Turismo terá R$ 200 mi para reparar perdas com óleo, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais neste domingo, 27, que empresári
os do ramo de turismo na região Nordeste terão acesso a uma linha de crédito especial de 200
milhões de reais para superar retração nas atividades causada pelo
vazamento de óleo
que atingiu a região. Além dos empresários, de acordo com o presidente, pescadores terão
acesso a um seguro, para o qual o governo disponibilizará 59,9 milhões de reais no mês que
vem.

Em uma série de publicações no Twitter, Bolsonaro afirmou que o governo vem combatendo o
aparecimento de petróleo na costa brasileira desde o dia 2 de setembro. “A narrativa inicial era
a mentira, após gritavam que o Governo ignorava a situação, passaram a dizer que chegou
tarde. Enquanto isso silêncio ensurdecedor quanto ao causador”, escreveu o presidente.

O diretor de Assuntos Corporativos da Petrobras , Eberaldo Neto, disse na sexta-feira, 25, que
a análise de 30 amostras do petróleo recolhido de praias do Nordeste permitiu concluir que ele
foi extraído de três campos de produção na
Venezuela
. Em entrevista para analisar os resultados do balanço do terceiro trimestre de 2019, Neto
esclareceu que a companhia agiu assim que foi acionada pela União, no início de setembro, e
recolheu 340 toneladas de resíduos das praias.
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Reportagem de VEJA desta semana mostra como reação demorada e confusa ao desastre
do derramamento faz o governo passar do papel de vítima à condição de vilão do problema.
“Fizemos análise em mais de 30 amostras e concluímos que é de três campos venezuelanos”,
disse Neto. “A origem do vazamento é outra coisa. A gente entende que é na costa brasileira”,
acrescentou.

O vazamento teria ocorrido no Oceano Atlântico, em uma região no caminho de uma corrente
marinha que vem da África e se bifurca, seguindo para a costa setentrional do Nordeste, de um
lado, e para a Bahia e o Sudeste, do outro, passando pelos locais onde o óleo tem sido
recolhido.

(Com Estadão Conteúdo)

Fonte: VEJA
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