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Saúde pode incluir no SUS
drogas à base de canabidiol
MAJ. WILL COX

O

Ministério da Saúde
informou ao Estadão
que estuda a inclusão
de dois medicamentos à base
de canabidiol no Sistema Único
de Saúde (SUS). A distribuição
gratuita na rede depende de
aval da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias
no SUS (Conitec). A avaliação
deve ser feita até dezembro.
Hoje a busca por remédios
com canabidiol é uma das
principais demandas que levam à judicialização no País.
Um grupo de 29 senadores

manifestou apoio expresso à
distribuição gratuita de medicamentos à base de canabidiol, um dos derivados da maconha, no SUS. O movimento
formaliza o alinhamento a
um estudo em andamento e
patrocinado pelo ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello.
O primeiro medicamento
- registrado comercialmente
como Mevatyl - é à base de
canabidiol e analisado para
tratamento sintomático da espasticidade moderada a grave
relacionada à esclerose múlti-

Mais Empregos oferece 68 vagas
de emprego para deficientes
O Sistema Nacional do
Emprego (Sine), vinculado ao
programa Mais Empregos da
Secretaria de Estado da Retomada, participa da 5ª edição do
Dia D da Empregabilidade da
Pessoa Com Deficiência (PCD),
que será realizado em Goiânia
de 21 a 25 de setembro. A iniciativa é promovida pelo Fórum
Goiano de Inclusão no Mercado
de Trabalho das Pessoas com
Deficiência e Reabilitados pelo
INSS (FimtPoder), em parceria
com o Ministério da Economia

e o Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT/GO).
O Sine oferece 2.310 vagas
para 18 municípios goianos,
sendo 68 vagas para pessoas
com deficiência (PCD), distribuídas entre diversos cargos,
como vigilante, empacotador
e auxiliar de linha de produção.
A programação deste ano
será parcialmente virtual, com
palestras gratuitas sobre as pessoas com deficiência física, auditiva, visual ou múltiplas, através do
canal do FimtPoder no YouTube.
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pla, de acordo com a pasta.
“Essa demanda já esteve
em pauta na 89.ª reunião da
Conitec, em agosto. A recomendação inicial do plenário
foi desfavorável à incorporação e, agora, a demanda segue para consulta pública. A
previsão é de que o tema seja
pautado na 93ª Reunião da
Comissão - que ocorrerá em
4 e 5 de novembro.”
O segundo medicamento,
um fitoterápico com nome
comercial Canabidiol Prati-Donaduzzi, “está em fase

inicial de avaliação”, de acordo com nota na pasta. A previsão do ministério é de que
o tema passe pela primeira
avaliação na comissão nos
dias 1.º e 2 de dezembro.
Só em dezembro do ano
passado a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária aprovou a
regulamentação do registro e
da venda de medicamentos à
base de cannabis (maconha)
em farmácias e drogarias no
Brasil. A diretoria da agência decidiu vetar, porém, o plantio da
erva em território nacional para

fins científicos e medicinais.
Em abril, houve o primeiro
registro pela Anvisa. Trata-se
de um fitofármaco que possui canabidiol e concentração inferior a 0,2% de THC,
substância com efeitos psicotrópicos. O produto pode ser
vendido nas farmácias, desde
que haja prescrição médica.
A Anvisa afirma que o
fármaco será usado para casos em que não haja alternativa terapêutica, mas não
especificou quais doenças
seriam beneficiadas.

Preso trio suspeito de tráfico de drogas
na região metropolitana de Goiânia
Três suspeitos de integrar uma associação
criminosa responsável
pelo tráfico de entorpecentes em Goiânia e
Aparecida de Goiânia foram presos na tarde de
terça-feira (22/9). A prisão foi realizada durante uma ação conjunta
entre a Diretoria-Geral
de Administração Peni-

tenciaria (DGAP) e a Polícia
Militar do Estado de Goiás.
A ocorrência iniciou após
policiais penais do Grupo de
Operações Penitenciárias Especiais (GOPE) compartilharem informações com o Grupo de Rádiopatrulha Aérea
(Graer), com foco em auxiliar
a segurança pública e impedir atividades criminosas.
Com os homens de 23,

30 e 37 anos foram encontrados cerca de 40
quilos de maconha, dinheiro em espécie e um
carro utilizado no tráfico
dos entorpecentes.
Os suspeitos foram
encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de
Aparecida de Goiânia,
onde foram lavrados os
autos de prisões.
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Johnson
& Johnson
inicia fase
final de testes
de potencial
vacina contra
covid-19
A candidata à vacina
contra o novo coronavírus
produzida pela Johnson &
Johnson, por meio de sua
farmacêutica subsidiária
Janssen, entrou na terceira e última fase de testes
clínicos, segundo comunicado da J&J nesta quarta-feira (23). Os testes de
fase final estão sendo realizados em 60 mil voluntários de três continentes.
O possível imunizante
da empresa norte-americana é o quarto entre as vacinas em desenvolvimento a
entrar no último estágio de
testagem clínica, que mede
a eficácia do produto contra a doença. A J&J disse
que pode obter os resultados do teste já no início de
2021. Caso a resposta seja
positiva, a vacina pode ganhar a autorização de governos para uso público.
Entre os países em que
a empresa fará os testes estão Brasil, Estados Unidos e
África do Sul. Além da candidata da J&J, as vacinas da
Universidade de Oxford e
das farmacêuticas Sinovac,
da China, e da alemã Pfizer
já estão na terceira fase de
testes. A candidata da companhia norte-americana,
porém, tem a vantagem de
induzir resposta imunizante
contra o novo coronavírus
com apenas uma dose,
contra duas das concorrentes em fase 3, segundo
um estudo clínico preliminar feito pela J&J.
Os testes de fase 3 irão
verificar se a vacina de fato
funciona com apenas uma
dose. A J&J está colaborando com o governo do Reino
Unido em um estudo separado para testar um regime
de duas doses do produto.
A empresa já assinou, em
agosto, um contrato de US$
1 bilhão com o governo dos
EUA para o fornecimento de
100 milhões de doses, caso
a vacina tenha sucesso nos
testes e seja autorizada para
uso. A J&J espera produzir
mais de um bilhão de doses
globalmente no decorrer de
2021. (Com informações da
Dow Jones Newswires).
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Caiado anuncia Bolsa Conectividade
e retoma Bolsa Permanência na UEG
O

governador de Goiás,
Ronaldo Caiado, lançou nesta quarta-feira
(23/9) a Bolsa Conectividade e
anunciou a retomada da Bolsa
Permanência durante solenidade no Palácio das Esmeraldas. As ações visam garantir,
aos estudantes em situação
de vulnerabilidade econômica,
continuidade e acesso às aulas
remotas da Universidade Estadual de Goiás (UEG). “A maioria dos alunos é de família de
baixa renda e tem limitações.
Hoje, criamos bolsas sociais
tanto para dar condições para
o jovem se conectar com a internet, como um apoio financeiro para que permaneça na
universidade”, explicou Caiado.
Com investimento total
de pouco mais de R$ 1 milhão, a Bolsa Conectividade
garantirá três parcelas de R$
100, de outubro a dezembro,
para cada um dos cerca de
3,5 mil alunos que poderão

Reprodução

ser contemplados, exclusivamente para contratação de
planos de internet. Já na Bolsa Permanência, o Governo
de Goiás aportará recursos
de R$ 720 mil para oferecer a
até 600 universitários, R$ 400
por mês, também pelo mesmo período. “Muitos estudantes são bem preparados,
mas não conseguem se manter com condições mínimas
de dignidade”, frisou o governador sobre a importância do
combate à evasão.
Os editais dos dois programas lançados nesta quarta-feira devem ser publicados até
o final de setembro. Dentro do
programa de bolsas, a universidade mantém outros editais
previstos para a concessão de
cerca de 4,5 mil bolsas, com
investimento de R$ 3 milhões
para incentivar a pesquisa e a
docência. Os recursos estão
em um pacote de suplementação orçamentária, liberado

pelo Governo de Goiás para a
UEG, de R$ 5,5 milhões e que
ainda inclui verbas para serviços administrativos, limpeza,
reparos e manutenção das unidades universitárias e câmpus.
Reitor da Universidade
Estadual de Goiás (UEG), professor Valter Gomes Campos
afirmou que 78% dos discentes da instituição são oriundos
de famílias com renda de até

três salários mínimos. “Muitos
tiveram sua situação agravada
e precisam do auxílio, do olhar
social da Universidade para
que continuem seus estudos.”
O secretário de Desenvolvimento e Inovação, Marcio
Cesar Pereira, destacou que
o lançamento da bolsa corrobora a preocupação da gestão
Caiado, bem como a da UEG,
com a Educação e o desen-

volvimento da Ciência. Antes,
em entrevista, pontuou que o
percentual de alunos em vulnerabilidade social e/ou que
não está em área de cobertura
por operadoras de telefonia
móvel é relevante. “O que vier
destas bolsas irá, inclusive, nos
auxiliar no mapeamento, para
dar continuidade ao trabalho,
que fizemos há pouco, de instalação de internet satelital em

assentamentos, junto com governo federal”, projetou.
O vice-governador Lincoln
Tejota destacou que as ações
encampadas pelo Governo
de Goiás na UEG têm o poder
disruptivo muito grande. “Elas
podem transformar e dar um
novo futuro para as pessoas.
Estado só existe para mudar as
condições de melhoria para a
vida da população”, sublinhou.
Também estiveram presentes os secretários César Moura (Retomada) e Tony Carlo
(Comunicação); o ex-reitor da
UEG Rafael Borges; o chefe de
Gabinete da UEG, Cristhyan
Martins Castro Milazzo; pró-reitores Everton Tizo Pedroso
(Pesquisa e Pós-Graduação),
Suely Miranda Cavalcante
Bastos (Graduação) e Adriana
Aparecida Ribon Ogera (Extensão e Assuntos Estudantis);
além de coordenadores de
oito câmpus da UEG e demais
auxiliares de governo.

Alerj aprova impeachment de Wilson Witzel por unanimidade
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)
aprovou de forma unânime, por 69 votos a favor e
nenhum contra, o relatório
que pede o impeachment do
governador afastado Wilson
Witzel. A sessão, realizada
nesta quarta-feira (23), reuniu 69 deputados, presencialmente ou de forma remota.
Um deputado está afastado
por problema de saúde.
O projeto precisava de
um mínimo de 47 votos para
ser aprovado. A resolução

será publicada em Diário Oficial nesta quinta-feira (24)
e o Tribunal de Justiça (TJ)
será comunicado para dar
início à formação do Tribunal
Misto. O tribunal é formado
por cinco deputados eleitos
pela Alerj e cinco desembargadores eleitos por sorteio
pelo TJ. A partir da formação
do tribunal, o governador é
afastado por até 180 dias
enquanto os seus membros
analisam a questão.
Witzel, que desistiu de
comparecer presencialmente

à Alerj, falou por videoconferência ao final dos discursos
de 28 deputados, todos com
críticas a ele. O governador
afastado falou por cerca de 60
minutos. Ele se defendeu, dizendo que foi um julgamento
injusto: “Estou sendo linchado
moral e politicamente, sem
direito de defesa. A tirania
escolhe suas vítimas. Felizmente a história mostra que
mártires nunca morrem”. Citou o Sermão da Montanha,
“bem-aventurados os que
têm fome e sede de Justiça,

porque eles serão fartos”.
Witzel também falou sobre a democracia, criticando
a forma como ele foi afastado
pela Justiça: “Estamos matando a nossa democracia.
O bem maior é o voto. O respeito e a força do voto estão
sendo solapados. Eu fui afastado sem o direito de falar,
sem inquérito prévio. Estou
sendo afastado por 180 dias,
em pleno exercício do mandato, outorgado pela população. Não pude exercer o meu
amplo direito de defesa”.

Witzel adotou um tom
forte, por vezes com ataques
ao Legislativo: “Eu jamais fui
omisso em ouvir e procurar
corrigir. Quantos deputados
foram investigar as OSs [organizações sociais]? Se tinha
pagamento irregular, os senhores e as senhoras também
foram omissos. Muitos aqui
jamais me procuraram. Só falam da tribuna, só reclamam,
mas não trazem solução nenhuma. Só fazem projetos autorizativos, atos politiqueiros”.
O governador afastado

encerrou dizendo que não
se importava de ser julgado,
porque tinha a convicção que
jamais havia praticado ato ilícito: “Não encontraram um
centavo na minha conta. Eu
não tenho milhões. Só tenho
a minha casa no Grajaú. Eu já
estou julgado, previamente
condenado. Estou sendo amputado do meu cargo. Estou
sendo linchado politicamente,
de uma forma muito triste. Eu
não vim aqui para roubar, vim
aqui para mudar a política. E
a política não vai me mudar”.
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Trump anuncia novas
sanções contra Cuba
O

presidente
dos
EUA, Donald Trump,
anunciou
nesta
terça-feira, 22, uma série
de sanções contra o regime
cubano em discurso aos veteranos do conflito na Baía
dos Porcos. Dentre elas, o
fim de importações de álcool
e tabaco vindas da ilha.
Além disso, cidadãos
americanos não poderão
se hospedar em locais de
gestão do regime cubano,
nem comprar posses da administração local. Os gestos
representam importantes
retrocessos nos acordos firmados pelo ex-presidente
Barack Obama com Raúl
Castro, aos quais Trump
chamou de “patéticos”.
O líder da Casa Branca
também anunciou sanções
contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e
a Nicarágua, governada pelo
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sandinista Daniel Ortega.
O discurso teve forte apelo
eleitoral, com Trump fazendo grandes acenos à comunidade latina nos EUA.
Na Flórida, estado com
especial relevância no colégio eleitoral, o repúdio ao
governo cubano tem grande
apelo junto aos imigrantes.
Trump disse que em breve
o hemisfério ocidental será
“livre”, e parabenizou os
que lutam pela liberdade em
Cuba e na Venezuela. “Não
retiraremos sanções de Cuba
até liberdade dos presos políticos e realização de eleições livres”, acrescentou.

Recuperação
econômica “

Teremos uma recuperação
em super V, próximo ano será
um dos melhores na economia”, indicou Trump, que disse que os hispânicos vinham
em uma das melhores taxas
de emprego nos EUA até a
chegada do “vírus chinês”.
O mandatário ainda parabenizou o novo presidente do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID),
Mauricio J. Claver-Carone,
de origem cubana. “Ele
concorda com o que eu
penso”, disse Trump.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
pp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
pp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649

ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
4848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
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ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
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CBF fará reunião com
clubes da Série A para
definir volta de torcida

Diário do Estado
Marcello Casal Jr.

Reprodução

Nasa anuncia programa
para levar primeira
mulher à Lua em 2024

A

Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
informou nesta terça-feira que vai se reunir com
os 20 clubes da Série A do
Campeonato Brasileiro para
discutir sobre o retorno dos
torcedores aos estádios. O
Brasileirão foi iniciado, em
agosto, sem a presença de
público nas arenas do País.
O anúncio da reunião foi
uma consequência de um
parecer favorável do Ministério da Saúde quanto ao
retorno dos torcedores às
arquibancadas já no mês de
outubro. Pelo estudo do órgão governamental, há previsão de uso de até 30% da
capacidade dos estádios do
Brasileirão. Mas não há data
definida para esta primeira
abertura aos torcedores.

“O próximo passo para o
desenvolvimento deste plano
será a realização de uma reunião com os Clubes disputantes da Série A para discussão
do tema, a realizar-se na próxima quinta-feira, 24, às 16h30,
por videoconferência, seguida
do início da consulta às autoridades estaduais e municipais
responsáveis”, anunciou a
CBF, em comunicado.
Nas últimas semanas,
a CBF havia elaborado um
rascunho da proposta com
informações preliminares.
O conteúdo trazia principalmente a limitação para somente a torcida mandante
frequentar os estádios e não
contempla as Séries B, C e D
da competição nacional.
A intenção da entidade é
aprofundar a discussão com

os clubes para se ter um protocolo mais rígido de conduta
e de cuidados com o distanciamento social. Alguns times incentivam o retorno da
torcida principalmente para
amenizar problemas financeiros da falta de bilheteria.
Clubes como Palmeiras, Corinthians e Flamengo faziam,
em média, R$ 2,5 milhões de
renda por apresentação.
Como os jogos têm sido
realizados com portões fechados desde o início da
competição, as equipes têm
acumulado prejuízos com os
custos operacionais das partidas. A CBF avalia uma forma de conseguir a abertura
dos portões em todos os
Estados brasileiros para que
não haja desequilíbrio nas
disputas. O que a entidade

não quer é que determinado
time tenha torcedores em
seus jogos e outros não.
A discussão, de acordo
com especialistas, diz respeito ao momento dessa volta
da torcida. Em julho, profissionais da área médica não
admitiam sequer a possibilidade da abertura ao público
de eventos esportivos. “Torcedor no estádio é um problema. Por mais que se reduza a capacidade das arenas,
por exemplo, em 50%, teremos de estudar uma logística
de entrada e saída para evitar
aglomeração. É natural existir
um afunilamento nos portões e isso é extremamente
perigoso”, alertou o infectologista Jean Gorinchteyn, que
trabalha nos hospitais Emílio
Ribas e Albert Einstein.

A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos,
anunciou os planos para
uma nova missão à Lua
que vai incluir um homem
e uma mulher. O pouso
na superfície lunar deve
acontecer em 2024, na
missão Artemis 3, terceira
fase do Programa Artemis.
Antes disso, a Nasa vai
lançar dois testes de voo ao
redor do satélite para verificar o desempenho, suporte
de vida e capacidades de comunicação do foguete e da
cápsula onde viajarão os astronautas. A primeira missão
está preparada para 2021,

sem astronautas, e a Artemis 2
será com a tripulação, em 2023.
O objetivo da agência é,
em colaboração com parceiros comerciais e internacionais, estabelecer a exploração sustentável da superfície
lunar até o final da década.
“Então, usaremos o que
aprendemos na Lua e ao redor dela para dar o próximo
salto gigante - enviar astronautas a Marte”, diz a Nasa.
A primeira vez que o homem esteve na Lua foi em
1969, com a missão Apollo 11.
Pelo mesmo programa, em
1972, a Nasa realizou a última
viagem tripulada ao satélite.

