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BRASIL

Militares
devem se
vacinar, avisa
Exército
DIRETRIZES Uma nova diretriz do Comando
do Exército modificou as regras para a pre-
venção da covid-19 na caserna e estabeleceu
e estabeleceu condições para a retomada de
atividades presenciais. O comandante-geral,
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, orientou
os subordinados a avaliarem a volta ao regi-
me presencial de militares e servidores já va-
cinados, quinze dias após terem completado
a imunização. O comandante abriu uma bre-
cha para que, em "casos omissos sobre co-
bertura vacinal", os militares não-vacinados
sejam submetidos à apreciação do Departa-
mento-Geral do Pessoal (DGP), um órgão de
direção do Exército.

A orientação do general diverge do discur-
so do presidente Jair Bolsonaro, que é contra
a exigência de vacina e não aplicou regra se-
melhante ao ordenar o retorno do funciona-
lismo em geral ao trabalho presencial. Desde
o ano passado, o governo federal só exige a
vacinação completa de servidores com co-
morbidades, mas que desejam retornar ao
regime presencial.

O documento assinado pelo general Paulo
Sérgio atualizou normas antes estabelecidas
em março de 2020, no início da pandemia do
novo coronavírus, pelo então comandan-
te-geral, general Edson Leal Pujol. Em al-
guns casos, o atual comandante manteve ou
explicitou regras, e, em outros, as tornou

mais brandas. Ele não citou,
no documento, se há dados
de adesão à vacinação na
Força, tampouco o recru-
descimento da pandemia
com a predominância da va-
riante ômicron no Brasil.

Preocupado com fake
news e desinformação na
tropa, o comandante man-
teve, por exemplo, a expres-
sa ordem para que militares
não compartilhem em redes
sociais informações falsas ou
de origem desconhecida so-
bre a pandemia. A diretriz
emitida novamente é a mes-
ma vigente desde o início da
pandemia no país, há quase
dois anos.

Paulo Sérgio não mencio-
nou se haverá algum tipo de
punição em caso de des-
cumprimento das orienta-
ções, algumas delas explici-
tamente proibitivas. A nor-
ma diz expressamente que
devem ser observados o
"distanciamento social, uso
de máscaras e higienização
de mãos", o que não consta-
va na diretriz anterior.

Ao todo, a nova diretriz
tem 52 tópicos, contra 30 da
primeira. O objetivo é o re-
torno "gradual e seguro" das
atividades completas, pre-
servando a saúde dos milita-
res e a capacidade operativa
da Força Terrestre.

DIVULGAÇÃO

Paulo Sérgio
Nogueira de
Oliveira,
comandante-
geral do
Exército

Prefeitos pedem
ajuda para
comprar
remédios

PT PEDE QUE MPE INVESTIGUE
BOLSONARO POR PROPAGANDA

CAMPANHA O PT apresentou ontem repre-
sentação ao Ministério Público Eleitoral
(MPE) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL)
por campanha eleitoral antecipada e abuso de
poder econômico. O partido pede a instaura-
ção de investigação para averiguar se ruralis-
tas dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul estão envolvidos no aluguel de outdo-
ors para promover a candidatura de Bolsonaro
à reeleição. A representação do PT foi baseada
em reportagem publicada no UOL, na qual
são apresentados diversos registros de outdo-
ors espalhados em propriedades rurais da re-
gião Centro-Oeste. As peças de publicidade
apresentam fotos de Bolsonaro, apoio decla-
rado à sua candidatura neste ano e mensagens
que exaltam as bandeiras do seu governo.

O partido
pede a
instauração
de investi-
gação para
averiguar se
ruralistas
dos estados
de Mato
Grosso e
Mato Grosso
do Sul estão
envolvidos
no aluguel de
outdoors

PANDEMIA Para enfrentar o
aumento dos casos de coro-
navírus e influenza no país,
um grupo de mais de 2 mil
prefeitos enviou um ofício ao
Ministério da Saúde na últi-
ma quarta-feira solicitando
apoio da pasta na estrutura-
ção do atendimento ambu-
latorial, compra de testes rá-
pidos de covid-19 e de re-
médios antigripais, atual-
mente em falta em várias ci-
dades do país.

A solicitação, noticiada
pelo O Globo, foi encami-
nhado pelo Conectar, con-
sórcio criado na pandemia
para a compra de vacinas e
que hoje atua em outras
frentes da saúde pública. As
mais de 2 mil cidades que fa-
zem parte do grupo respon-
dem por uma população de
cerca de 150 milhões de pes-
soas. “A situação é alarman-
te. Precisamos de mais tes-
tes, mais estrutura e medi-
cação. Pedimos ao Ministé-
rio medidas emergenciais e
apoio aos municípios”, afir-
mou o presidente do Conec-
tar e prefeito de Florianópo-
lis (SC), Gean Loureiro.
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