
BRASIL

Bolsonaro diz a Putin 
ser solidário à Rússia 
Presidente do Brasil diz que deseja colaborar em áreas como defesa, petróleo e gás

AFP

O presidente Jair Bolsonaro não citou diretamente as tensões entre a Rússia e a Ucrânia

O 
presidente Jair Bol-
sonaro (PL) iniciou, 
no Kremlin, o en-
contro com o pre-

sidente da Rússia, Vladimir 
Putin, ponto alto da viagem 
oficial ao país. Nos cumpri-
mentos iniciais, o chefe do 
Executivo brasileiro desta-
cou ao russo que é solidário 
ao país e que deseja colabo-
rar nas áreas de defesa, pe-
tróleo, gás e agricultura.

A afirmação sobre solida-
riedade vem em meio às ten-
sões entre a Rússia e a Ucrâ-
nia. O presidente, no entanto, 
não citou diretamente o tema. 
“Somos solidários à Rússia e 
queremos muito colaborar em 
várias áreas, defesa, petróleo 
e gás, agricultura. As reuniões 
estão acontecendo”, disse o 
chefe do Executivo brasileiro 
a Putin, na manhã de ontem, 
pelo horário de Brasília, com 
a ajuda de um intérprete.

Bolsonaro ainda agradeceu 
a Putin pelo convite para a vi-
sita oficial a Moscou. “Estou 
muito feliz e honrado com seu 
convite. Nossa passagem por 
aqui é retrato para o mundo 
de que podemos crescer muito 
em nossas relações bilaterais”, 
seguiu.

Em seguida, Bolsona-
ro agradeceu o apoio do 

também mantém boas rela-
ções com a Argentina.

A pauta central da re-
união entre os dois será a 
crise dos fertilizantes, mas 
Bolsonaro também conside-
ra falar de cibersegurança. 
A crise envolvendo a Ucrâ-
nia será outra pauta da re-
união, de acordo com o mi-
nistro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, apesar 
da orientação do Itamaraty 
para que o presidente evi-
tasse o tema.

Para participar da reunião, 
Bolsonaro teve de se subme-
ter a um teste de covid-19 do 

tipo RT-PCR pela manhã, em 
seu hotel em Moscou. Além 
disso, o encontro bilateral 
terá a presença apenas dos 
dois presidentes e de intér-
pretes. As medidas obede-
cem protocolos sanitários rí-
gidos do Kremlin em função 
da pandemia.

Dois integrantes do Ita-
maraty ouvidos reserva-
damente pela reportagem 
relatam certo temor de um 
encontro de Bolsonaro e 
Putin sem a presença de 
diplomatas.

Laboratório solicita aprovação de um 
medicamento contra a covid-19

Pfizer faz pedido de 
uso emergencial

DIVULGAÇÃO/SERGIO LIMA

Anvisa vai revisar dados passados pela Pfizer sobre medicamento

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa) recebeu ontem o pedi-
do de uso emergencial do 
laboratório farmacêutico 
Pfizer para a aprovação 
de um medicamento con-
tra a covid-19. A empresa 
apresentou a solicitação 
de utilização do Paxlovid 
(nirmatrelvir + ritonavir).

O Paxlovid é um medi-
camento do tipo antiviral 
e de uso oral. Segundo 
a Pfizer, os estudos de-
monstram que esse me-
dicamento, quando ad-
ministrado no início da 
infecção, tem a capacida-
de de reduzir os casos de 
hospitalização e mortes. 
Esses dados serão revisa-
dos pela Anvisa.

As primeiras 24 horas 

de análise serão utilizadas 
para fazer uma triagem do 
processo e verificar se os do-
cumentos necessários estão 
disponíveis. Se houver infor-
mações importantes faltan-
do, a Agência pode solicitá-
-las ao laboratório.

No dia 19 de janeiro, a 
Anvisa e o laboratório já ha-
viam realizado a reunião de 
pré-submissão desse produ-
to, o que acontece antes do 
envio formal do pedido pela 
empresa.

O prazo de avaliação para 
o uso emergencial e tempo-
rário de medicamento con-
tra a covid-19 é de até 30 
dias. A análise não conside-
ra o tempo do processo em 
status de exigência técnica, 
que é quando o laboratório 
precisa responder questões 
técnicas feitas pela Agência 
no processo.

Kremlin ao caso de um bra-
sileiro preso na Rússia. “Es-
tamos à disposição e tenho 
certeza de que esse encontro 
será muito produtivo para 
nossos povos”, finalizou, an-
tes de seguir para a parte re-
servada da agenda.

Já Putin manifestou a Bol-
sonaro alegria em recebê-lo, 
comemorou a manutenção 
do comércio bilateral entre os 
países durante as restrições 
da pandemia e disse esperar 
que o encontro seja produti-
vo. “Brasil é nosso principal 
parceiro na América Latina”, 
destacou o líder russo, que 
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