RAINHA ELIZABETH II DE VOLTA

Mundo

A rainha Elizabeth II participou nesta quarta-feira (31) de seu primeiro compromisso fora das residências oficiais desde a imposição de
um rígido lockdown no Reino Unido no começo do ano. Ela visitou o
memorial das Forças Aéreas em Runnymede, a 30 quilômetros de
Londres, para marcar o centenário da Força Aérea Real Australiana.“Já
faz muito tempo desde quando estive aqui”, disse Elizabeth. O país
ainda tem declarado um lockdown nacional, mas começou nesta semana a relaxar algumas das medidas sanitárias impostas.(G1).

JORNAL MEIO NORTE- TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA, 1 de abril de 2021

WPA POOL_GETTYIMAGES

agência reguladora russa anunciou que o imunizante é de vírus inativado
CONTRA COVID Ae consegue
proteger espécies vulneráveis e impedir mutações virais

Anunciado registro da 1ª vacina para animais
A Rússia registrou a
primeira vacina contra Covid-19 do mundo para animais, a Carnivac-Cov, anunciou a agência reguladora agrícola do país nesta
quarta-feira (31). A agência reguladora Rosselkhoznadzor diz que o imunizante é de vírus inativado
e consegue proteger espécies vulneráveis e impedir
mutações virais. Os ensaios clínicos começaram
em outubro em cães, gatos, raposas, minks e outros animais e a CarnivacCov é recomendada para
animais carnívoros, segundo a Rosselkhoznadzor.
“Os resultados dos estudos nos permitem concluir que a vacina é inofensiva e que é altamente
imunogênica, pois os anticorpos para o coronavírus
foram desenvolvidos em
100% dos casos”, afirma
Konstantin Savenkov, vicechefe da agência reguladora russa.
A Organização Mundial
da Saúde (OMS) já expressou preocupação com a
transmissão do vírus entre

A OMS já expressou preocupação
com a transmissão do vírus
entre humanos
e animais
humanos e animais. Em
novembro, a Dinamarca abateu todos os 17 milhões
de visons de seus criadouros, após concluir que uma
linhagem do coronavírus
havia passado de humanos
para visons e a mutação do
vírus infectou 12 pessoas.
Visons são animais semelhantes a doninhas
criados em fazendas para
fabricação de casacos e

outras peças de vestuário.
“O vírus que sofreu mutação através dos visons poderia representar um risco
de que futuras vacinas
não funcionem como deveriam. É preciso sacrificar
todos os visons”, disse a
primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, na época.
SPUTNIK V
A Rússia também foi o
primeiro país do mundo a
autorizar o uso de uma vacina contra o novo coronavírus em humanos, a Sputnik V, em agosto. O registro foi concedido quando a
vacina russa ainda estava
na fase 1 de testes em humanos e não havia estudos sobre a sua eficácia.
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Nova York legaliza uso
recreativo da maconha
POR ASSOCIATED PRESS, G1

O Senado e a Câmara
do estado de Nova York aprovaram na noite de terça-feira (30) a legalização
da posse de até 85 gramas de maconha e o cultivo e a venda da droga para maiores de 21 anos, em
uma das legislações mais
abrangentes sobre o assunto nos Estados Unidos.
O projeto foi aprovado
por 40 votos a 23 no Senado e por 100 votos a 49
na Câmara e agora segue
para sanção do governador Andrew Cuomo, que
tem dez dias para isso.
m nota, Cuomo voltou
a dizer que vai transformar o projeto em lei. “Nova York tem uma longa
história de ser a capital
progressista da nação, e
esta importante legislação
mais uma vez continuará
esse legado”. Atualmente,
14 estados e o distrito de
Columbia, onde fica a capital Washington, já legalizaram a venda de maconha para adultos. Nova
York será o 15º da lista e
também o 3º estado onde
os legisladores — não os
eleitores — aprovaram a
legalização.
A legalização pode
render ao Estado cerca de
US$ 350 milhões (cerca
de R$ 2 bilhões) por ano e
criar de 30 mil a 60 mil
empregos, segundo o governo de Nova York.

“Esta legislação histórica traz Justiça a comunidades marginalizadas há
muito tempo, abraça uma
nova indústria que vai fazer a economia crescer e
estabelece garantias de
segurança substanciais
para a população”, afirmou
Cuomo no comunicado.
Mas as vendas não
devem começar até que o
Estado regulamente a lei e
crie um conselho, e a estimativa é que o início das
comercialização possa levar de 18 meses a 2 anos.
DETALHES DO PROJETO
O projeto permite a
maiores de 21 anos comprar maconha e cultivar
plantas para o consumo
pessoal, elimina as multas
por posse de até 85 gramas da droga (a lei atual
permite até 55 gramas) e
amplia o programa de uso
medicinal da maconha.
Estado também deve
começar a eliminar automaticamente os registros
de pessoas com condenações anteriores por crimes

relacionados à maconha,
que deixarão de ser criminalizados.
“A legalização da maconha é um imperativo de
justiça racial e criminal, e a
votação de hoje é um passo crítico em direção a um
sistema mais justo e justo”,
disse a procuradora-geral
de Nova York, Letitia James, em um comunicado.
A legislação também
prevê um plano para que
parte dos recursos arrecadados seja destinado ao
tratamento contra a dependência química e a
campanhas de educação.
O governo estadual
deve estabelecer um imposto sobre vendas de 9%
sobre a cannabis, além de
um adicional de 4% para o
condado e o governo local. Também deve impor
um imposto adicional com
base no nível de THC (o
ingrediente ativo da maconha), que varia de 0,5
centavos por miligrama
para flores a 3 centavos
por miligrama para alimentos.

CORONAVÍRUS

Sérvia abre vacinação para
moradores de países vizinhos
POR G1

Autoridades da Sérvia
abriram a vacinação contra
o coronavírus para moradores de países vizinhos.
No sábado (27), milhares
de pessoas cruzaram a
fronteira para tomar a primeira dose da vacina Ox-

ford/AstraZeneca, um dos
imunizantes autorizados
no país europeu.
A campanha foi aberta
para habitantes da Bósnia-Herzegovina, Montenegro e Macedônia do
Norte. São países que pertenceram à antiga Iugo-

slávia e, principalmente
no caso dos bósnios e macedônios, têm relação bastante conflituosa com a
Sérvia, que também doou
vacinas para esses países.
O governo sérvio justifica a medida pela falta de vacinas nos países vizinhos.

Quatro meses depois,
em dezembro, o instituto
russo de pesquisa Gamaleya divulgou que a Sputnik V tinha 91,6% de eficácia contra a doença, segundo resultados preliminares publicados na revista científica “The Lancet”,
uma das mais respeitadas
do mundo. A vacina russa
para humanos ainda não
foi aprovada no Brasil pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A agência recebeu na
sexta-feira (26) um novo
pedido de uso emergencial do imunizante. Dias
antes, a Anvisa disse que
precisava ter acesso aos
dados brutos dos testes da
Sputnik V, um requisito para o pedido de uso emergencial no Brasil.

