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Ucrânia afirmou, on-
tem, que espera reto-
mar as exportações de

grãosesta semanaapóscincome-
ses de guerra, enquanto a Rús-
sia anunciou uma redução ain-
da mais drásti-
ca no envio de
gás para a Eu-
ropa. A gigan-
te russa Ga-
zprom infor-
mou que redu-
zirá as entre-
gas diárias de gás para a Euro-
pa através do gasoduto Nord
Stream (que liga Rússia e Ale-
manha) para 33 milhões de me-
tros cúbicos a partir de ama-

nhã, devido à manutenção de
uma turbina.

No entanto, para o governo
alemão, não há razão técnica
para um novo corte nos embar-
ques, sendo uma decisão política

e um pretexto
para pressio-
nar o Ociden-
te no contex-
to do conflito
na Ucrânia.
Em sua men-
sagem diária,

o presidente ucraniano, Volo-
dymyr Zelensky, pediu à Eu-
ropa que responda, reforçan-
do as sanções europeias con-
tra Moscou.

“Hoje ouvimos novas ameaças
de gás contra a Europa. Trata-
-se de uma guerra aberta de gás
que a Rússia está travando con-
tra uma Europa unida. É por is-
so que é preciso responder. Não
se deve pensar em como recupe-
rar uma turbina, mas em refor-
çar as sanções”, acusou Zelensky.

Paralelamente, o ministro de
Infraestrutura da Ucrânia, Olek-
sandr Kubrakov, afirmou em co-
letiva de imprensa que as expor-
tações de grãos ucranianos po-
dem ser retomadas esta sema-
na. De acordo com Kubrakov,
o principal obstáculo é o risco
de bombardeios russos, como
o ocorrido no sábado contra o
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CRIANÇAS

As exportações de grãos
podem ser retomadas esta
semana, de acordo com o
Ministério da
Infraestrutura

Rússia reduz envio
de gás para a Europa
A gigante russa Gazprom informou que reduzirá as entregas diárias de gás para a
Europa através do gasoduto Nord Stream para 33milhões demetros cúbicos

porto de Odessa, no Mar Negro.
A Rússia afirmou que destruiu

um prédio militar e armas oci-
dentais nesse porto. O porta-voz
do Kremlin, Dmitri Peskov, rei-
terou que os ataques foram di-
recionados contra a infraestru-

tura militar e não têm nada a
ver com a infraestrutura usada
para a implementação do acor-
do de exportação de grãos. “Por
isso não se deve impedir o iní-
cio do processo de carregamen-
to”, acrescentou. (AFP)

O presidente da Ucrânia, Voldymyr Zelensky voltou a
pedir aos europeusmais sanções contra a Rússia
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Covid-19matoumais que
outras 14 doenças em 10 anos

Em 2020 e 2021, a pandemia
mundial da Covid-19 matou
mais que o triplo de crianças de
6 meses a 3 anos que a soma de
todas as mortes nessa faixa etá-
ria ao longo da última década
por doenças que podem matar
e são preveníveis por vacinas.
Os dados foram levantados pe-
lo Observatório de Saúde na In-

fância - Observa Infância (Fio-
cruz/Unifase).

Para a análise, os pesquisa-
dores Patricia Boccolini e Cris-
tiano Boccolini consideraram a
Lista Brasileira de Mortes Evitá-
veis para menores de 5 anos. A
lista inclui 14 doenças com des-
fecho fatal prevenível por imu-
nização: neurotuberculose, tu-

berculose miliar, tétano neo-
natal, tétano, difteria, co-
queluche, poliomielite, sa-
rampo, rubéola, hepatite B,
caxumba, rubéola congêni-
ta, hepatite viral congênita
e meningite meningocóci-
ca do tipo B.

Entre 2012 e 2021 o Brasil
registrou 144 óbitos de crian-
ças de 6 meses a 3 anos como
resultado de doenças dessa
list. A Covid-19, em um perío-
do de dois anos, matou 539
crianças nessa faixa etária.
Ainda sem perspectiva de
vacinação no Brasil, crian-
ças de 6 meses a 3 anos re-
presentam cerca de duas
em cada cinco menores de
5 anos que morreram com
Covid-19 nos dois primeiros
anos da pandemia. (Agência
Fiocruz)

O vírus tiroumais que o triplo de vidas de crianças de 6
meses a 3 anos entre os anos de 2020 e 2021
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