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JORNAL DA CIDADE

Terremoto no Afeganistão
mata mais de 900 pessoas
Total de vítimas do desastre ainda pode subir; feridos passam de 600

U

m terremoto de magnitude 6,1 matou ontem 920
pessoas no Afeganistão,
disseram autoridades de gerenciamento de desastres. Houve
mais de 600 feridos, e o número
de mortos deve crescer à medida
em que as informações chegam
de vilas remotas nas montanhas.
Fotos na mídia afegã mostram casas reduzidas a escombros, com corpos envoltos em
cobertores no chão. Helicópteros foram mobilizados no
esforço de resgate para chegar
aos feridos e transportar suprimentos médicos e alimentos,
disse Salahuddin Ayubi, autoridade do Ministério do Interior.
"O número de mortos provavelmente aumentará, pois
algumas das vilas estão em
áreas remotas nas montanhas
e levará algum tempo para
coletar detalhes", acrescentou.
O terremoto desta quarta-feira foi o mais mortal desde
2002. Ele ocorreu a cerca de
44 quilômetros da cidade de
Khost, no sudeste, perto da
fronteira com o Paquistão, de
acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGC).
Mortes confirmadas
maioria das mortes confirmadas foi na província
oriental de Paktika, onde 255
pessoas morreram e mais de
200 ficaram feridas, acrescentou Ayubi. Na província de
Khost, 25 morreram e 90 foram
levados a um hospital.

A

Divulgação

HELICÓPTEROS foram mobilizados no esforço para chegar aos feridos e transportar suprimentos médicos e alimentos
Haibatullah Akhundzada, o
líder supremo do Talibã, ofereceu suas condolências em um
comunicado.
Montar uma operação de
resgate pode ser um grande
teste para o Talibã, que assumiu o país em agosto e foi
afastado de grande parte da
assistência internacional por
causa de sanções.
O tremor foi sentido por
cerca de 119 milhões de pessoas no Paquistão, Afeganistão
e Índia, disse o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico

(EMSC), mas não houve relatos imediatos de danos ou
vítimas no Paquistão.
O EMSC colocou a magnitude do terremoto em 6,1, embora o USGC tenha dito que foi
de 5,9. Somando-se ao desafio
para as autoridades afegãs estão as recentes inundações em
muitas regiões, que, segundo a
agência de desastres, mataram
11, feriram 50 e bloquearam
trechos de rodovias.
O terremoto ocorre no momento em que o Afeganistão
enfrenta uma grave crise eco-

nômica desde que o Talibã
assumiu o poder, quando as
forças internacionais - lideradas pelos Estados Unidos - se
retiraram após duas décadas
de guerra.
Em resposta à tomada de
poder pelo Talibã, muitas nações impuseram sanções ao
setor bancário do Afeganistão e
cortaram bilhões de dólares em
ajuda ao desenvolvimento. A
ajuda humanitária continuou,
no entanto, com agências internacionais, como a Organização
das Nações Unidas (ONU).

CLIMA DE GUERRA

Lituânia bloqueia trens russos
A Lituânia impediu Moscou
de enviar carregamentos por
via ferroviária que passem por
seu território para chegar até
Kaliningrado, exclave [parte de
um país que fica separada do
restante do território] russo no
Mar Báltico. A Rússia condenou com veemência a decisão.
A agência de notícias Reuters reportou que a movimentação é parte das sanções da
União Europeia contra a Rússia
em razão da guerra com a

Ucrânia. A Lituânia, um dos países Bálticos, é membro tanto
da União Europeia quanto da
Otan (Organização do Tratado
do Atlântico Norte).
O exclave russo de Kaliningrado faz fronteira com a
Lituânia e com a Polônia.
O governador de Kaliningrado, Anton Alikhanov, estima que
até 50% de todos os tipos de mercadorias podem ser afetados pela
proibição, incluindo carvão, metais e materiais para construção.

Protesto

O

porta-voz russo Dmitry
Peskov disse que a decisão
por parte da Lituânia não tem
precedentes e vai contra a lei.
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou o
chefe da representação diplomática da Lituânia em Moscou
para apresentar-lhe um protesto e ameaçar a imposição
de possíveis contramedidas.
Por outro lado, outras agências de notícias informaram

que o governo da Lituânia
defende a medida, ressaltando
que a proibição está alinhada
com sanções da União Europeia.
O diplomata de mais alto
escalão do bloco europeu,
Josep Borrell, afirmou que
vias terrestres não foram interrompidas, nem proibidas,
e que o transporte de passageiros e de produtos não
sujeitos a sanções está tendo
continuidade.

GREVES À VISTA

Reino Unido tem
inflação recorde
A

disparada dos preços dos alimentos levou a inflação anual
ao consumidor no Reino Unido a um recorde de 40 anos 9,1% no mês passado, a maior taxa do Grupo dos Sete - e que
destaca a gravidade da crise do custo de vida no país.
O índice subiu de 9,0% em abril e ficou em linha com pesquisa da Reuters junto a economistas. Registros da Agência
de Estatísticas Nacionais mostram que a inflação de maio foi
a mais alta desde março de 1982 - e é provável que venha a
piorar.
A libra, uma das moedas mais fracas em relação ao dólar
este ano, foi abaixo de 1,22 dólar, queda de 0,6% no dia, antes
de se recuperar mais tarde.
Alguns investidores consideram que o Reino Unido está em
risco tanto de inflação persistentemente alta quanto de recessão, o que reflete a grande conta de energia importada e atritos
contínuos relacionados ao Brexit, que podem prejudicar ainda
mais os laços comerciais com a União Europeia.
"Com as perspectivas econômicas tão pouco claras, ninguém sabe até onde a inflação pode ir e por quanto tempo ela
continuará, tornando os julgamentos de política fiscal e monetária particularmente duros", disse Jack Leslie, economista
sênior da Resolution Foundation.
Nesta quarta-feira (22), a Resolution Foundation disse que
o impacto do custo de vida para as famílias está sendo agravado pelo Brexit, com implicações prejudiciais a longo prazo para
a produtividade e salários.
O salário médio não está acompanhando a inflação e sindicatos têm alertado sobre greves generalizadas nos próximos
meses.
A taxa de inflação no Reino Unido em maio foi maior do
que nos Estados Unidos, França, Alemanha e Itália. Japão e Canadá ainda não informaram os dados para maio, mas nenhum
deles deve chegar perto.
O Banco da Inglaterra disse na semana passada que a inflação provavelmente permanecerá acima de 9% nos próximos
meses até atingir um pico ligeiramente acima de 11% em outubro, quando as contas de energia deverão subir novamente.
Os mercados financeiros mostram que os juros no Reino
Unidos devem ir acima de 3% por volta do fim do ano - estão
em 1,25% atualmente -, embora a maioria dos economistas
acredite que o fraco crescimento econômico levará o banco
central a aumentar os juros menos do que isso.
Os preços dos alimentos e bebidas não-alcoólicas aumentaram 8,7% em termos anuais em maio - o maior salto desde
março de 2009, o que tornou esta categoria o principal motor
da inflação anual no mês passado.
O núcleo da inflação anual - que elimina os preços dos alimentos e da energia para dar uma ideia da pressão de custos
gerada internamente - caiu pela primeira vez desde setembro
para 5,9% de 6,2%, uma leitura inferior ao esperado.
"O Banco da Inglaterra pode realmente ter alguma esperança com o fato de que as pressões do núcleo dos preços estão
diminuindo; (mas) duvidamos que isso será suficiente para
evitar novos aumentos dos juros nos próximos meses", disse
Sandra Horsfield, economista da Investec. (Reuters)

INDICADORES
DÓLAR
Comercial
Compra
Venda
R$ 5,176..............................R$ 5,177

As Forças Armadas do
Equador afirmaram que não
permitirão que protestos contra as políticas econômicas do
presidente Guillermo Lasso
atentem contra a democracia,
em meio a confrontos de manifestantes indígenas com as
forças de segurança em Quito,
capital do país.
Milhares de indígenas participaram de uma passeata pela
capital na última segunda-feira (20) para exigir respostas
de Lasso a dez pedidos, que
incluem baixar o preço dos
combustíveis, ampliar prazos
para pagar dívidas financeiras,

limitar a expansão do petróleo
e aumentar o orçamento para
saúde e educação intercultural.
O governo respondeu às
demandas em contato com as
lideranças indígenas e está à
espera de novidades. Também
aceitou propostas de mediação
de organizações da sociedade
civil, disse.

Conflito

A

s forças de segurança e os
manifestantes entraram
em conflito na capital na tarde
de ontem. Alguns participantes das passeatas atiraram
paus e foram repelidos com
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gás lacrimogêneo e munição
não letal, segundo uma testemunha da agência de notícias
Reuters.
“As Forças Armadas não
permitirão que se tente romper a ordem constitucional ou
qualquer ação contra a democracia e as leis da república”,
afirmou o ministro da Defesa,

Luis Lara, em um comunicado
à imprensa, ao lado dos chefes
militares.
“Convocamos os equatorianos à unidade nacional”,
acrescentou, mencionando
que, por trás da violência dos
protestos, estão “as mãos do
narcotráfico e do crime organizado”. (Reuters)

Até 1.212,00............................................7.50%
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Equador não aceita protestos
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INSS - ASSALARIADOS,
DOMÉSTICOS E
TRABALHADORES AVULSOS

JANEIRO 2022
Dia04................................0,1434%
Dia05................................0,1432%
Dia06................................0,1507%
Dia07................................0,1583%
Dia08................................0,1582%
Dia09................................0,1582%
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Dia16................................0,1572%
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SALÁRIO FAMÍLIA
Até R$ 907,77........................R$ 46,54.....1-Filho
De R$ 907,78 até R$ 1.364,43......R$ 32,80..... 2-Filhos

POUPANÇA
ABRIL 2022
Dia25.......0,1159%
Dia26.......0,1159%
Dia27.......0,1159%
Dia28.......0,1159%
Dia29.......0,1159%
Dia30.......0,1159%
MAIO 2022
Dia01.......0,1159%
Dia02.......0,1159%
Dia03.......0,1159%
Dia04.......0,1159%
Dia05.......0,1159%
Dia06.......0,1159%
Dia07.......0,1159%
Dia08.......0,1159%
Dia09.......0,1159%
Dia10.......0,1159%
Dia11.......0,1159%
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Dia22.......0,1159%
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SALÁRIO MÍNIMO
R$ 1.212,00
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Dia22.......0,1159%

