
Homem-Aranha __ C4 e C5

Copa do Brasil __ A36

Crime organizado __ A29

Atlético-MG vence Athletico 
em Curitiba e leva o título

PCC entra na lista de sanções 
dos EUA por tráfico de drogas 

Super-herói entra 
no multiverso
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Tempo em SP

Eleições  2022 __ A20

Alckmin deixa o 
PSDB após 33 anos 
e abre caminho para 
ser vice de Lula
Ex-governador pode se filiar 
a  PSB  ou  Solidariedade.  Se  
optar por disputar o governo 
de SP, o PSD está no radar.

estadão.com.br

Edição de hoje

Anvisa vai autorizar vacinação 
de crianças de 5 a 11 anos

3 CADERNOS – 64 páginas

F U N D A D O  E M  1 8 7 5  

J U L I O  M E S Q U I T A  ( 1 8 6 2 — 1 9 2 7 )

E&N Fim do  embargo  __ B7

China decide
retomar 
importação de 
carne bovina 
brasileira
Embarques foram retomados 
ontem, após 3 meses de sus-
pensão por causa de 2 casos 
do  “mal  da  vaca  louca”. O 
Brasil é o maior exportador 
de carne bovina para a China.

William Waack __ A20

O heptacampeão de Fórmula 1 foi condecorado pelo príncipe Charles pelos serviços prestados ao automobilismo inglês. __ A37

DOMINIC LIPINSKI /AP

Combate  à  covid-19  __ A31

Investigação  __ A19

Ciro e Cid Gomes 
são alvo da PF
em operação sobre
Estádio do Castelão
Polícia apura supostas frau-
des e pagamento de propinas. 
Ciro Gomes (PDT) chamou 
operação de “abusiva”.

LANÇAMENTO

VEJA NESTA EDIÇÃO.

Notas e Informações __ A3

Hamilton vira Cavaleiro da Ordem do Império Britânico

40% da carne bovina 
importada pela China é 
proveniente do Brasil 

Controle das fronteiras __ A32

STF forma maioria 
e libera residentes
no País de atestado 
de imunização
Para brasileiros e estrangeiros 
que moram no Brasil, compro-
vação poderá ser substituída 
por quarentena de 5 dias.

Disputa de  9  décadas  __ A28

SP cede aeroporto 
Campo de Marte à 
União em troca de 
dívida de R$ 25 bi
Acordo  libera  R$  3  bilhões  
por ano do orçamento muni-
cipal e liquida débitos da ci-
dade com o governo federal.

O presidencialismo de 
treta permanente

Estranha decisão do 
presidente do STF 
no caso da boate Kiss

Um grande mercado 

Após análise técnica, 
a Anvisa vai autori-
zar  a  aplicação  do  
imunizante  da  Pfi-

zer contra a covid-19 em crian-
ças de 5 a 11 anos. A farmacêuti-

ca já tem o registro definitivo 
de sua vacina no País e o produ-
to passou por testes  de segu-
rança e eficiência para aplica-
ção em crianças. O cronogra-
ma  de  vacinação  depende  do  

Ministério da Saúde e das secre-
tarias estaduais.  Casos graves 
de covid-19  nessa  faixa  etária  
são  menos  frequentes,  mas  a  
imunização ajuda a dar prote-
ção mais ampla a crianças e a 

reduzir o risco de que elas se 
tornem  transmissoras  do  ví-
rus. A dosagem será menor do 
que a aplicada em maiores de 
12 anos. A armazenagem deve 
ser feita em frascos diferentes.

Imunizante da Pfizer foi aprovado em testes; dose será menor
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