia possuem
dois bancos cada. Outros quatro países possuem uma instituição nesse ranking.

A Economatica também
avaliou a evolução de 8 dos 10
principais bancos que aparecem nos levantamentos realizados desde 2010. Royal Bank
of Canada e Bank of Nova Scotia foram excluídos porque
não apresentam ROE antes de
2013.
Três dos grandes brancos
brasileiros -Banco do Brasil,
Itaú e Bradesco- tiveram uma
queda expressiva entre 2010 e
2021. Nesse mesmo período, o
Santander avançou consistentemente.
O retorno sobre patrimônio
do Banco do Brasil caiu de
27% para 15,7%. O do Itaú cedeu de 24% para 17,3%. No
Bradesco, a queda foi de 22,3%
para 15,2%.
Já o Santander observou
sua rentabilidade subir de 6%
para 18,9% nesse intervalo.
Com a inversão dessas curvas, Itaú, BB e Bradesco perderam a hegemonia nos três
primeiros lugares, que perdurou de 2010 até 2017.
Em 2016, o ROE do Santander era de 9,7%. Desde então,
o número cresceu de forma
constante, tendo recuado apenas uma vez, em 2020, quando
perdeu 3,1 pontos percentuais
em relação ao resultado apresentado em 2019.
A rentabilidade mediana
dos quatro grandes bancos brasileiros apresentada é de 16,5%,
uma queda de 6,6 pontos percentuais em relação a 2010.
O valor é superior à mediana histórica dos 19 bancos dos
Estados Unidos presentes no
ranking, que ao longo dos
anos varia entre 8% e 11%.
"A mediana da rentabilidade dos grandes bancos brasileiros sempre foi maior que a
dos grandes bancos negociados nos Estados Unidos, segundo dados do período analisado. Apesar de a distância
ter diminuído, os brasileiros
seguem mais rentáveis na mediana", diz o relatório.
A diferença entre a rentabilidade mediana dos grandes
bancos em relação aos demais
bancos do Brasil apresentava
uma diferença de 8,3 pontos
percentuais em 2010. Em
2021, há uma diferença de 4
pontos percentuais.

As publicações legais de sua empresa com o melhor
preço em um jornal de qualidade
Tels.: (21)

3556-3030 / 96865-1628
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Rio de Janeiro
CARNAVAL

Os desfiles do carnaval 2022,
na Marquês de Sapucaí, vão
contar com um esquema especial para a assistência médica de
emergência montado pela Secretaria Municipal de Saúde do
Rio de Janeiro (SMS-Rio). Entre
os dias 20 e 24 e no sábado das
campeãs, sete postos médicos
espalhados em pontos estratégicos do Sambódromo estarão à
disposição do público e dos integrantes das agremiações nos
setores 1, que é a parte da concentração das escolas; 2, 7, 8, 11,
além do 10, que fica na altura da
Rua Salvador de Sá; e o da dispersão, na Praça da Apoteose.
Todos funcionarão das 19h até o
fim dos desfiles. Já no dia 24,
destinado à apresentação das
escolas mirins, os postos atenderão das 16h até a meia-noite.
De acordo com a SMS, a estrutura de atendimento inclui 32
leitos, sendo oito de suporte
avançado. Ao todo, 71 profissionais estarão de plantão a cada
dia. Entre eles, 26 são médicos,
18 enfermeiros e 27 técnicos de
enfermagem.
Os pacientes que apresentarem quadros mais graves serão
transferidos por meio de ambulâncias com suporte avançado
(UTI móvel) em ação coordenada pela Central Municipal de
Regulação, para hospitais ou
UPAs da rede. O esquema tem
16 ambulâncias disponíveis nos
dias de desfile das escolas da Série Ouro (quarta-feira e quintafeira) e do Grupo Especial (sexta-feira e sábado) e no sábado
seguinte, quando desfilarão as
seis primeiras classificadas do
grupo especial. Para o desfile
das crianças no domingo, dez
viaturas estarão disponíveis.

Tarde

Noite

32º

24º

85%

05:44 18:26
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Desfiles na Sapucaí
terão esquema especial
de assistência médica
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL

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

APURAÇÃO
O atendimento de saúde
está garantido também durante a apuração das escolas na
terça-feira (24) na Apoteose.
Nesse dia, o posto funcionará
das 14h às 20h, com equipe
formada por três médicos,
dois enfermeiros e três técnicos de enfermagem. A estrutura conta com duas ambulâncias com suporte avançado
para a transferência de pacientes de casos mais graves.
Conforme a secretaria, entre
as principais causas dos foliões
que procuram o atendimento
são mal estar devido ao calor ou
ingestão de bebidas alcoólicas
em excesso, hipertensão, entorses/luxações, cortes e traumas
diversos.
O secretário Rodrigo Prado
disse que qualquer pessoa que
tiver necessidade de atendimento durante o carnaval no
Sambódromo pode se dirigir
aos postos instalados.
Prado disse que nos ensaios
técnicos realizados pelas escolas
entre 13 de março e 10 de abril
foram registrados 129 atendimentos, sendo que 12 precisaram ser transferidos para uma
unidade de saúde.
O secretário garantiu que o
esquema tem capacidade de
atender a demanda que surgir.
“São postos pré-hospitalares de
porta aberta. Nós podemos fazer
até mais de mil atendimentos
conforme a série histórica”, informou.
Prado destacou ainda que é
importante que as pessoas estejam vacinadas, porque será exigido o comprovante de vacinação. “Todas as pessoas acima de
18 anos têm que apresentar dose de reforço para poder entrar.
Isso já foi testado e feito durante
os ensaios técnicos.

Vacinação de crianças no
Rio contra Covid está lenta
AKEMI NITAHARA/ABRASIL

N

o estado do Rio de Janeiro, apenas 40% das
crianças de 5 a 11 anos
receberam a primeira dose da
vacina contra a Covid-19 até o
momento. De um total estimado
em 1,5 milhão de crianças, 614,5
mil foram levadas aos postos para iniciar a imunização. A segunda dose só foi aplicada em 214,7
mil crianças nessa faixa etária, o
que equivale a 14% do total.
Entre os adolescentes de 12 a
17 anos, a adesão no estado chega a 87% (1,15 milhão) com a
primeira dose e 66% (864,4 mil)
com a segunda. Os dados estão
disponíveis nos painéis da Secretaria de Estado de Saúde
(SES). Em nota, a SES informou
que “segue recomendando aos
municípios que façam a busca
ativa das crianças aptas a receber a vacina e que ainda não receberam o imunizante”.
Na capital, faltam 24% do
grupo de 5 a 11 anos tomarem a
primeira dose, num total de

135,5 mil crianças que ainda não
iniciaram a imunização contra a
Covid-19. Segundo os dados da
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), 207,5 mil crianças nessa
faixa já receberam as duas doses
do esquema básico, o que equivale a 37% da população estimada para a faixa etária.
A cobertura na cidade da população total acima de 5 anos
está em 98,2% com a primeira
dose e 92,1% com a segunda ou
dose única. A dose de reforço foi
aplicada em 61,8% da população adulta. De acordo com a
SMS, a exigência do passaporte
vacinal para frequentar locais
fechados ou eventos só deixará
de valer quando essa proporção
chegar a 70%.
No estado do Rio de Janeiro, a
cobertura com o esquema completo com duas doses ou dose
única para o público que integra
a campanha está em 75%, sem
contar a dose de reforço.
NAS ESCOLAS
Para ampliar a adesão infan-

til à vacina, a prefeitura fez uma
campanha de busca ativa nas
escolas, com vacinação nas unidades de ensino municipais durante as aulas, mediante autorização dos pais. A estratégia começou no dia 14 de fevereiro e
pretendia alcançar 200 mil
crianças em 45 dias.
Passados mais de 60 dias, a
SMS não soube informar quantas crianças de 5 a 11 anos foram
vacinadas nas escolas do município. Pelos dados dos painéis
da prefeitura, no dia do início da
campanha faltavam 248 mil tomarem a primeira dose, ou seja,
desde então, receberam a primeira dose cerca de 112,5 mil
crianças nas escolas e demais
postos de vacinação.
Agora, a secretaria busca novas estratégias para imunizar essa faixa etária contra a Covid-19.
“A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro está intensificando as ações desenvolvidas pelas Coordenações das
Áreas Programáticas, responsáveis pela gestão das unidades de

Atenção Primária em toda a cidade. Além de buscar constantemente novas estratégias de incentivo à vacinação infantil”, informou o órgão em nota.
O grupo de 5 a 11 anos foi incluído no Plano Nacional de
Imunizações (PNI) no dia 5 de
janeiro deste ano, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso da
vacina Pfizer pediátrica em 16
de dezembro.
As primeiras doses chegaram
ao Brasil em 13 de janeiro e, no
Rio de Janeiro, a aplicação começou no dia 17 de janeiro. O uso
infantil da CoronaVac, fabricada
no Brasil pelo Instituto Butantan,
em São Paulo, foi aprovado pela
Anvisa para a faixa entre 6 e 17
anos no dia 20 de janeiro.
Instituições científicas como
a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Butantan já
atestaram a eficácia e importância da vacinação infantil para
conter a pandemia de covid-19,
bem como a segurança dos imunizantes para as crianças.

DOENÇA

Alta de casos de dengue está dentro da normalidade
A cidade do Rio registrou 604
casos de dengue em 2022. Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, embora represente um aumento em relação ao
mesmo período de 2021, o número está de acordo com a série histórica. Segundo explicou, em um
efeito sazonal, os meses de abril e
maio costumam registrar aumento nas ocorrências. “Quando se
pega a série histórica e não isola-

damente 2021, a gente vê que eles
(os casos) estão dentro do esperado para esta época. A dengue é
uma doença sazonal e nessa época - abril e maio - é quando há alta
nas ocorrências”, disse.
O secretário acrescentou que
2021 foi um ano muito voltado para a vacinação contra a covid-19 e
não é possível avaliar se houve
subnotificação de casos de dengue e, por isso, estaria mostrando

o aumento de um ano para o outro. “O importante é que os números de 2022 estão dentro de uma
normalidade na série histórica. É
óbvio que a gente continua monitorando e preocupado com isso”,
acentuou. A Secretaria voltou a fazer este ano visitas domiciliares.
“Fizemos mais de dois milhões de
visitas domiciliares e identificamos mais de 480 mil possíveis depósitos de larvas de mosquitos. É

importante que a população ajude. A gente sabe que dois terços
dos focos de dengue estão dentro
das residências e, como o ciclo do
mosquito demora de cinco a dez
dias, se uma vez por semana (o
morador) gastar 10 minutos dentro de sua casa e procurar garrafas,
latas de lixo, barris e caixas d’água
sem tampas, se fizer essa procura,
ele vai ajudar bastante na prevenção da doença”, sugeriu.
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Ligado a ditadura, Mourão não
vê motivo para apurar torturas
MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

V

ice-presidente da República, o general Hamilton Mourão disse
ontem não haver o que apurar
sobre tortura na ditadura militar
(1964-1985) e ironizou: "Já morreram tudo, pô".
Candidato ao Senado pelo
Rio Grande do Sul, Mourão tem
uma postura de defender e minimizar o regime que torturou e
matou no país.
"Apurar o quê? Os caras já
morreram tudo, pô", disse, seguido de risos. "Vai trazer os caras do túmulo de volta lá?".
Mourão foi questionado por
jornalistas a respeito de áudios
inéditos de sessões do STM (Superior Tribunal Militar) que apontam denúncias de tortura durante
o período da ditadura militar.
O conteúdo das gravações,
fruto do trabalho do professor
de história do Brasil Carlos Fico,
da UFRJ (Universidade Federal
do Rio de Janeiro), foi divulgado
pela jornalista Míriam Leitão, do
jornal O Globo, e confirmado
pela Folha de S.Paulo.
"História, isso já passou, né?
A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio.
São assuntos já escritos em livros, debatidos intensamente.
Passado, faz parte da história do
país", afirmou o vice-presidente.
Ele disse, então, que "houve excesso de parte a parte".
No primeiro ano de governo,
em entrevista ao jornal francês
Le Monde, Mourão chegou a dizer que a ditadura matou "poucas pessoas".
O regime enaltecido por
Mourão teve uma estrutura de-

dicada a tortura, mortes e desaparecimento.
Os números da repressão são
pouco precisos, uma vez que a
ditadura nunca reconheceu esses episódios. Auditorias da Justiça Militar receberam 6.016 denúncias de tortura. Estimativas
feitas depois apontam para 20
mil casos.
Presos relataram terem sido
pendurados em paus de arara,
submetidos a choques elétricos,
estrangulamento, tentativas de
afogamento, golpes com palmatória, socos, pontapés e outras
agressões. Em alguns casos, a
sessão de tortura levava à morte.
Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) listou 191
mortos e o desaparecimento de
210 pessoas. Outros 33 desaparecidos tiveram seus corpos localizados posteriormente, num
total de 434 pessoas.
Políticos de diversos partidos
têm criticado a fala de Hamilton
Mourão.
O senador Renan Calheiros
(MDB-AL) afirmou que "o deboche inumano do vice-presidente
Mourão com os que foram torturados na ditadura dá a exata dimensão da escória que chegou
ao poder com Bolsonaro. Trogloditas insensíveis, despreparados
e disparatados. Uma lástima".
Guilherme Boulos (PSOL),
pré-candidato a deputado federal
por São Paulo e coordenador do
MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), disse que "muitos torturados seguem vivos".
"Muitas mães seguem até hoje sem saber onde estão seus filhos desaparecidos. É por isso
que exigimos memória, verdade
e justiça, senhor Mourão!".
Para o deputado federal Ales-

sandro Molon (PSB-RJ), ao debochar da possibilidade de investigar torturadores da ditadura, Mourão "mostra que não se
importa com as famílias das vítimas e muito menos com a história do Brasil. Não à toa está sentado ao lado de Bolsonaro, exaltador de torturadores".
O advogado Ariel de Castro
Alves, presidente do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo,
também criticou a postura do vice-presidente.
Segundo ele, os risos e o deboche por parte do general
Mourão demonstram "o quanto
o governo Bolsonaro é comprometido com a memória, a verdade, a democracia e os direitos
humanos".
Alves considera que a atitude
do vice-presidente afronta as famílias dos mortos e desaparecidos políticos e dos "20 mil presos e perseguidos políticos torturados no regime militar e a todos os cidadãos brasileiros que
acreditam num país republicano e democrático".
"Em um país minimamente
civilizado, autoridades públicas
que exaltam regimes antidemocráticos, torturas, prisões arbitrárias, assassinatos e desaparecimentos forçados, seriam banidas da vida pública. Esperamos
que em breve eles sejam expulsos da vida pública pelo voto popular!", afirma.
ANÁLISE
O professor Carlos Fico relata
que a busca pela revelação das
gravações se estendeu por anos.
Segundo ele, o advogado Fernando Fernandes pediu ao STM
acesso às gravações, mas não
conseguiu em um primeiro mo-

mento. Depois, acionou o STF
(Supremo Tribunal Federal),
que determinou a liberação do
conteúdo em 2006, mas a decisão não foi cumprida imediatamente pelo STM, diz Fico.
"Em 2011, a ministra Cármen
Lúcia tomou a decisão de abrir
os áudios, e foi acompanhada
pelo plenário", diz Fico, que planeja seguir avaliando o material.
Com os áudios liberados, Fico também passou a analisar o
material, que agora veio à tona.
"É um trabalho penoso. Demorado", acrescenta.
O presidente da Comissão de
Direitos Humanos do Senado,
senador Humberto Costa (PTPE), disse que o colegiado irá se
debruçar sobre o conteúdo dos
áudios revelados e não descarta
chamar o professor da UFRJ para
ser ouvido para aprofundar o debate sobre as torturas realizadas
por agentes da ditadura militar.
"Como Comissão de Direitos
Humanos, temos a obrigação de
investigar qualquer tipo de denúncia de desrespeito aos direitos humanos, particularmente
na temática de tortura, em especial no momento que vivemos,
em que alguns daqueles que viveram e apoiaram a ditadura
partem para uma defesa do que
eles chamam de virtudes do regime militar", diz ele.
Para o senador, o apoio e elogio de Bolsonaro e seus seguidores ao período, além de sinalizações autoritárias do presidente,
tornam ainda mais urgente a
atuação do Congresso.
"É bom lembrar que, há pouco, a ordem do dia das três Forças Militares e do ministro foi no
sentido de louvar o golpe militar
e os anos de ditadura”, diz.
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Ciro admite se aproximar de
candidatos que tentam 3ª via
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

pré-candidato ao Planalto.
O pedetista disse que, há
duas semanas, se reuniu com
Bivar e com o secretário-geral
da União Brasil, ACM Neto. No
encontro, afirmou, foi consultado sobre a eventual participação
em uma "dinâmica de conversa
com essas outras pessoas."
"Eu disse a eles que a mim repugnava a ideia de sentar com
um inimigo da República como
Sergio Moro. Parece que essa
questão está vencida. Portanto, a
única restrição que eu fazia está
superada, aparentemente", disse.
Na última pesquisa Datafolha,
divulgada no final de março, Ciro
aparecia com 6%, tecnicamente
empatado com o então pré-candidato do Podemos, que tinha 8%.
Nas vésperas do fechamento
da janela partidária, Sergio Moro
deixou o Podemos para se juntar
à União Brasil, sigla com mais re-

cursos financeiros e tempo de televisão. Disse que abria mão
"nesse momento" de disputar a
Presidência da República.
Ciro ironizou o Podemos e
disse que o partido "saltou uma
fogueira". "Porque colocar o
Moro dentro de um partido significa trazer um inimigo da República para o processo político
brasileiro", ressaltou. Ele acusou
o ex-juiz de usar áudios para
perseguir político e depois se
tornar ministro "do outro político que ganhou a eleição."
"Um ex-juiz, ex-ministro da
Justiça, portador de informações privilegiadas não pode trabalhar para uma multinacional
e em dez meses ganhar R$ 3,6
milhões em dólar e tentar esconder isso do povo brasileiro. É
um grande picareta que a República tem que expurgar da nossa
convivência."

Para Ciro, é preciso haver
método nas conversas da terceira via para que não se torne "um
acordo de pretendentes a replicar o que está aí".
"O que está acontecendo no
Brasil, eu tentei mostrar hoje para vocês de novo, é a agonia final
de um modelo econômico e de
um modelo de governança política que não tem como prosperar mais", continuou. "Portanto,
o método da conversa tem que
ser a discussão do que nós pretendemos colocar no lugar dessa tragédia do que está aí."
O pedetista afirmou que,
além da União Brasil, o PDT
também conversa com o PSD,
de Gilberto Kassab. "O PSD e o
União Brasil são os dois partidos
que, ainda não tendo alinhamento, nós temos aprofundado
nossa conversa na direção de
tentar fazer."

Indígenas pedem proteção
após garimpeiros serem soltos

a crise inicial já estava contida",
os invasores foram escoltados
para fora do território indígena.
Inicialmente, o Ministério da
Justiça havia afirmado que os
cinco adultos presos estavam
prestando "esclarecimentos na
delegacia da Polícia Federal, na
cidade de Itaituba". Também
disse que tinha intensificado a
vigilância no local e que membros da Força Nacional e da PF
teriam sido enviados, por via aérea, até a aldeia Karimã para reforçar a segurança no local.
A reportagem questionou o
ministério sobre a afirmação de
que homens já prestavam depoimento em Itaituba. Também
enviou questões sobre o deslocamento aéreo de homens para
a região e a impossibilidade de
transporte das pessoas acusadas
para prestar depoimento. Até o
momento, não houve respostas.

O pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) afirmou
ontem que o ex-juiz Sergio Moro
era a única restrição que o impedia de participar das negociações que ocorrem na chamada
terceira via, mas disse que as
conversas não podem ser acordo de pretendentes que replique
"essa tragédia que está aí".
Ciro participou do lançamento da pré-candidatura da senadora Leila Barros (PDT) ao governo do Distrito Federal.
Após o evento, ele foi questionado se toparia dialogar com
o grupo da terceira via, formado
por nomes como o tucano João
Doria e a senadora Simone Tebet (MDB). Na última quintafeira, a União Brasil (fusão de
PSL e DEM) lançou o nome do
presidente Luciano Bivar como

PARÁ

Cinco homens e dois adolescentes que haviam sido presos
e apreendidos no sábado passado após invadirem o território indígena Xipaya, no Pará,
foram soltos no mesmo dia. A
situação preocupa indígenas da
região, que temem represálias.
As lideranças locais, com o
apoio da deputada federal Joenia Wapichana (Rede-RR) pedem que a segurança na região
seja reforçada.
Segundo informações locais,
em meio ao temor na região, os
garimpeiros voltaram a passar

pelo território indígena na noite
de domingo passado e chegaram a parar no local onde ficava
a enorme balsa de garimpo, com
mais de 30 metros de comprimentos e três andares.
O delegado da Polícia Federal
responsável pelas prisões disse
às lideranças indígenas que não
havia logística para levar todos
os sete para depor em Altamira
ou Itaituba, municípios da região, dentro das 24 horas previstas em lei.
Por essa razão, eles teriam sido liberados no mesmo lugar

em que foram detidos, dentro
do território Xipaya. A balsa em
que estavam foi apreendida pelas autoridades. Ela foi encontrada na Reserva Extrativista
(Resex) Riozinho do Anfrísio, ao
lado da área indígena e parte do
município de Altamira -a terra
indígena fica a cerca de 400 km
da cidade.
Em nota enviada à reportagem, a Polícia Federal confirmou que o grupo foi solto. Segundo a PF, o prazo de 24 horas
que permitiria a prisão em flagrante já havia acabado e "como

Brasil tem média de
mortes abaixo de 100
pela 1a vez desde janeiro
Pela primeira vez desde o
início de janeiro deste ano, o
Brasil tem média móvel de
mortes por Covid menor do
que 100. A média chegou, ontem, a 98 óbitos por dia, queda
de 47% em relação ao dado de
duas semanas atrás.
O país registrou 65 mortes
por Covid e 10.393 casos da
doença, nesta segunda. Desde
o início da pandemia, 662.076
vidas foram perdidas para a Covid e 30.258.475 pessoas foram
infectadas pelo Sars-CoV-2.
Onze estados não registraram mortes por Covid.
Assim como a média de
mortes, a de casos também está em queda (36%) e agora é de
14.253.
Em relação à vacinação, o
Brasil registrou 1.406.109 doses de vacinas contra Covid-19
nesta segunda. De acordo com
dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 335.674
primeiras doses e 368.536 segundas doses. Também foram
registradas 5.159 doses únicas
e 696.740 doses de reforço.
O Rio Grande do Norte registrou 1 dose negativa de do-

se única.
Ao todo, 176.798.994 pessoas receberam pelo menos a
primeira dose de uma vacina
contra a Covid no Brasil –
158.201.911 delas já receberam a segunda dose do imunizante. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 162.950.559
pessoas com as duas doses ou
com uma dose da vacina da
Janssen.
Assim, o país já tem 82,3%
da população com a 1ª dose e
75,85% dos brasileiros com as
duas doses ou com uma dose
da vacina da Janssen.
Até o momento, 83.784.343
pessoas já tomaram dose de
reforço, o que representa 39%
da população brasileira.
O consórcio reúne também
o registro das doses de vacinas
aplicadas em crianças. A população de 5 a 11 anos parcialmente imunizada (com somente a primeira dose de vacina recebida) é de 56,21%, totalizando 11.523.896. Na mesma
faixa etária, 22,88% (4.690.164)
recebeu a segunda dose ou a
dose única.

PARANÁ

Criminosos invadem
cidade para assaltar
empresa de valores
Criminosos atiraram contra
um batalhão da Polícia Militar,
incendiaram carros e caminhões, fizeram reféns e espalharam terror em Guarapuava, no
Paraná, entre a noite de domingo e o início da madrugada de
ontem. Um morador e dois policiais acabaram baleados, em situações ainda não detalhadas
pela polícia. No início da tarde
desta segunda, os dois policiais
continuavam hospitalizados,
mas fora de perigo.
O primeiro suspeito de envolvimento no ataque foi preso
na tarde desta segunda. Segundo a Secretaria de Segurança
Pública do Paraná, o detido é de
Guarapuava e está ligado à parte logística do fornecimento de
armas à quadrilha. Os criminosos tentaram chegar à caixa-forte da empresa Proforte, porém
fugiram ao perceber a chegada
de policiais. Antes disso, fizeram várias ligações para o 190
relatando crimes falsos para
tentar confundi-los.
Ao todo, cerca de 30 envolvidos participaram da ação. Eles
abandonaram oito veículos, entre os quais alguns blindados.
Foram recolhidos sete fuzis,
uma arma .50, pistolas, dinamites, quatro capacetes balísticos,
mochilas com remédios e mantimentos para fuga. "O sangue
nos veículos abandonados
aponta que há bandidos feridos", disse o secretário de Segurança Pública, Romulo Soares.
De acordo com Soares, os
suspeitos podem ter ligação com
quadrilhas que agiram de forma
idêntica em Araçatuba (SP) e
Criciúma (SC). A reação ao ataque envolveu cerca de 200 policiais da região e três helicópteros. A polícia estima que deve estender por ao menos quatro dias
a busca dos suspeitos pelas cidades da região.
Segundo a polícia, no momento do crime não havia ninguém na empresa de valores. As
investigações estão sendo conduzidas pelas Polícias Civil e Militar do Paraná. O Exército recorreu a um veículo blindado para
garantir a segurança de instalações militares na cidade. A 15ª
Brigada de Infantaria Mecanizada utilizou o Guarani para transportar um efetivo do 26º Grupo
de Artilharia de Campanha e reforçar a segurança fora do perímetro do quartel. "Não houve
nenhuma ação contra instalações militares", afirmou o Exérci-

to, em nota. "As providências
adotadas seguiram o protocolo
de segurança da organização
militar, destinado a preservar a
integridade física de patrimônio
e pessoal." De acordo com o comandante do batalhão da PM de
Guarapuava, tenente-coronel
Joas Lins, a cidade pode ter sido
escolhida pela quadrilha devido
a seus acessos a rodovias e também em razão da quantidade de
dinheiro na empresa de valores.
O prefeito de Guarapuava,
Celso Goes (Cidadania), relatou
momentos de terror. "Foi muito
tenso, houve muitas rajadas de
metralhadora, tiros e não estamos acostumados com isso. Ficamos apavorados." Escolas suspenderam as aulas, e parte do
comércio não abriu as portas.
Quem mora próximo da empresa de valores disse que passou
momentos de terror.
"Nos primeiros tiros, achei
que era bomba. Quando entendi
que eram tiros, deitei no chão.
Os disparos paravam um pouco
e já começavam de novo. Eles
pegavam quem passava na rua
para fazer de refém", disse o artesão Trajano Soares, que mora e
trabalha em frente à Proforte.
O motorista Kleber Klamer
disse se lembrar do barulho forte
provocado pela reação entre
PMs e criminosos. "Faziam todos de escudo humano e atingiram a perna de um motociclista
que passava. Moro a 1 km daqui
e o barulho era tanto que parecia
ao lado da minha casa."
"Nunca vi nada parecido. Eu
tremia e quase morri de susto,
achei que iam entrar no meu
quintal", contou a aposentada
Romilda Bortolanza, 75. Na casa
da agricultora Patricia Roth, todos deitaram no chão ao ouvir os
tiros. Assim ficaram por duas horas, até os disparos cessarem.
"Tenho duas crianças, de 10 e 12
anos. Meu menino teve uma crise de ansiedade e começou a ter
falta de ar, com o coração disparado. Nosso prédio chegou a tremer com as explosões", afirmou.
A atriz Larissa Manoela, 21,
nascida em Guarapuava, afirmou nas redes sociais que ficou
com o coração apertado ao saber
o que ocorreu. "Eu estou com
vocês. Família, amigos, se protejam", disse. Os ataques começaram por volta das 22h de domingo e terminaram no início da
madrugada, quando os moradores relatam não terem mais ouvido barulhos de tiros.

Terça-feira, 19 de abril de 2022

6

São Paulo/Mundo
BLOCOS

Parte dos blocos de Carnaval tem organizado uma programação independente para
sair às ruas em São Paulo durante o feriado de Tiradentes,
apesar do cancelamento do calendário oficial.
Sem apoio da prefeitura, que
afirma não ter tempo hábil para
estruturar os desfiles, organizadores utilizam grupos de mensagens para definir listas de horários e locais dos cortejos.
Por enquanto, poucos blocos
divulgam abertamente a programação, caso do bloco Feminista, que vai sair na sexta-feira
e, para isso, está fazendo uma
vaquinha online para arrecadar
R$ 7.500, referente ao custo do
cortejo.
Outro que já declarou que
vai sair é o bloco do Fuá, programado para tarde de sábado, no
Bexiga, na região central. "Temos o direito à livre manifestação, as ruas são do povo", diz
Marco Ribeiro, organizador do
bloco do Fuá. "Somos um bloco
comunitário e sairemos com
uma pequena estrutura de som
e bateria."
Em posts nas redes sociais, o
Te Pego no Cantinho marcou o
cortejo para o próximo domingo, no Butantã, na zona oeste. O
Unidos do Swing anunciou cortejo para o mesmo dia na avenida Paulista.
A programação não oficial
está em contato com vendedores ambulantes para evitarem a
venda de bebidas em garrafas e
também com coletivos de catadores de materiais recicláveis.
A divulgação das datas e locais não estão sendo divulgadas
nas redes sociais para evitar reações da prefeitura. Por isso, informações sobre as festas de rua
devem se concentrar em listas
de transmissão de WhatsApp.
Em nota, a prefeitura afirmou que "está empenhada em
encontrar uma data consensual
com tempo hábil para planejar
o evento" e reiterou que o carnaval de rua exige planejamento extenso, o que inclui alterações no trânsito e no transporte
público, infraestrutura, policiamento e serviços médicos.
"É impossível realizar o carnaval de rua sem um grande esforço de organização, que garanta a segurança dos participantes e dos foliões", disse a
gestão municipal na nota.
Os blocos recorreram à Defensoria Pública para obter respaldo jurídico e evitar dispersões violentas e demais sanções
do poder público.
No último dia 12, o órgão formalizou pedido para que a prefeitura e o comando da Polícia
Militar não usem força para dispersar os blocos que desfilarem

durante o feriado de Tiradentes.
A prefeitura afirmou não ter
sido notificada sobre o ofício e
não comentou o pedido. A Secretaria de Segurança Pública
deu a mesma resposta.
O feriado de Tiradentes se
tornou a data oficial do Carnaval atípico após dois anos
de pandemia porque coincide
com a data dos desfiles das
escolas de samba no sambódromo.
Para os organizadores, o
Carnaval de rua representa uma
manifestação cultural, garantida pela Constituição Federal, e
por isso, não precisa de uma autorização formal da prefeitura
para ocorrer.
O decreto que passou a regulamentar o Carnaval de rua em
São Paulo foi publicado em
2017, quando o ex-prefeito João
Doria (PSDB) decidiu dispersar
pela cidade os cortejos que se
concentravam na Vila Madalena e em Pinheiros.
Moradores desses bairros se
mobilizaram contra os problemas decorrentes da festa nas
ruas, como excesso de lixo, barulho na madrugada, furtos e
dificuldade na dispersão do público. Policiais militares usaram
bombas de efeito moral para
dispersar foliões que se recusavam a deixar as ruas.
Dois anos depois o decreto
foi revogado pelo ex-prefeito
Bruno Covas (PSDB), que determinou as regras atuais do
Carnaval de rua.
Neste ano, os blocos e a prefeitura estão diante de um impasse. Uma reunião realizada
no último dia 8 de abril no CCSP
(Centro Cultural de São Paulo)
terminou de forma agitada e
sem acordo entre as partes.
De um lado, a gestão municipal reiterou que não há tempo
hábil para organizar a festa de
rua. De outro, representantes
de blocos afirmaram que os cortejos, em menor quantidade,
estão mantidos mesmo sem
apoio da prefeitura.
Além do bloco do Fuá, a reportagem entrou em contato
com outros dez blocos de rua de
São Paulo. A maioria informou
que optou por não ir para a rua
neste feriado, caso do Ritaleena,
Esfarrapado, Galo da Madrugada, Bloco do Sargento Pimenta,
Cecílias e Buarques e o Meu
Santo É Pop.
Outros, apesar de não saírem
às ruas, aproveitam a movimentação para anunciar festas
fechadas marcadas para o feriado e para outras datas, como o
Minhoqueens, Domingo Ela
Não Vai e o Tarado Ni Você.
O bloco Jegue Elétrico e o
Charanga do França sinalizaram a intenção de sair às ruas,
mas devem decidir isso nos próximos dias, segundo os organizadores.

PARQUE

Com 91 metros, SP terá
maior roda-gigante da AL
GUSTAVO
FIORATTI/FOLHAPRESS
Será instalada no parque
Cândido Portinari, ainda neste
semestre, uma roda-gigante
que está sendo divulgada como
a maior da América Latina.
Custeada pela São Paulo Big
Wheel (SPBW), empresa classificada por chamamento público do governo do estado para
executar a obra, ela terá 91 metros de altura e vista para a região da marginal Pinheiros, na
zona oeste da capital paulista.
A roda-gigante supera equivalentes turísticas instaladas
em cidades como Paris e Chicago. Mas sua estrutura fica
aquém da London Eye, que tem
135 metros e fica na capital britânica, e também da de Dubai,
que tem 210 metros de altura,
entre outras.
Até agora, o recorde latino-
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UCRÂNIA

Carnaval de rua
organiza programação
independente em SP
MARIANA ZYLBERKAN E
ISABELLA MENON/FOLHAPRESS

OUTONO: Dia ensolarado com algumas nuvens. Não chove. Manhã

americano era da RioStar, no
Rio de Janeiro, com 88 metros.
A previsão é inaugurar a versão paulista nas férias escolares
de julho, segundo nota da Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente do Estado de
São Paulo. A SPBW diz que ainda está estudando o valor da
entrada para a atração.
Ela é composta de 42 cabines de observação com capacidade para até dez pessoas cada.
O interior da cabine terá sistema de ar-condicionado, monitoramento por câmeras, interfones e serviço de wifi.
Também faz parte da estrutura, que terá peso total de mais
de mil toneladas, uma iluminação que vai pontuar aquele pedaço na zona oeste da cidade.
A montagem já está em andamento e ocupará uma área
de 4.500 metros quadrados,
que é vizinho ao Villa-Lobos.

Aliado de Putin preso sugere
troca por forças de Mariupol
O

político ucraniano
pró-Rússia Viktor
Medvedchuk fez apelo, ontem para ser entregue a
Moscou em troca de soldados e
civis ucranianos mantidos presos pelas forças russas na cidade
sitiada de Mariupol.
Medvedchuk fez o apelo ao
presidente russo, Vladimir Putin,
e ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em vídeo divulgado pelo serviço de segurança

ucraniano SBU no Facebook.
Não ficou claro se Medvedchuk
falava livremente no vídeo.
Ele disse que estava fazendo
um "apelo para que o lado ucraniano o troque pelos defensores
de Mariupol e seus cidadãos que
estão lá hoje e não têm oportunidade de uma saída segura por
um corredor humanitário".
Líder do partido Plataforma
de Oposição - Pela Vida, Medvedchuk é aliado de Putin.

Ele havia sido colocado sob
prisão domiciliar no ano passado pelas autoridades da Ucrânia, sob acusações de traição e
financiamento de terrorismo,
que nega. O político escapou alguns dias depois que a invasão
russa começou, em fevereiro,
mas foi capturado mais tarde
pela Ucrânia.
BRITÂNICOS
Dois combatentes britânicos

- Shaun Pinner e Aiden Aslin -,
capturados na Ucrânia pelas
forças russas, apareceram na TV
estatal russa, ontem, e pediram
para ser trocados pelo político
pró-Rússia Viktor Medvedchuk,
mantido preso pelas autoridades ucranianas.
Ambos pediram ao primeiroministro britânico, Boris Johnson, que os ajudasse a voltar para casa, em troca da libertação
do político.

Sem navio Moskva, Rússia deve
se afastar da costa da Ucrânia
Um duro golpe para os russos, "um dano que foi mais psicológico do que material". Assim tem sido classificado o naufrágio do cruzador de mísseis
Moskva, principal navio da frota
russa do mar Negro, depois que
foi atingido por uma explosão
na quarta-feira passada.
Com 12.500 toneladas, é o
maior navio de guerra russo
afundado em combate desde a
Segunda Guerra Mundial. A embarcação com capacidade para
510 tripulantes era um símbolo
do poder militar e liderou a parte
naval do ataque russo à Ucrânia.
Embora Vladimir Putin (foto)
insista em dizer, em várias ocasiões, que sua "operação militar
especial" na Ucrânia avança
com sucesso, "conforme planejado", "é uma perda simbólica
muito grande", disse o almirante
francês reformado, Pascal Ausseur, diretor-geral do centro de
análise Fundação Mediterrânea
de Estudos Estratégicos (FMES).
"É uma embarcação de
12.000 toneladas que afundou
em 12 horas (...) Isso não é normal", falou ele.
Jenny Hill, correspondente da
BBC em Moscou, diz que o naufrágio do Moskva é uma perda
"significativa e humilhante" para
o presidente russo. "O que antes
era um símbolo do poder e da
ambição da Rússia, agora está no
fundo do mar", disse a jornalista.
Mas, para Mykola Bielieskov,
do Instituto Nacional de Estudos Estratégicos da Ucrânia, o
dano é "mais psicológico do que
material".
"Os navios russos agora serão
forçados a se afastar da costa
ucraniana, onde não podem
mais se sentir seguros", explica
ele. Mas o naufrágio "não vai
acabar completamente com o
bloqueio naval da Rússia à Ucrânia", explicou ele, que assessora
o governo ucraniano em estratégia militar.
O Moskva não disparou mísseis contra alvos terrestres ucranianos, porém especialistas militares disseram à BBC que a
embarcação forneceu apoio
crucial a outras embarcações
que fizeram isso.
Ele era o único navio da frota
a ter defesas aéreas de longo alcance a bordo, explicou Sidharth
Kaushal, especialista em energia

Ucrânia usou bombas de
fragmentação contra russos
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS
Em uma rara reportagem desfavorável ao
governo de Kiev, o jornal americano The New
York Times divulgou ontem que forças ucranianas provavelmente usaram bombas de fragmentação contra a cidade de Husarivka, na
fronteira entre as províncias de Kharkiv e Donetsk, enquanto ela estava sob ocupação russa

em março.
Essas bombas são vetadas por uma convenção internacional que nem Rússia nem Ucrânia
nem EUA adotam. Elas espalham minibombas
por uma grande extensão, que muitas vezes não
explodem, tornando-se um perigo perene.
Kiev, que denunciou o uso de bombas do tipo
pelos russos como um crime de guerra, não comentou o relato.

FOLHAPRESS

marítima do Royal United Services Institute, em Londres.
Com isso, os outros navios da
frota russa agora estarão mais
vulneráveis a ataques aéreos embora não esteja claro se as
forças da Ucrânia, que sofreram
inúmeras baixas desde o início
da guerra, têm recursos para tirar proveito da situação.
"O Moskva foi uma pedra no
sapato dos ucranianos desde o
início desse conflito", disse Michael Petersen, do Instituto Russo de Estudos Marítimos. Por
muitos anos, foi um símbolo do
poder naval russo no mar Negro.
Com seu armamento, o cruzador protegia integralmente um
diâmetro de 150 quilômetros a
seu redor, explicou Nick Brown,
especialista do instituto privado
de informação britânico Janes.
"Com a Turquia bloqueando
os navios russos nos estreitos de
Bósforo e Dardanelos, será difícil para a Rússia substituir sua
capacidade de defesa aérea",
afirmou. Porém, "o restante da
frota do mar Negro continua
sendo uma força importante."
Sobretudo com as modernas
fragatas de tipo Almirante Grigorovich, equipadas com defesas antiaéreas mais avançadas
que as do Moskva, apesar de um
alcance mais curto, e com mísseis de ataque terrestre Kalibr.
Na avaliação do Reino Unido,
o naufrágio de Moskva é a segunda perda considerável pela
Rússia durante a guerra na
Ucrânia, o que pode obrigá-la a
"rever sua postura marítima".
A inteligência britânica destaca que, em 24 de março, o na-

vio Saratov, da classe Alligator,
também foi inutilizado. O Saratov foi atingido por um grande
incêndio e destruído, mas não
chegou a afundar.
De acordo com o jornal The
New York Times, o naufrágio de
Moskva é a perda naval mais importante desde 1982, quando a
Argentina afundou o navio militar britânico Sheffield e atingiu
outras embarcações na Guerra
das Malvinas.
IMPACTO NUCLEAR
Além da perda política e militar, não foi descartado um possível impacto nuclear.
No Facebook, Andrii Klymenko, gerente de projetos do
Instituto de Estudos Estratégicos do Mar Negro, chamou a
atenção para a possibilidade de
duas ogivas nucleares estarem a
bordo do Moskva.
"Isso pode ser novidade para
muitos, mas é um navio que carrega armas nucleares", ressaltou.
Klymenko chama a atenção

para a necessidade de encontrar
as supostas ogivas e entender
onde exatamente houve explosão no navio.
De acordo com a inteligência
britânica, o Moskva era um dos
três únicos cruzadores da classe
Slava na marinha russa.
O Moskva, de 186 metros de
comprimento, portava 16 mísseis antinavio, mísseis Fort (a
versão marítima dos S-300 de
longo alcance) e mísseis de curto alcance Osa, além de lançafoguetes, canhões e torpedos.
Para Maia Otarashvili, do Instituto de Pesquisa de Política Externa (FPRI, na sigla em inglês)
em Washington, o envolvimento
da marinha russa na guerra era
bastante limitado. E agora a
Ucrânia pode ter demonstrado
que possui capacidades de defesa naval que não foram consideradas por Moscou. "Que tipo de
mísseis antinavio a Ucrânia conseguiu recentemente?", ressaltou ele.
"É um mar bastante pequeno,
tudo está ao alcance dos mísseis
antinavios, e sua detecção é
muito simples", acrescentou
Ausseur. Por isso, a perda do
Moskva "revela uma vulnerabilidade verdadeira" da marinha
russa.
INTENSIFICA ATAQUES
Após perder seu principal navio, a Rússia prometeu intensificar os ataques à capital ucraniana, Kiev. Os ataques russos na
região têm sido raros desde o final de março, quando as tropas
saíram da capital para se concentrar no leste ucraniano.
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Infecções por Covid-19 na Índia
atingem maior nível em um mês
O número diário de casos de
Covid-19 na Índia quase dobrou
ontem, em relação ao dia anterior, para mais de 2 mil pela primeira vez em um mês, mostram
dados do governo. O estado de
Kerala, no Sul, relatou grande
salto no número de mortes.
A Índia estava no centro da crise global da Covid-19 no ano passado, nesta época, mas a situação
melhorou desde então. A maioria
das medidas de precaução, in-

cluindo o uso de máscaras, foi
abandonada recentemente.
Mas os casos têm aumentado
no país, de 1,35 bilhão de pessoas, nos últimos dias.
A capital, Nova Delhi, reforçou na semana passada as precauções contra a doença nas escolas. A região de Uttar Pradesh,
o estado mais populoso, novamente tornou as máscaras obrigatórias em locais públicos de
alguns distritos.

Autoridades relataram 2.183
novas infecções nesta segundafeira, elevando o total para mais
de 43 milhões, segundo dados
do Ministério da Saúde.
O ministério registrou mais
214 mortes, incluindo 151 desde
13 de abril, em Kerala, considerado o local que emite dados
mais precisos sobre o número
de casos e de mortes.
A Índia registrou um total de
cerca de 522 mil mortes pela co-

vid-19, embora muitos especialistas tenham dito que o número
real de mortos pode chegar a 4
milhões, além de centenas de
milhões de casos.
O governo do primeiro-ministro Narendra Modi tem rejeitado repetidamente essas estimativas mais altas, afirmando
que os modelos matemáticos
usados para estimar mortes em
países menores não podem ser
confiáveis para a Índia.

