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“As pessoas engolem 
Deus sem pensar, 
engolem o país sem 
pensar. Esquecem 
logo como pensar, 
deixam que os outros 
pensem por elas”.
Charles Bukowski (1920/1994)
Escritor estadunidense
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A partir de 2020, o Sis-
tema Único de Saú-
de (SUS) passará a 

ofertar uma dose de reforço 
da vacina de febre amarela 
para crianças com 4 anos de 
idade. O Ministério da Saúde 
também ampliará, de forma 
gradativa, a vacinação con-
tra febre amarela nos 1.101 
municípios nordestinos que 
não faziam parte da área de 
recomendação de vacinação.

“Dessa forma, todo o país 
passa a contar com a vacina 
contra a febre amarela na 
rotina dos serviços. As novas 

Saúde amplia público 
para vacinas contra 
febre amarela e gripe

diretrizes sobre as Campanhas 
Nacionais de Vacinação foram 
enviadas pela pasta aos estados 
e aos municípios em novembro 
deste ano para que estejam 
preparados para as ações do 
próximo ano”, destaca o mi-
nistério.

A campanha contra a gripe, 
realizada todos os anos entre 
abril e maio, contará com um 
novo público, os adultos de 55 
a 59 anos. A medida objetiva 
ampliar a vacinação dos grupos 
mais vulneráveis. “O público-
-alvo será de 67,7 milhões de 
pessoas. A meta é vacinar, pelo 

menos, 90% dos grupos prioritá-
rios, que já conta com crianças, 
gestantes, puérperas, povos 
indígenas, pessoas com doen-
ças crônicas, trabalhadores de 
saúde, idosos, entre outros.”

As datas para início das cam-
panhas serão defi nidas pelos 
estados, a partir do plano de im-
plantação elaborado por eles. 
“O Ministério da Saúde conta 
com estoque sufi ciente para 
atender à demanda, a partir 
da solicitação de quantitativo 
dos estados, responsáveis por 
fazer a distribuição das doses 
aos municípios” (ABr).

A campanha contra a gripe contará com um novo público, os adultos

de 55 a 59 anos.

Doações de Sangue
No fi m de ano, as doações de 

sangue tendem a cair devido às 
festividades e viagens de férias. 
Nessa época as demandas por 
transfusões aumentam, já que é 
quando  acontecem mais aciden-
tes. No Brasil, cerca de apenas 
1,6% da população brasileira é 
doadora, média aquém dos 3% 
considerado índice ideal pela OMS. 
Cada bolsa de sangue pode salvar 
até quatro vidas. 

O presidente Jair Bolsonaro 
informou, ontem (12), que 
a Advocacia-Geral da União 
(AGU) vai recorrer da decisão 
da Justiça Federal, em Brasília, 
que revogou a suspensão da 
utilização de radares móveis 
nas rodovias federais do país. 
O uso de medidores de veloci-
dade móveis e portáteis está 
suspenso desde agosto.

“Você é a favor da volta dos 
radares móveis nas rodovias 
federais? Determinei à AGU 
recorrer da decisão judicial 
de 1ª Instância”, escreveu 
o presidente em sua conta 
pessoal no Twitter. Na decisão 
de quarta-feira (11), o juiz 
Marcelo Gentil Monteiro, da 

O uso de medidores de velocidade móveis e portáteis está 

suspenso desde agosto.

A produção de carne de 
frango no país deve chegar a 
13,15 milhões de toneladas em 
2019, 2,3% a mais do que no 
ano anterior. As exportações 
devem acumular 4,2 milhões 
de toneladas, uma alta de 
2,4% ante as 4,1 milhões de 
toneladas de 2018. De janeiro 
a novembro, as exportações 
atingiram US$ 6,358 bilhões, 
6,1% a mais do que no mesmo 
período do ano passado. Os 
dados foram divulgados ontem 
(12) pela Associação Brasileira 
de Proteína Animal (Abpa).

No caso da carne suína, a 
produção deve passar dos 3,9 
milhões de toneladas em 2018 
para 4,1 milhões de toneladas 
este ano, o que corresponde a 
um crescimento de 2,5%. As 
exportações devem registrar 
elevação de 14,5% ao passar 
de 646 mil toneladas para 740 

Nos últimos doze anos nenhum ano foi tão positivo

quanto 2019 para o setor.

A ativista sueca Greta Thun-
berg, de 16 anos, voltou ontem 
(12) a ser alvo do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump. Em seu perfil no 
Twitter, o magnata chamou de 
“ridícula” a eleição da jovem 
ambientalista como “perso-
nalidade do ano” pela revista 
americana Time e disse que 
ela deveria “trabalhar em seu 
problema de controle da raiva 
e assistir a um bom fi lme antigo 
com um amigo”.

“Calma, Greta, calma!”, 
ironizou Trump. Como já 
havia feito após Bolsonaro 
chamá-la de “pirralha”, Greta 

incorporou as declarações 
do presidente dos EUA à sua 
biografi a no Twitter. 

“Uma adolescente traba-
lhando em seu problema de 
controle da raiva. Atualmente 
me acalmando e assistindo a 
um bom fi lme antigo com um 
amigo”, escreveu a sueca.

Líder de um movimento 
estudantil em defesa do meio 
ambiente, Greta virou alvo de 
governantes céticos em relação 
às provas científi cas sobre o 
aquecimento global, que ten-
tam colar nela a imagem de uma 
jovem radical e intransigente 
(ANSA).

Greta Thunberg discursando na COP25, em Madri.
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ANSA

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, afi rmou na 
quinta-feira (12), durante a 
Conferência do Clima da ONU 
(COP25), em Madri, que apesar 
das críticas que o Brasil vêm re-
cebendo, o país “não é vilão”. O 
Brasil vem recebendo diversas 
críticas de outros países na con-
ferência, principalmente pelo 
número de desmatamentos na 
região amazônica. 

De acordo com o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), nos primeiros 
oito meses de 2019, foram 
registrados 71.497 focos de 
queimadas, contra 39.194 no 
ano anterior. O número foi o 
maior em sete anos. “Nós não 
somos vilões de nada, basta 
olhar um país que tem 80% da 
Amazônia preservada, 60% da 
mata nativa preservada”, disse 

Salles para os jornalistas.
Outro ponto que vem sendo 

discutido na COP25 é o fi nan-
ciamento ambiental de US$ 
100 bilhões, que foi acertado 
há quatro anos em Paris, na 
COP21. Segundo Salles, a 
quantia que o Brasil receberá 
dependerá das negociações. 
O político afi rmou que o país 
poderá embolsar 10% do valor, 
cerca de US$ 10 bilhões. 

Em sua primeira participa-
ção pública na COP25, Salles 
defendeu recursos de países 
ricos para poder combater o 
desmatamento na maior fl oresta 
tropical do mundo. Segundo o 
político braisleiro, é necessário 
encontrar “os pontos de conver-
gência para avançar nessa agen-
da”, fazendo uma referência ao 
desenvolvimento sustentável da 
Amazônia (ANSA).

O ex-presidente boliviano 
Evo Morales chegou ontem 
(12) a Buenos Aires, com a 
intenção de solicitar o status de 
refugiado ao novo presidente 
Alberto Fernández. “Suponho 
que Morales veio para fi car”, 
disse o ministro das Relações 
Exteriores da Argentina, Felipe 
Solá, membro do governo do 
peronista Fernández. 

“Foi dado asilo para entrar no 
país, mas agora estão fi rmando 
o pedido de refúgio, que é uma 
condição diferente e deve ser 
aprovada pelo Ministério do 
Interior. A diferença entre asilo 

e refúgio é que o último tem 
normas”, explicou. 

O boliviano, que estava em 
Cuba, renunciou ao poder em 
novembro, após uma série de 
protestos populares contra 
suspeitas de irregularidades 
nas eleições. Depois de renun-
ciar ao cargo, Morales viajou ao 
México, onde disse que viveria. 
Em seguida, foi para Cuba para 
um tratamento médico. 

Com a eleição de Fernández, 
cuja vice-presidente é Cristina 
Kirchner, uma aliada na Amé-
rica do Sul, Morales resolveu ir 
para a Argentina (ANSA).

Ex-presidente da Bolívia renunciou em novembro,

após protestos.

ANSA

Setor fecha 2019 com aumento da 
produção de carne de frango

ainda que a produção de ovos 
deve totalizar 49 bilhões de 
unidades em 2019, 10% a mais 
do que em 2018. Apesar da alta 
na produção, as exportações 
devem registrar queda de 30% 
no volume, passando de 11,6 mil 
toneladas para 8 mil toneladas.

O preço dos produtos brasilei-
ros foram infl uenciados pela for-
te crise sanitária da China, com 
focos de Peste Suína Africana, 
que elevou as importações des-
se tipo de proteína por aquele 
país. Com relação aos aumento 
de preço das aves e suínos para o 
consumidor na ponta da cadeia, 
o presidente da Abpa, Francisco 
Turra enfatizou que não se pode 
esperar que quando a demanda 
é muito maior do que a oferta 
o preço não suba. Nos últimos 
doze anos nenhum ano foi tão 
surpreendente e positivo quan-
to 2019 para o setor (ABr).

mil toneladas. Em valores, a 
receita das exportações de 
suíno totalizaram US$ 1,413 
bilhão de janeiro a novembro, 
refl etindo em um aumento de 
27,9% na comparação com o 

mesmo período do ano anterior. 
Em volume, nesse período 

foram exportadas 674,2 mil 
toneladas, 14,4%, a mais do 
que entre janeiro e novembro 
de 2018. Os dados mostram 

Morales chega a 
Argentina e solicita 
status de refugiado

Trump critica 
nomeação de Greta 

como ‘pessoa do ano’

AGU vai recorrer da 
decisão sobre radar 

em rodovias

‘Não somos vilões 
de nada’, diz Ricardo 

Salles na COP25

1ª Vara Federal Cível, atendeu 
a um pedido liminar feito pelo 
Ministério Público Federal, 
argumentando que a falta dos 
radares pode causar danos à 
sociedade.

“A urgência é patente, ante o 
risco de aumento do número de 
acidentes e mortes no trânsito 
em decorrência da deliberada 
não utilização de instrumentos 
escolhidos, pelos órgãos técni-
cos envolvidos e de acordo com 
as regras do Sistema Nacional 
de Trânsito, como necessários 
à fi scalização viária”, destacou 
o juiz.

O recursos deverá ser enca-
minhado ao Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), 
sediado em Brasília. Em agosto, 
a determinação foi cumprida 
pela PRF após a publicação de 
um despacho do presidente Jair 
Bolsonaro. A suspensão atingiu 
o uso de radares estáticos, 
móveis e portáteis. De acordo 
com o governo, o Ministério 
da Infraestrutura está reava-
liando a regulamentação dos 
procedimentos de fi scalização 
eletrônica de velocidade em 
vias públicas (ABr).
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