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DEPARIS

O governo francês decidiu
suspender todosos voos en-
tre Brasil e França, citando
preocupaçõescomavarian-
te brasileira da covid-19,
anunciouontemoprimeiro-
ministroJeanCastex.“Cons-
tatamos que a situação está
se agravandoe, por isso, de-
cidimos suspender, até no-
voaviso, todosos voos entre
Brasil e França”, explicou o
premiê, durante sessão na
AssembleiaNacional.
A situação sanitária no

Brasil vem se agravando

desde fevereiro. Em parte,
segundo especialistas, em
razão do aparecimento de
uma variante do vírus, co-
nhecida como P1, conside-
radamaiscontagiosa.
Embora, na França, a va-

riante brasileira represente
apenas0,5%doscasosdiag-
nosticados e a cepa britâni-
ca seja predominante, os
profissionais da saúde vêm
alertandoháalgunsdiaspa-
raadisseminaçãodaP1.Por
isso,aoposiçãovinhaexigin-
doainterrupçãodosvoos.
“No início, pode parecer

trivial.Depois,podeaumen-
tar muito rapidamente”,
disseoepidemiologistaAn-
toine Flahaut, da Universi-
dade de Genebra, ao jornal
Le Parisien. Ele destacou
que umamutação vinda do
Brasil pode ser a próxima
ameaça às campanhas de
vacinaçãonaEuropa.
Commais de 99milmor-

tosecercade6milpacientes
emUTIs,aFrançaaindaso-
fre com a terceira onda e os
indicadores não mostram
melhora,deixandoemaber-
toaquestãosobreumrelaxa-

mentodasrestrições.
O líder da oposição con-

servadora na Assembleia
Nacional, o deputadoDa-
mien Abad, disse ontem
queofechamentodasfron-
teiras é “útil e absoluta-
mentenecessário”,nomo-
mento em que especialis-
tas alertam sobre a gravi-
dadedapandemianoBra-
sil e recomendam a ado-
çãodeumisolamentoobri-
gatório e vigiado de pelo
menos dez dias a todos os
viajantes provenientes do
País. (EstadãoConteúdo)
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CidadesdosEstadosUnidos têm3anoitedeprotestos raciais
Váriascidadesamericanasregistraramontematerceiranoiteseguidadeprotestosraciais.Asmanifestaçõescomeçaram
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subúrbiodeMinneapolis.Ontem,Kimpediudemissão.ElatrabalhavanaPolíciadeBrooklynCenterhavia26anos.

DENOVAYORKESÃOPAULO

AgênciasdesaúdedosEsta-
dosUnidos recomendaram
interromper a administra-
ção da vacina contra a co-
vid-19 da Johnson & John-
son (J&J), para investigar
relatos de coágulos sanguí-
neos. Os centros de distri-
buição e aplicação vão sus-
pender temporariamente o
usodoimunizante.
O Centro para Controle e

Prevenção de Doenças, da
FDA, avisouque está anali-
sandoo casode seismulhe-
res entre 18 e 48 anos que
apresentaramcoágulossan-
guíneos e baixo número de

plaquetas, após terem re-
cebido a vacina. Os sinto-
mas ocorreram entre 6 e
13 dias após a vacinação.
Mais de 6,8 milhões de
doses da vacina da J&J já
foramaplicadasnosEUA.
OComitê Consultivo do

Centro de Prevenção reú-
ne-se hoje para discutir os
casos. O FDA também
abriu uma investigação.
Osórgãosclassificaramos
sintomascomo“raros”.
NoBrasil,aAnvisaapro-

vou no dia 31 de março o
usoemergencialdavacina
daJohnson&Johnson,de
doseúnica. (EC)

FrançasuspendevoosdoBrasil
“Constatamos que a situação está se agravando”, disse o primeiro-ministro Jean Castex
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EUA interrompemusoda
vacinadaJohnson&Johnson
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