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O paraguaio e o brasileiro se reuniram através do casal Jota AmancioYair Bolsonaro disse que alguns não querem respeitar Anvis sobre a liberação de vacinas contra o novo coronavírus. O afastamento do governador só será ouvido após o depoimento do ex-ministro da Saúde e após o acesso à delação premiada de sua Balada
acontecer em Mangarant, na Costa Verde do Rio de Janeiro Janeiro.Com um jogador a menos do final do primeiro tempo, a equipe de Birmingham dominou a partida e garantiu a vitória com um placar resilienteSALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma manifestação reuniu centenas de pessoas neste sábado (26) em protesto contra a
nova ordem do estado. que determina o fechamento de instituições comerciais não essenciais para os próximos 15 dias. Pela segunda vez em menos de uma semana, manifestantes ocuparam um trecho da Avenida Eduardo Ribeiro, uma das mais importantes do centro da cidade, e bloquearam a passagem dos carros. Alguns
carregavam cartazes críticos às novas medidas restritivas, que afetam principalmente bares, restaurantes, shoppingcenters e comércio de rua. Assinado na última quarta-feira (23) pelo governador Wilson Lima (PSC), o decreto tem como objetivo principal coibir a propagação do novo coronavírus. O estado, que enfrentou uma das
condições mais críticas durante a pandemia e até mesmo vítimas enterradas em valas comuns, está experimentando uma segunda onda de casos de Covid-19. Os leitos de terapia intensiva para o tratamento da doença no estado chegaram a 85% na sexta-feira (25). O decreto começou a vigorar no sábado e determinou o
encerramento do comércio não essencial até 9 de janeiro. Instituições como supermercados, farmácias, feiras e postos de gasolina não são afetadas por essa medida. Uma instituição comercial, sem cumprir as regras, pode incorrer em multas de 50.000 rublos. No caso de uma recaída, o comércio pode ser proibido ou embargado. As
novas medidas restritivas têm sido criticadas por comerciantes e associações que representam centros comerciais. A Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) chegou a processar o tribunal pedindo que os shoppings permanecessem abertos. No entanto, o pedido de liminar foi rejeitado. O governador Wilson Lima defendeu
as medidas restritivas e afirmou que a promoção do número de novos casos de Covid-19 foi consequência das aglomerações geradas durante a campanha eleitoral e dos partidos clandestinos que ocorreram na capital. São Paulo, SP (FOLHAPRESS) - Casos recordes de Covid-19 no dia de Natal foram notificados na Coreia. Na sexta-
feira (25), foram 1.241 novos diagnósticos da doença, o maior número já registrado no país. No sábado (26), foram 1132. A maioria dos casos ocorreu na área de Seul. Surtos foram detectados em asilos, igrejas e prisões, onde 520 prisioneiros, funcionários e suas famílias estão infectados. O país já é considerado um exemplo na luta
contra a pandemia, com população de acordo com as diretrizes oficiais. Mas as autoridades têm sido criticadas por decepcioná-los e não se preparar para este novo surto, chamado de terceira onda no país. Na tentativa de conter o aparecimento de infecções, as autoridades proibiram reuniões sociais privadas com mais de quatro
pessoas até 3 de janeiro na área de Seul. A reunião deste domingo (27) discutirá se o país está tomando medidas ainda mais duras para a Semana de Ano Novo.O sargento aposentado da Polícia Militar, Ademir Tavares de Oliveira, 53, foi preso em flagrante na última sexta-feira (25) pelo assassinato de uma mulher, de 45 anos, em
Recife.LONDRES (Reuters) - O Reino Unido divulgou neste sábado o texto de um acordo comercial com a União Europeia apenas cinco dias antes da liberação de um dos maiores blocos comerciais do mundo. em sua mudança global mais importante desde a queda do império. O texto inclui um documento comercial 1.BRASLIA, DF
(FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse neste sábado (26) que não sente pressão pelo fato de outros países já terem começado a vacinar suas populações contra o novo coronavírus, alegando que ele não lhe dá a bola. As declarações foram feitas após uma longa caminhada na manhã de sábado em Brasília,
na qual ele parou em horários diferentes para conversar com apoiadores. Nenhum deles usava uma máscara. Ninguém me pressiona por nada, não me esforço por isso, disse ele após ser questionado por repórteres se havia pressão de que outros países haviam começado a imunizar populações. Essa é a razão, razão, é uma
responsabilidade para as pessoas, você não pode aplicar nada às pessoas, acrescentou. Países como Estados Unidos, Reino Unido e Chile, em particular, começaram a usar vacinas Kovid-19 em suas populações. O presidente também reiterou que os laboratórios não são responsáveis pelos efeitos colaterais das vacinas. Esse foi um
dos argumentos para justificar sua decisão de não assumir a responsabilidade por quaisquer reações adversas à imunização. Tudo o que vi até agora em uma vacina que pode estar disponível tem uma provisão que diz o seguinte, ok? Eles não são responsáveis por nenhum efeito colateral, disse ele. O presidente causou tédio em
quase todas as paradas. Bolsonaro ficou originalmente em uma padaria e casa lotérica na região do Cruzeiro. Ele então foi para o setor militar da cidade, mas não visitou nenhuma autoridade. Ele rapidamente parou em uma quadra de futebol fechada, mas ficou por alguns minutos. Então parou o trem na rua para falar com o público.
No sudoeste, ele parou em papelarias, onde voltou para tirar fotos com apoiadores. Ele saiu sem nenhum produto nas mãos. No setor sudoeste da oficina, ela voltou a causar aglomeração na chamada praça da motocicleta quando tirou novamente fotos e cumprimentou os apoiadores. Em outra manifestação que coloca em questão a
vacinação contra Presidente Jair... Wolverhampton Wolverhampton A liga proibiu seus jogadores de irem ao supermercado comprar por medo de covid-19, em um momento em que as infecções da Inglaterra continuam a aumentar. Dezesseis cortes e facadas, dez delas no rosto e na cabeça, causaram a morte do juiz... A Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou o monitoramento e monitoramento do último voo do Reino Unido na madrugada desta sexta-feira (25) antes do início da proibição de desembarque em solo brasileiro nos termos do Decreto 648/2020. De acordo com a agência de supervisão, nem passageiros nem tripulantes relataram
sintomas de covid-19 durante o voo. A aeronave chegou ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulos, e os procedimentos de pouso foram acompanhados por inspetores da Anquisi, delegados do Serviço Fiscal e da Polícia Federal. Segundo a Anvisa, a partida durante a operação incluiu a proibição do acesso ao Duty Free, o
desembarque de passageiros no Terminal 3, feito no horário reservado. A operação durou cerca de 45 minutos, sem registro de intercorência. O decreto proíbe voos de ou através do Reino Unido ou da Irlanda do Norte em uma base temporária. Essa medida foi adotada após a identificação de uma variante do novo coronavírus (covid-
19) nesses países, o que especialistas acreditam ter uma largura de banda maior do que as versões anteriormente conhecidas. Os passageiros receberam uma mensagem audível dentro do avião, em solo brasileiro, afirmando que ao entrar no país, devem permanecer em quarentena por 14 dias, que não serão inspecionados dentro
da aeronave, antes do pouso. As autoridades sanitárias brasileiras instruíram os passageiros e a tripulação a monitorar os viajantes. A companhia aérea também foi solicitada informações sobre passageiros e tripulantes e essas informações foram encaminhadas às autoridades competentes. Após o desembarque, foram realizados
procedimentos para limpar e desinfetar a aeronave e controlar os passageiros na zona de imigração, com foco no distanciamento social e na prevenção da chatice. A fragata Independência, que incluiu a Força-Tarefa Marítima Interina das Nações Unidas no Líbano (FTM-Wonfil), chegou hoje (26) à base naval no Rio de Janeiro,
transportando cerca de 200 soldados que começaram a retornar ao Brasil em 2 de dezembro, depois de passar nove meses no Líbano. Segundo a Marinha, durante esse período os militares realizaram inspeções e inspeções e participaram principalmente de medidas para reduzir o impacto da destruição causada pelas explosões,
tendo passado em Beirute no início de agosto. A Missão também participou de patrulhas perto do porto em apoio ao Governo libanês. Após o desembarque, o comandante da independência, o capitão da fragata André Carvalho, recebeu o comandante de operações navais da Marinha Almirante Alepio Os militares assumiram o
comando da fragata em 21 de janeiro do ano passado e deixaram a base naval do Rio de Janeiro em 8 de março, e eu estava ciente da responsabilidade que eu tinha assumido como comandante do navio e como responsável por fazer 200 militares chegarem ao Líbano, realizaram a missão Wufila e retornaram quando voltamos hoje.
É uma grande satisfação, uma sensação de dever cumprido no que foi capaz de retornar após 293 dias em operação. Foram nove meses, um total de 160 dias de mar e 33.000 milhas náuticas. Durante 23 patrulhas ficamos no mar por 110 dias, quatro dos quais estavam em águas libanesas. O sentimento que tenho é um sentimento
de orgulho, satisfação e dever que a tripulação da fragata faz, disse ele ao desembarcar. O comandante da fragata disse que o maior desafio que enfrentou na missão foi conduzir a nave através de uma fase global completamente diferente por causa da pandemia covid-19. Quando saímos do Brasil, tivemos um caso no Brasil e alguns
na Europa. Quando saímos do porto de Natal em direção a Beirute, a Europa começou a fechar para proteger os cidadãos da poluição do cóvide, de modo que naquele momento vimos que esta era uma situação nunca vista antes. Segundo André Carvalho, ao chegar em Beirute, no Líbano, a cidade já estava fechada por medidas de
isolamento. Tivemos que realizar toda a operação por seis meses de acordo com todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde para manter a segurança e a saúde dos tripulantes. Acho que foi o maior problema e a tripulação da fragata Independência venceu, disse ele. Para manter os protocolos de segurança, uma reunião
da tripulação com suas famílias ocorreu dentro de seus carros no estacionamento da base naval. Participando dos últimos nove anos, a Marinha do Brasil (MB) participou do FTM-Unifil com o navio. No total, mais de 3.600 militares trabalharam em atividades para evitar a infiltração de armas ilegais e equipamentos não autorizados por
via marítima; Treinamento da Marinha libanesa; observação de áreas marítimas e territoriais. Durante esse período, a FTM enviou mais de 71.200 navios e entregou cerca de 14.100 deles às autoridades libanesas para inspeção, no mar ou em terra, operando em uma área de operações marítimas com cerca de 17.000 quilômetros
quadrados, informou a Marinha. BUDAPESTE/PARIS/MADRID (Reuters) - A Hungria avançou sobre o resto da União Europeia quando começou a vacinar sua população contra o Covid-19 no sábado, um dia antes do início da campanha em outros países como França, Alemanha e Espanha, à medida que a pandemia se espalha pelo
continente. A vacinação em massa em toda a União Europeia, que abriga cerca de 450 milhões de pessoas, pode ser um passo decisivo para acabar com uma pandemia que matou mais de 1,7 milhão de pessoas em todo o mundo, paralisou a economia e destruiu empresas e empregos. Gol de Jamie Vardy cinco minutos depois
privado United (3º) marca os três pontos contra o Leicester (2º) em uma partida acirrada que deu início ao tradicional Dia do Boxe na Premier League na 15ª rodada. Uma rara mutação genética apresenta dificuldades para os Sarkers em um mundo cada vez mais dependente de dados biométricos. O principal candidato para substituir
Thomas Tuchel como técnico do PSV, o argentino Mauricio Pochettino... Treinadores que passaram pelo Vasco, mas muita gente não se lembra
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