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O ministro interino da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
disse ontem que a vaci-
nação contra a Covid-19 
no Brasil começa em “ja-
neiro do ano que vem”. “É 
o plano. A gente está fa-
zendo os contratos com 
quem fabrica as vacinas, 
e a previsão é que essa 
vacina chegue para nós a 
partir de janeiro. Janeiro 
do ano que vem a gente 
começa a vacinar todo 
mundo”, disse Pazuello.

Em 2 de setembro, o 
Ministério da Saúde já 
havia anunciado que a 
distribuição da vacina 
desenvolvida pela Uni-
versidade de Oxford es-

Governo usará imunizante de Oxford contra a Covid-19

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) lançou 
ontem o Plano de Se-
gurança Sanitária para 
as eleições municipais 
de 2020. Em função da 
pandemia da Covid-19, 
o tribunal estabeleceu 
um protocolo com me-
didas preventivas para 
eleitores e mesários 
que vão trabalhar no 
pleito, que será realiza-
do em novembro.

Os eleitores só pode-
rão entrar nos locais de 
votação se estiverem 
usando máscaras fa-
ciais e deverão higieni-

zar as mãos com álcool 
em gel antes e depois 
de votar. A distância de 
um metro entre as de-
mais pessoas também 
deverá ser mantida. O 
TSE recomenda ainda 
que o eleitor leve sua 
própria caneta para 
assinar o caderno de 
votação. Eleitores e 
mesários que estive-
rem com sintomas da 
Covid-19 não devem 
comparecer ao local 
de votação. Posterior-
mente, a ausência po-
derá ser justificada na 
Justiça Eleitoral. n

Vacinação começa em 
janeiro, diz Pazuello

Protocolo de saúde 
da eleição definido

Presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, 
apresentou o Plano de Segurança Sanitária

Bolsonaro tenta 
conter preço do arroz

O presidente Jair 
Bolsonaro afirmou on-
tem que fez um “apelo” 
a donos de supermer-
cados para conter a alta 
do preço do arroz. Mais 
cedo, durante reunião 
do governo, a ministra 
da Agricultura, Tereza 
Cristina, disse que o 
produto não faltará no 
país. As falas de Bolso-
naro e da ministra fo-
ram publicadas em ví-
deos nas redes sociais 
do presidente.

Os dois abordaram a 
alta de preço de um dos 
produtos considerados 
essenciais no cardápio 
dos brasileiros. Bolso-
naro disse que tem con-
versado com donos de 
redes de supermerca-
dos e que fez um “ape-
lo” para que as margens 
de lucro de produtos 
como o arroz fiquem 
“próximas de zero”. O 
presidente acrescen-
tou que não pretende 
tabelar preços. n

Presidente diz que pediu para comerciantes
praticarem margens de lucro “próximas de zero”

tava prevista para janeiro 
de 2021, caso seja manti-
da a perspectiva de com-
provação da eficácia na 
terceira e última fase de 
testes clínicos.

Ontem, porém, a 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
informou que os testes 
da vacina de Oxford fo-
ram suspensos tempora-
riamente no Reino Unido 
após um dos voluntários 
apresentar “efeito adver-
so grave”. A Anvisa é res-
ponsável por autorizar 
os testes no Brasil, e dis-
se que vai aguardar mais 
informações para se pro-
nunciar oficialmente. n

Pazuello: “Previsão é que essa vacina chegue a partir de 
janeiro, e aí a gente começa a vacinar todo mundo”
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