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MUNDO

PICO DE CASOS Os Estados
Unidos somaram ontem
mais de 150 mil mortos pelo
novo coronavírus desde o
início da pandemia, segundo
levantamento divulgado pe-
la universidade Johns Hop-
kins. Ainda segundo a enti-
dade, o país é responsável
por um quinto das mortes
por covid-19 no mundo.

A instituição mantém um
painel de casos de coronaví-
rus em todo o mundo. Esse
painel aponta mais de 662
mil vidas perdidas no plane-
ta para a doença e nos EUA,
foram ao menos 150.034
mortes até às 17h40 de on-
tem. No mesmo dia, os EUA
consolidaram o mais rápido
aumento no número de
mortes por covid-19: 10 mil
em apenas 11 dias.

O surto do novo coronaví-
rus na Flórida, na Califórnia
e em outros estados nor-
te-americanos muito afeta-
dos pode estar chegando ao
auge, enquanto outras partes
do país podem estar à beira
de surtos crescentes, disse o
principal especialista em
doenças infecciosas do país,
Anthony Fauci.

Uma disparada de casos
na Flórida, no Texas, no Ari-
zona e na Califórnia neste
mês sobrecarregou hospi-
tais, forçou a reversão de
medidas de reabertura eco-

nômica e provocou temores
de que os esforços do país
para controlar o surto não
estejam bastando.

"Eles podem estar che-
gando ao pico e voltando",
disse Anthony Fauci, que é
diretor do Instituto Nacional
de Alergia e Doenças Infec-
ciosas dos EUA.

Ele apelou aos estados
com taxas positivas crescen-
tes a agirem rapidamente
para evitar o aumento, e aos
outros estados a reabrirem o
comércio e as escolas "muito
cautelosamente".

Estados Unidos
somam mais de 150
mil mortos por vírus

PANDEMIA

150
Mil mortes foram somadas
nos EUA desde o começo
da pandemia de covid-19

10
mil vítimas da doença
morreram em um intervalo
de 11 dias

4
estados norte-americanos
tiverem disparada de
infectados este mês

Rússia anuncia registro de
vacina antes mesmo de
testes em larga escala
PRESSA O governo da Rússia anunciou on-
tem que a primeira vacina contra a covid-19
desenvolvida no país receberá aprovação dos
órgãos regulatórios locais ainda em agosto.
Segundo a vice-primeira-ministra russa,
Tatiana Golikova, o imunizante em desen-
volvimento pelo Instituto Gamaleya de Epi-
demiologia e Microbiologia, com sede em
Moscou, tem o registro previsto para agosto
deste ano com a condição de que um "outro
ensaio clínico para 1.600 pessoas seja reali-
zado logo em seguida".

Segundo uma fonte do governo disse à
agência Reuters, a vacina do Instituto Gama-
leya deverá ter a aprovação regulatória nas
duas primeiras semanas de agosto. "O início
da produção está previsto para setembro de
2020", disse ontem Tatiana Golikova.

Ela também falou de uma
segunda vacina em produ-
ção no país: "Os ensaios clí-
nicos da vacina desenvolvi-
da pelo Centro de Pesquisa
Estatal Vector de Rospotreb-
nadzor começaram e sua
conclusão e o registro estatal
estão planejados para se-
tembro. O primeiro lote está
previsto para ser produzido
em outubro de 2020", expli-
cou a vice-premiê.

Anteontem, o governo
russo também anunciou o
interesse em produzir vaci-
nas com o Brasil. Até ontem,
ao menos dois estados brasi-
leiros manifestaram interes-
se em participar da emprei-
tada, segundo a Reuters: o
Paraná, através do Instituto
de Tecnologia do Paraná
(Tecpar), e São Paulo, via
Instituto Butantan.

Peregrinação a
Meca começa
com diversas
restrições
PREVENÇÃO Os fiéis muçul-
manos selecionados para o
hajj iniciaram ontem a gran-
de peregrinação a Meca, em
um formato restrito devido à
pandemia do novo corona-
vírus, que obriga os partici-
pantes a respeitarem uma
quarentena antes e depois do
ato religioso.

Em pequenos grupos, ca-
da um com um guia, os fiéis
começaram o ritual e deram
sete voltas na Cabaa, a cons-

trução cúbica que fica no
centro da Grande Mesquita
de Meca, de acordo com
imagens exibidas ao vivo por
canais de televisão sauditas.

De máscara e respeitando
o distanciamento social, os
peregrinos caminharam em
fila ao redor da Kabaa, ob-
servados por policiais e por
outros agentes oficiais. que
checavam se eles estavam
cumprindo as regras.

Entre mil e dez mil pere-
grinos residentes na Arábia
Saudita participam do hajj
este ano, de acordo com as
autoridades locais e a im-
prensa saudita, um número
ínfimo em comparação com
as mais de 2,5 milhões de
pessoas que compareceram
ao ritual em 2019.

A peregrinação é um dos
cinco pilares do islã. Pela
crença muçulmana, todos os
fiéis devem cumprir pelo
menos uma vez na vida essa
peregrinação à cidade, desde
que tenham os recursos.

"Não temos preocupações
relacionadas com a seguran-
ça este ano e devemos prote-
ger os peregrinos dos peri-
gos da pandemia", declarou
o diretor de Segurança Pú-
blica de Meca, Khaled bin
Qarar al-Harbi, à AFP.

Os peregrinos foram sub-
metidos a controles de saú-
de, com exames e medição
de febre, e colocados em
quarentena quando chega-
ram a Meca no fim de sema-
na. As bagagens dos partici-
pantes foram desinfetadas.

Dez de
agosto é a
data espe-
rada, mas
seguramente
será antes
de 15 de
agosto.
Todos os
resultados
experi-
mentais até
agora são
altamente
positivos
Tatiana
Golikova

Vice-primeira-minis-
tra da Rússia, ao
comentar sobre a
liberação da
primeira vacina
produzida no país
para combater a
covid-19

TRUMP ANUNCIA RETIRADA DE
TROPAS DOS EUA DA ALEMANHA

BRIGA COM MERKEL Os Estados Unidos
anunciaram ontem a retirada de quase 12 mil
soldados americanos da Alemanha. A inten-
ção de reduzir o contingente militar no país
europeu já havia sido comunicada em junho
pelo presidente Donald Trump, que acusa
Berlim de não gastar o suficiente em defesa.
O presidente norte-americano também vive
se desintendendo com a chanceler alemã
Angela Merkel. De acordo com o Pentágono,
6,4 mil soldados retornarão aos EUA, e 5,4
mil serão transferidos para outros países.

TRIBUNAL DO JAPÃO RECONHECE
NOVAS VÍTIMAS DE HIROSHIMA

ECOS DA II GUERRA Um tribunal japonês em
Hiroshima expandiu ontem a definição de
sobreviventes da explosão da bomba atômica
para incluir os afetados pela chamada "chuva
negra" radioativa. A decisão judicial inco-
mum ocorreu 75 anos após o ataque nuclear
dos Estados Unidos às cidades de Hiroshima
e Nagasaki, no final da II Guerra Mundial. O
Tribunal Distrital de Hiroshima determinou
que os 84 demandantes, entre 70 e 90 anos,
devem se beneficiar da assistência médica
proporcionada às vítimas do bombardeio.

STR / AFP

Apenas 10 mil pessoas deverão participar da peregrinação que já recebeu mais de 2,5 milhões de fiéis
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