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‘SEGURANÇA’

Biden diz que
tomará vacina
Wilmington – O presidente
eleito dos Estados Unidos, Joe
Biden, afirmou ontem que ainda não sabe quando tomará a
vacina para a Covid-19, mas
que pretende ser vacinado em
público como forma de demonstrar a segurança do imunizador. “Estamos trabalhando para demonstrar ao povo
americano que a vacina é segura”, disse em discurso, logo
após formalizar a nomeação
de Pete Buttigieg ao cargo de
secretário de Transporte.
Biden afirmou estar formando um governo de “quebradores de barreiras” ao nomear Buttigieg, o primeiro integrante assumidamente gay
de um gabinete presidencial
na história do país. Biden também comentou os avanços
nas negociações por uma nova rodada de estímulos fiscais
em Washington. “Uma legislação de alívio é “muito importante” para atenuar os efeitos
econômicos da pandemia. Ele
ressaltou o fato de que o projeto deve incluir pagamentos
diretos aos americanos.

OMS

Máscara em
reunião familiar
Genebra – A Organização
Mundial da Saúde (OMS) recomendou o uso de máscara
nas reuniões familiares de
Natal e de fim de ano na Europa. A instituição advertiu
ontem que há um “risco elevado” de que a pandemia se
agrave no início de 2021. Em
um comunicado, a OMS ainda
indicou “manter as distâncias” durante as celebrações
familiares ou optar por realizá-las ao ar livre. “Pode ser
incômodo usar máscara e respeitar as distâncias quando
se está com amigos ou familiares, mas isso ajudará, em
grande medida, a que todos
estejam seguros e sãos”, alegou a organização.

PFIZER/BIONTECH

Chile aprova
imunizante
Santiago – O Chile aprovou
ontem o uso da vacina Pfizer/BioNTech contra o novo
coronavírus, permitindo a importação do imunizante e o
início da aplicação na população acima de 16 anos. A decisão foi tomada por um comitê
de 22 especialistas, que “analisou questões superelevantes, como, por exemplo, se o
Chile estava preparado ou
não na logística para receber
as doses da vacina”, explicou
o diretor em exercício do Instituto de Saúde Pública (ISP),
Heriberto García.

mundo@correiodopovo.com.br

Vacinação na França no fim do mês
Premiê citou início da campanha ‘na última semana de dezembro’, ‘se as condições permitirem’

P

– A campanha de vacinação contra o novo
coronavírus na França
começará “na última semana de dezembro”, “se as condições permitirem”, disse o primeiro-ministro Jean Castex nesta quarta-feira. Ele condicionou
o lançamento da campanha à autorização de comercialização da
vacina por parte da Agência Europeia de Medicamentos “prevista para 21 de dezembro” e à recomendação da Alta Autoridade
Francesa de Saúde, esperada
para pouco depois.
Esta “primeira fase” relativa
aris

às pessoas em situação de risco
“se estenderá por um período
de seis a oito semanas, para levar em consideração o período
de 21 dias entre a primeira vacinação e o reforço”, acrescentou
Castex, que apresentou a estratégia do governo francês aos deputados. Em uma segunda etapa, a vacina será oferecida a
“cerca de 14 milhões de pessoas
que apresentam um fator de risco vinculado à idade ou uma
doença crônica, assim como a
determinados profissionais da
saúde”. O restante da população
poderá ser vacinada em uma

“terceira etapa, no final da primavera”. O premiê destacou que
“o início da campanha de vacinação não marcará o fim da epidemia” e que, portanto, não se deve baixar a guarda.
A Alemanha prevê iniciar sua
campanha de imunização contra
a Covid-19 no dia 27, nos lares
para idosos, afirmaram ontem autoridades sanitárias. “O ministro
federal de Saúde, Jens Spahn, citou a realização da Conferência
de Ministros da Saúde regionais
sobre aprovação e distribuição
da vacina da BioNTech.
A presidente da Comissão Eu-

ropeia, Ursula von der Leyen, declarou ontem que os 27 países da
União Europeia começarão “no
mesmo dia” as campanhas de vacinação, em um sinal de unidade,
mas não forneceu uma data. “Para controlar a pandemia, precisaremos vacinar até 70% da população. Esta é uma tarefa enorme”,
salientou a alemã no Parlamento
europeu. As normas europeias
permitem que os países adotem
individualmente decisões sobre o
início de campanhas de vacinação, mas a UE prefere uma ação
unificada para evitar que algumas regiões fiquem atrás.

INGLATERRA

DO NATAL A JANEIRO

Disparada de contágios com mutação do vírus

Comércio fechado
na Dinamarca

– Hotéis, restaurantes
e locais de entretenimento voltaram a fechar as portas em Londres nesta quarta-feira, apenas
duas semanas depois que a Inglaterra saiu do segundo confinamento, devido a uma disparada dos
contágios. Se até agora a situação
era especialmente preocupante
no Norte da Inglaterra, na segunda-feira o governo informou que
em alguns pontos do Sudeste o
número de infectados está dobrando a cada sete dias. Isso coincide
com o surgimento de uma mutação do coronavírus na região.
A capital e as áreas do Sudeste entraram ontem no nível máximo de alerta contra a Covid-19,
que já estava em vigor em zonas
do Norte do país. Isto implica o
fechamento de hotéis, bares e
restaurantes, que podem vender
comida apenas para retirada, locais culturais, como cinemas,
teatros e museus, e de lazer. “Pedimos que pensem bastante sobre os dias que estão por vir e
se podem fazer mais para proteger vocês mesmos e os outros”,
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Londres

Restaurantes, assim como hotéis e locais de entretenimento, ficarão fechados

disse o primeiro-ministro Boris
Johnson em coletiva de imprensa. “Um Natal menor será um
Natal mais seguro”, insistiu, pedindo prudência à população.
O governo recomenda o teletrabalho para quem tiver condições e que as pessoas evitem os
deslocamentos não essenciais.
As medidas incluem ainda a limi-

tação dos contatos. Está proibido
encontrar pessoas que não fazem
parte do convívio em locais fechados, e as reuniões ao ar livre não
podem superar seis pessoas. As
escolas podem permanecer abertas, assim como lojas, salões de
beleza e academias. Alguns distritos de Londres optaram, porém,
por fechar os centros de ensino.

Copenhague – A Dinamarca
fechará o comércio e as lojas de
departamentos entre 25 de dezembro e 3 de janeiro para combater o aumento contínuo de casos de Covid-19, anunciou ontem a primeira-ministra Mette
Frederiksen. “Entre sexta-feira,
25 de dezembro, e 3 de janeiro,
a Dinamarca estará verdadeiramente fechada”, exceto no caso
de supermercados e farmácias,
anunciou a chefe de governo.
Shoppings terão que fechar a
partir desta quinta-feira e, em sequência, outras lojas, a partir do
dia 21. No dia de Natal, todos os
negócios não essenciais devem
ser fechados. No início da semana, a Dinamarca decidiu endurecer as medidas que incluíam o
fechamento de bares, restaurantes, escolas e instalações esportivas e centros culturais. “Os meses de janeiro e fevereiro podem
ser os piores”, alertou Mette. Ela
pediu aos dinamarqueses que as
festas de Natal sejam comemoradas com pessoas íntimas.

