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Estados devem usar estoques de
Coronavac para aplicar em crianças
COVID O Ministério da Saúde
orientou na sexta-feira (15),
que estados e municípios in-
corporem imediatamente as
crianças de 3 a 5 anos em
suas campanhas de vacina-
ção contra a covid. A decisão
veio dois dias após aprova-
ção unânime da Anvisa para
que esta faixa etária fosse
vacinada com a Coronavac.

O ministério recomenda
que "sejam utilizados os es-
toques existentes nos esta-
dos e municípios" e afirma
que segue em tratativas para
aquisição a de novas doses.
Após a decisão da Anvisa na
última quarta-feira (13),
Jean Gorinchteyn, secretário
estadual de Saúde, afirmou
que o Instituto Butantan,
responsável pela fabricação
e distribuição da Coronavac

no Brasil, dispõe de poucas
doses para este grupo e os
lotes existentes deveriam ser
reservados para quem ainda
não completou o esquema
vacinal em São Paulo.

Em nota, o ministério
afirmou que ainda vai for-
malizar a decisão aos esta-
dos, "bem como o cronogra-
ma de entrega de doses adi-
cionais". Segundo Gorinch-
teyn, a importação de novas
doses da China poderia de-
morar até 45 dias.

Por ora, o Rio de Janeiro
foi um dos poucos municí-
pios a ter anunciado um cro-
nograma para a vacinação da
nova faixa etária. Na capital
carioca, crianças de 4 anos já
puderam receber a primeira
dose da Coronavac a partir
de sexta-feira (15).

FALTA REMÉDIO EM OITO A CADA DEZ CIDADES

PESQUISA Remédios estão
em falta em oito a cada dez
municípios do país. Isso é o
que mostra um levantamento
da Confederação Nacional de
Municípios (CNM) feito com
2.469 prefeituras e divulgado
na sexta-feira (15). As cidades
relatam ausência de estoque
na rede pública principal-
mente do antibiótico amoxi-

cilina, usado contra infec-
ções, e do anti-inflamatório
dipirona, indicado para tratar
dores e febre. Conforme a
CNM, mais de 80,4% dos
gestores que responderam à
consulta relataram sofrer
com falta de remédios para
atender a população. A pes-
quisa foi aplicada entre os
dias 23 de maio a 20 de junho.

INQUÉRITO A Polícia Civil do
Paraná indiciou na quin-
ta-feira (14) o agente penal e
apoiador do presidente Jair
Bolsonaro (PL) Jorge Guara-
nho pelo assassinato a tiros
do guarda municipal Marce-
lo Aloízio de Arruda, tesou-
reiro do PT, no último sába-
do (9), em Foz do Iguaçu. A
polícia afastou motivação
política no crime.

A delegada Camila Cecco-
nello informou que foi im-
putado ao bolsonarista crime
de homicídio duplamente
qualificado - por motivo tor-
pe e causar perigo comum. A
primeira qualificadora está
ligada à "discussão por mo-
tivo vil", enquanto a segunda
tem relação com o fato de
cerca de oito outras pessoas
estarem presentes no local
do crime e, assim, poderiam
ter sido atingidas pelos dis-
paros feitos por Guaranho.

Segundo a delegada, não
há provas suficientes de que
Guaranho queria cometer
um "crime de ódio contra
pessoas de outros partidos".
Ainda segundo Camila, "é
complicado" dizer que o
"homicídio ocorreu porque o
autor queria impedir o exer-
cício dos direitos políticos

daquela vítima".
"Para você enquadrar num

crime político, na lei de cri-
mes contra o Estado Demo-
crático de Direito, você tem
alguns requisitos, como im-
pedir ou dificultar uma pes-
soa de exercer seus direitos
políticos. Então, é complica-
do a gente dizer que foi mo-
tivado, ou que esse homicí-
dio ocorreu porque o autor
queria impedir o exercício
dos direitos políticos daquela
vítima. A gente analisa que,
quando ele chegou ao local,
ele não tinha essa intenção

Polícia diz não haver ‘motivo
político’ em morte de petista

de efetuar os disparos, ele ti-
nha a intenção de provocar",
disse a delegada. "É muito
difícil analisar os autos, com
as provas que nós temos, e
dizer que o autor foi até lá,
voltou porque queria cessar
os direitos políticos ou aten-
tar contra os direitos políti-
cos daquela pessoa. Parece,
muitas vezes, mais uma coi-
sa que acabou virando pes-
soal entre duas pessoas que
discutiram, claro, por moti-
vações políticas”.

Ao blog da jornalista An-
dreia Sadi, a defesa da famí-
lia de Arruda discordou da
tese da polícia. “A defesa
entende que houve motiva-
ção política, crime de ódio.
Até os familiares do acusado
relataram que ele chegou
gritando [contra Lula e a fa-
vor de Bolsonaro]”, disse o
advogado Ian Vargas. A de-
fesa diz que o Ministério Pú-
blico vai ter autonomia para
inserir motivação política.

A conclusão da polícia pa-
ranaense causou forte reper-
cussão negativa de políticos.
"Marcelo é vítima de uma
violência que foi contra a
democracia", escreveu no
Twitter o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT).

Acabou
virando pes-
soal entre duas
pessoas que
discutiram,
claro, por mo-
tivações polí-
ticas Camila
Cecconello
Delegada da Polícia Civil, ao refutar a tese de
“motivação política” para morte de petista
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