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Salvador, segunda-feira, 13 de setembro 2021

BRASIL

Pfizer faz
entrega recorde
de vacinas
ao Brasil
PANDEMIA A farmacêutica Pfizer completou
na noite de ontem a entrega da maior remessa de vacinas contra a covid-19 ao Brasil, em
único dia, desde o início dos envios em abril.
Foram quatro voos que pousaram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (São Paulo), e totalizaram 5,1 milhões de doses. A
previsão inicial era de três lotes.
As entregas fazem parte do cronograma da
empresa divulgado em 8 de setembro, que
estabelecia o envio de 8,9 milhões de doses
da vacina ao país até ontem. As outras remessas foram registradas quarta-feira (8),
quinta (9) e sexta (10).
Com a remessa de ontem, a Pfizer contabiliza 72,5 milhões de doses entregues ao Bra-
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sil, em 71 lotes. O grupo faz
parte dos 100 milhões de
imunizantes previstos no
primeiro contrato com a Pfizer, assinado em 19 de março de 2021. A companhia deve concluir a entrega até o
final de setembro.
Há um segundo contrato
entre Pfizer e governo federal, assinado em 14 de maio,
que prevê a entrega de outras 100 milhões de doses
entre outubro e dezembro. A
empresa diz que vai cumprir
o cronograma de entrega total até o final de 2021.
A Pfizer utilizou o Aeroporto de Viracopos para todas as entregas ao Brasil até
agora. A primeira remessa
teve um milhão de doses e
foi recebida pelo país em 29
de abril, em cerimônia que
contou com a presença do
ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga. Segundo a Pfizer,
as doses enviadas ao Brasil
são produzidas em duas fá-

bricas nos Estados Unidos,
Kalamazoo e McPherson,
além de uma fábrica na Europa, Purrs na Bélgica.
A logística de entrega das
doses ao governo federal
conta com apoio da Polícia
Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Equipes acompanham o desembarque em
Viracopos e escoltam o
transporte rodoviário das
doses até o centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP).
"As vacinas são despachadas de avião até o Aeroporto
Internacional de Miami, nos
Estados Unidos, para então
seguir viagem rumo ao Brasil. Os imunizantes são descarregados do avião entre 30
minutos e uma hora, dependendo da quantidade, e enviados para o centro de distribuição do Ministério da
Saúde, em Guarulhos", informa a farmacêutica Pfizer,
em nota.
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ASTRAZENECA O governador
de São Paulo, João Doria
(PSDB), disse ontem que o
governo estadual recorrerá
ao Supremo Tribunal Federal
(STF) caso não receba amanhã um milhão de doses da
vacina da AstraZeneca contra covid-19 do Programa
Nacional de Imunização do
Ministério da Saúde, que
afirma ter direito. A Pasta
nega dever essas doses ao estado e afirma que a falta de
doses do imunizante para

novas mortes por covid-19 foram registradas em todo o
país, nas últimas 24 horas, com o total de óbitos
chegando a 586.882 desde o início da pandemia. Com
isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou
em 473. Em comparação à média de 14 dias atrás, a
variação foi de -30% e aponta tendência de queda. Os
dados são do consórcio de veículos da imprensa
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aplicação da segunda dose
em São Paulo se deve ao fato
de autoridades paulistas terem usado as doses reservadas para a segunda aplicação
para acelerar a primeira dose, o que a Secretaria de Saúde paulista nega. "O Ministério da Saúde deve sim 1 milhão de doses da vacina AstraZeneca a São Paulo e terá
que disponibilizar até terça-feira. Se não o fizer, como
já aconteceu outras vezes,
vamos STF", disse Doria.
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Turistas são
resgatados de
incêndio no
Vale da Lua
GOIÁS O Corpo de Bombeiros combateu ontem um incêndio na região do Vale da
Lua, em Alto Paraíso de
Goiás, norte de Goiás. Cerca
de 100 turistas que estavam
no local chegaram a ficar
cercados pelo fogo, mas foram resgatados. Militares,
brigadistas, voluntários e
aeronaves foram usadas no
combate ao incêndio.
O advogado Walmir Cunha estava no local. Ele conta que viu pessoas fumando
próximo à área onde as chamas começaram. Ele acredita que isso possa ter causado
o incêndio. “Eu fui atrás de
um brigadista quando vi o
fogo. Começou pequeno,
mas em 10 ou 15 minutos estávamos cercados pelo fogo.
Algumas chamas tinham
três metros de altura”, disse.
Ele contou que o grupo de
turistas ficou sobre as pedras
do vale para se proteger do
fogo até a chegada dos bombeiros. Eles ficaram no local
cerca de 1h30.
“Teve um momento em
que houve um pouco de pânico, pois tínhamos que
passar em uma ponte, em fila indiana, e as pessoas começaram a se empurrar para
sair. Fiquei um pouco assustado nessa hora”, disse.

SUSPEITO DE
MATAR MULHER É
PRESO EM BALADA
VIOLÊNCIA Após postar uma
foto em uma rede social, policiais civis de Rondônia,
com apoio de militares do
Mato Grosso do Sul, prenderam um dos suspeito no envolvimento na morte de Daniele Santos Reis, de 31 anos.
Foragido da justiça, Lucas
Simões Ferreira, conhecido
como Olhão, foi preso em
Ponta Porã (MS) anteontem.
Segundo os investigadores, foi o próprio suspeito
que identificou o local onde
estava. Na foto postada, Lucas faz pose em frente a um
espelho e legenda: "Nós incomoda". O suspeito estava
em uma casa de show.
Diante da publicação, os
investigadores rastrearam o
local onde Lucas estava,
acionaram a Polícia Militar
(PM) e passaram as informações sobre o foragido, que foi
preso. Na sexta-feira (10),
investigadores da Delegacia
Especializada em Crimes
Contra a Vida (DECCV)
prenderam Judson, outro
suspeito de estar envolvido
no crime, que também estava foragido, em uma casa na
zona leste de Porto Velho.
À reportagem, ele disse
que não saber como o nome
dele foi envolvido na morte
de Daniele.

