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A LaLiga, e o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), anunciaram, a inédita parceria firmada em prol do 
desenvolvimento do esporte. O acordo, sem fins comerciais, tem o intuito de intensificar e melhorar o relacionamento entre ambas as entida-
des, tendo por base colaboração direta, que implique em benefício e interesse para as partes na promoção da prática esportiva no Estado.

DIÁRIO DO ESTADO
LaLiga e Governo de Goiás anunciam o 
acordo para projetos sociais no esporte

Juiz considera ilegal 
obrigação de iso-
lamento de viajan-
tes do Brasil  p4 p7

Estímulo à vacinação nos EUA oferece 
ingressos, cerveja, maconha e dinheiro
 Cerveja, desconto no supermercado, em restaurantes premiados, 
donuts grátis até o ano que vem, ingresso para jogo de beisebol, flores, 
cigarro de maconha, sorteio de um Chevrolet Camaro ou dinheiro. 

p3

A DESPEDIDA
DE GUARDIÕES 
DA GALÁXIA

p8

O trabalho social realizado pela Comunidade Luz da Vida foi apresentado,  
ao prefeito Rogério Cruz, à primeira-dama Thelma Cruz e aos secretários de 
Infraestrutura Urbana, Fausto Sarmento, e Desenvolvimento Humano e Social, 
José Antônio da Silva Netto.

Prefeito Rogério Cruz e secretá-
rios visitam obras sociais da Co-
munidade Luz da Vida  p2
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O trabalho social rea-
lizado pela Comuni-
dade Luz da Vida foi 

apresentado, neste sábado 
(8/5), ao prefeito Rogério 
Cruz, à primeira-dama Thel-
ma Cruz e aos secretários de 
Infraestrutura Urbana, Faus-
to Sarmento, e Desenvol-
vimento Humano e Social, 
José Antônio da Silva Netto.

O prefeito e a equipe fo-
ram recebidos com um café 
da manhã e conheceram as 
dependências da Casa Ma-
teus, que atende cerca de 20 
pacientes de alta complexi-
dade e contam com profissio-
nais da área da saúde como 
médicos, enfermeiros, fisio-
terapeutas, entre outros.

Durante o encontro, re-
presentantes da Comunida-
de Luz da Vida solicitaram 
ao prefeito obras de asfalto 
que facilitem o ir e vir dos 
moradores locais, princi-
palmente de veículos que 
transportam idosos e pa-
cientes de casas missioná-
rias do Setor Sítios Recreio 
Bandeirantes para unidades 
de saúde mais afastadas. 

“Essas organizações tra-
balham em prol da socieda-
de e atendem centenas de 
pessoas carentes diariamen-
te. Nada mais justo do que 
promover melhorias para 

quem vive aqui e já trouxe 
os secretários exatamente 
para verificar o que precisa 
ser ajustado. É sempre bom 
ter a oportunidade de fazer 
algo mais pelas pessoas. O 
olhar atento do poder pú-
blico reforça e enriquece a 
assistência social para quem 
mais precisa. O que vocês 
estão plantando hoje, vão 
colher amanhã. Parabéns 
pelo trabalho”, afirmou o 
prefeito Rogério Cruz.

“Recebi solicitações da co-
munidade pelas mãos do pre-
feito Rogério Cruz e vamos fa-
zer um estudo de viabilidade 
para atender a região. A par-
ceria é o que faz acontecer”, 
explica o secretário de Infra-
estrutura Urbana de Goiânia, 
Fausto Sarmento.

A Comunidade Luz da Vida, 
através da Casa Pobre de 
Deus, acolhe pessoas carentes 
com enfermidades físicas que 
precisam fazer tratamento de 

saúde na capital e não pos-
suem local para hospedagem 
e alimentação. Atualmente 
são distribuídas cerca de 100 
refeições por dia no local.

Com a Comunidade Te-
rapêutica Mãe de Deus, a 
obra social também ajuda 
gestantes sem condições 
psicológicas e físicas para 
prosseguir com uma gravi-
dez. Desde sua criação, em 
2007, já foram atendidas 
mais de 1.600 mulheres. 

A ação social segue ainda 
com a Comunidade Terapêuti-
ca Luz que Liberta, projeto que 
acolhe homens com vícios crô-
nicos. O tratamento tem dura-
ção média de noves meses.

“Percebemos que existe 
amor aqui. Vocês servem 
ao próximo. Muita força 
e saúde para todos nós 
para podermos fazer mui-
to mais. Estamos aqui para 
servir”, afirmou a primeira-
-dama Thelma Cruz.

Reprodução

A Prefeitura de Goiâ-
nia realiza, nesta segun-
da-feira (10/5), mais uma 
live pelas redes sociais e 
dessa vez  para discutir os 
desafios da Educação em 
tempos de pandemia e a 
modernização da estrutu-
ra física das unidades de 
ensino da capital. O titular 
da Secretaria Municipal 
de Educação (SME), pro-
fessor Wellington Bessa, 
será entrevistado a partir 
das 12 horas. Já foram 
mais de 10 lives abordan-
do diversos temas de inte-
resse da população. 

Vários assuntos serão 
pontuados na transmis-
são ao vivo, como a for-
mação continuada dos 
profissionais da educa-
ção, as ferramentas utili-
zadas no ensino remoto, 
a implantação dos pro-
tocolos de biossegurança 
contra Covid-19 na Rede 
Municipal de ensino e o 
trabalho de ampliação e 
modernização das esco-
las e CMEIs da cidade.

Toda a população 
pode participar da live 
enviando sugestões, dú-
vidas e perguntas pelo 
Facebook da prefeitura. 
A participação de todos, 
inclusive, é essencial para 
a construção democráti-
ca das políticas públicas 
educacionais de Goiânia. 

“Aguardamos a pre-
sença de pais, alunos, 
profissionais e entusiastas 
da área para discutir os 
desafios e os avanços da 
gestão do prefeito Rogério 
Cruz na área da Educação. 
Acreditamos que o envol-
vimento de todos é funda-
mental para o desenvol-
vimento de um trabalho 
de excelência na SME”, 
afirma o professor Bessa.

Prefeito Rogério Cruz visita obras 
sociais da Comunidade Luz da Vida

Na última terça-feira 
(4/5), a Câmara Municipal 
de Goiânia aprovou, em 
segunda votação, o Proje-
to de Lei que transforma 
a gastronomia e a cultura 
dos Pit Dogs em patrimô-
nios culturais imateriais. 
Após sanção do Prefeito 
Rogério Cruz, o reconhe-
cimento irá amparar esta 
atividade culinária que sus-
tenta mais de 6 mil famílias 
dentro do município.

De acordo com o Pre-
sidente do Sindicato dos 
Proprietários de Pit Dogs 
de Goiânia (SINDIPIT-
-DOG), Ademildo Pereira, 
assim que sancionada, 
a lei irá “ajudar os em-
preendimentos do ramo 

a vencerem o difícil mo-
mento da pandemia”, que 
tem reduzido o movimen-
to nestes estabelecimen-
tos instalados majoritaria-
mente em praças públicas.

A ideia da parlamentar 
é amparar juridicamente os 
Pit Dogs, que já foram alvos 
de tentativas de abertura 
de licitações com o intuito 
de ocuparem os espaços 

públicos utilizados por es-
sas sanduicherias, profun-
damente conectadas com a 
história de Goiânia.

“Os Pit Dogs são parte 
do município, sendo fre-
quentados por todas as 
classes sociais e idades. 
Por isso, é fundamen-
tal que se organize e se 
perpasse as informações 
históricas e culturais vin-
culadas a este ramo, para 
que a cidade ateste as tra-
dições nas quais as nossas 
vidas são construídas”, de-
fende a vereadora.

Segundo dados do SIN-
DIPIT-DOG, em Goiânia, 
estão instalados mais de 
1600 estabelecimentos, 
que geram aproximada-

mente 40 mil empregos. 
De acordo com o Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), 
patrimônios imateriais são 
práticas que se manifestam 
através de representações, 
expressões, conhecimentos 
e técnicas, elementos pre-
sentes na gastronomia e na 
cultura dos Pit Dog. 

“É importante que a ci-
dade reconheça e organize 
as informações culturais e 
históricas para que perpas-
se às outras gerações e a 
cidade ateste as tradições 
em que nossas vidas são 
construídas. Reconhecer a 
gastronomia e a arte são 
exemplos de preservação 
da nossa história”, finaliza.

Projeto transforma gastronomia e cultura dos pit dogs em patrimônios 
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A LaLiga, entidade que 
organiza a primeira 
e a segunda divisões 

do Campeonato Espanhol, 
e o Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Esta-
do de Esporte e Lazer (Seel), 
anunciaram, nesta sexta-fei-
ra (07/05), a inédita parceria 
firmada em prol do desen-
volvimento do esporte. O 
acordo, sem fins comerciais, 
tem o intuito de intensificar 
e melhorar o relacionamen-
to entre ambas as entidades, 
tendo por base colaboração 
direta, que implique em be-
nefício e interesse para as 
partes na promoção da prá-
tica esportiva no Estado.

A iniciativa prevê a reali-
zação de projetos, sessões, 
palestras ou seminários que 
abordem assuntos diversos, 
que possam facilitar o inter-
câmbio de conhecimentos. As 
ações do acordo contemplam 
diretamente as áreas de for-
mação de jogadores; apoio 
e incentivo à realização de 
eventos desportivos; e apoio 
na melhoria dos usos da infra-
estrutura de esporte e lazer.

O projeto inclui, tam-
bém, promoção da prática 
e desenvolvimento de es-
portes para crianças e ado-
lescentes; capacitação do 

conhecimento dos profis-
sionais da área de educação 
física; aprimoramento edu-
cacional em língua estran-
geira e formação de alunos 
com habilidades esportivas 
especiais em programas de 
intercâmbio internacional. 
O acordo já está em vigor e 
tem a duração máxima de 
19 meses, até dezembro de 
2022, com possibilidade de 
prorrogação.

A primeira-dama do Es-
tado, presidente de honra 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás e coor-
denadora do Gabinete de 
Políticas Sociais, Gracinha 
Caiado, destacou a impor-
tância do esporte no âm-
bito social. “O futebol é o 
esporte que mais mobiliza 
os brasileiros, e isso o torna 
um instrumento social im-
portante. Nesta ação con-

junta entre o Governo de 
Goiás e a LaLiga poderemos 
promover a inclusão de mi-
lhares de jovens por meio 
do esporte”, salientou.

Os valores que o espor-
te desperta nos jovens são 
salutares na formação dos 
cidadãos. Apoiado nesta 
premissa, o secretário de 
Estado de Esporte e Lazer, 
Henderson Rodrigues, enal-
teceu a parceria entre o Go-

verno de Goiás e a LaLiga. “A 
determinação do governa-
dor Ronaldo Caiado sempre 
foi de buscar parceiros que 
prezem pelos mesmos con-
ceitos que o Governo de 
Goiás: integridade, transpa-
rência e eficiência nos servi-
ços prestados, valores que 
também são praticados por 
LaLiga. Estamos animados 
em poder trabalhar junto 
com uma instituição tão im-

portante do cenário esporti-
vo mundial”, ressaltou. 

Representante da LaLiga 
no Brasil, Albert Castelló pro-
jetou os frutos que poderão 
ser colhidos pela sociedade 
goiana, através desta par-
ceria. “Graças à assinatura 
deste acordo planejaremos 
ações de desenvolvimento 
esportivo em todo o Estado, 
potenciando trabalhos de in-
clusão social e de educação 
por meio do esporte, con-
cretamente por meio do fu-
tebol, elevando e melhoran-
do os níveis de bem-estar, 
cidadania e educação das 
crianças e jovens de Goiás”, 
afirmou o dirigente.

Sobre a LaLiga 
LaLiga é uma organização 

global, inovadora e social-
mente responsável, líder no 
setor de lazer e entreteni-
mento. É uma associação 
desportiva privada, constitu-
ída pelos 20 clubes e socie-
dades desportivas (S.A.D.) da 
LaLiga Santander e pelos 22 
da LaLiga SmartBank, e é res-
ponsável pela organização 
das duas competições nacio-
nais de futebol profissional. 
Na temporada 2018/2019, a 
LaLiga atingiu 2,7 bilhões de 
pessoas em todo o mundo. 

O Governo de Goiás, por 
meio da Goiás Turismo, abre, 
neste mês de maio, licitação 
para iniciar as obras de in-
fraestrutura do Caminho de 
Cora Coralina. A trilha de 300 
quilômetros, entre Corumbá 
e a cidade de Goiás, passa 
por oito municípios e oito 
povoados, sendo o único ca-
minho de poesia no mundo. 
O anúncio ocorre em meio às 
comemorações pelo Dia Na-
cional do Turismo, celebrado 
neste sábado (08/05).

Na primeira etapa, será 
investido R$ 1,39 milhão, via 
convênio com o Ministério do 
Turismo. Os projetos já estão 
em análise na Caixa Econômi-
ca Federal para aprovação e 
início do processo licitatório. 
A previsão é lançar o edital 
neste mês de maio.  As in-
tervenções contemplam si-
nalização turística de todo o 
percurso, instalação de pon-
tos de descanso, construção 
de pontos de apoio para ca-
minhantes e ciclistas, e infra-
estrutura ao longo da trilha. 

Na segunda etapa das in-
tervenções serão destinados 
mais R$ 720 mil, provenien-
tes de emendas parlamen-

tares da bancada goiana. Os 
projetos estão na fase de 
elaboração. Ainda neste mês 
maio, toda a documentação 
será encaminhada para a Cai-
xa Econômica Federal, que 
dará o parecer para a execu-
ção das obras. Esta etapa irá 
complementar a primeira, 
com sinalização e interven-
ções, entre elas, a estrutura-
ção e ampliação da rampa de 

voo livre na serra de Jaraguá. 
 O presidente da Goiás 

Turismo, Fabrício Amaral, 
ressaltou a importância da 
parceria do Governo de Goi-
ás, Ministério do Turismo e 
deputados federais que ga-
rantiu o acesso aos recursos. 
“Conseguimos verba federal 
para investimento no turis-
mo, com obras de infraestru-
tura, sinalização e segurança. 

Com isso, consolidamos o Ca-
minho de Cora Coralina como 
a melhor trilha de longo cur-
so do Brasil”, comemorou. 

Recentemente, após arti-
culações da Goiás Turismo,  o 
Caminho de Cora Coralina foi 
inserido na Rede Nacional de 
Trilhas de Longo Curso, colo-
cando o atrativo goiano no rol 
das principais trilhas do País. 
O anúncio, feito no último 

mês de março pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente,  pos-
sibilita convênios com o go-
verno federal e conexão com 
uma rede mundial de trilhas. 

 
Outras frentes

Desde 2019, o Governo 
de Goiás, por meio da Goiás 
Turismo,  investe na melhoria 
do Caminho de Cora Coralina 
para garantir segurança ao 
turista. Nos últimos meses, a 
pintura da sinalização turísti-
ca de todo o trecho, que vai 
se desgastando com o tem-
po, foi reforçada. 

Em 2021, foi criado o Plano 
de Trabalho do Comitê Gestor, 
formado pela Goiás Turismo, 
prefeituras e Associação Cami-
nho de Cora Coralina. Todos os 
oito municípios que integram 
o percurso fizeram o reconhe-
cimento da trilha e iniciaram, 
na semana passada, o traba-
lho de manutenção, como ro-
çagem e sinalização. Outro co-
mitê está sendo formado pela 
Goiás Turismo,  Secretaria de 
Cultura de Goiás (Secult), Insti-
tuto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), 
representantes dos municí-
pios e Associação Caminho 

de Coralina para definir o 
conteúdo das placas informa-
tivas que serão  instaladas ao 
longo do trajeto.

 
Caminho de Cora

O Caminho de Cora Co-
ralina é uma trilha de longo 
curso, entre Corumbá e a ci-
dade de Goiás, composta por 
oito municípios e oito povoa-
dos, reunindo história, cultura, 
poesia, natureza e aventura. 
Além das cidades históricas, 
também fazem parte do per-
curso os parques estaduais da 
Serra dos Pireneus, da Serra de 
Jaraguá e da Serra Dourada. 

Ao longo do trecho, há 
locais para caminhadas em 
trilhas, cavalgadas, cicloturis-
mo, arvorismo, rapel, escala-
da, tirolesa e boia-cross, em 
meio à paisagem única do 
Cerrado, com serras, nas-
centes, cachoeiras, quedas 
d’água e corredeiras, além 
de rios e córregos. O pas-
seio oferece vivências na 
natureza, incentiva a me-
lhoria da infraestrutura e a 
sinalização das unidades de 
conservação, promovendo 
o turismo aliado à preserva-
ção do meio ambiente. 

Reprodução

Goiás Turismo anuncia licitação de obras do Caminho de Cora Coralina

LaLiga e Governo de Goiás anunciam 
o acordo para projetos sociais no esporte
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A ampliação da base 
aliada do presidente 
Jair Bolsonaro (sem 

partido) pode criar um cená-
rio de palanques duplos e até 
triplos em seu apoio nos es-
tados na eleição do próximo 
ano. De um lado, o chamado 
bolsonarismo raiz –aquele 
que ascendeu junto com ele 
em 2018– briga para manter 
o seu protagonismo junto ao 
presidente e busca voos mais 
altos em 2022. De outro, no-
vos aliados de Bolsonaro, so-
bretudo do centrão, também 
miram governos estaduais.

O cenário de múltiplos 
palanques deve se consoli-
dar em estados das regiões 
Norte e Sul do país, onde o 
presidente tem um eleitora-
do mais fiel, consolidando 
uma disputa fratricida den-
tro da base aliada.

Santa Catarina é um dos 
estados onde esta divisão apa-
rece com maior clareza. A base 
bolsonarista rachou após o 
afastamento temporário do go-
vernador Carlos Moisés (PSL), 
eleito junto com Bolsonaro na 
onda conservadora de 2018, 
mas que respondeu a dois pro-
cessos de impeachment.

A vice-governadora Da-
niela Reinehr (sem partido) 
assumiu o governo provisó-
rio, rompeu com o gover-

nador e se aproximou de 
líderes do centrão como o 
senador Jorginho Mello (PL).

Pré-candidato ao Gover-
no de Santa Catarina, Mello 
juntou-se à base aliada de 
Bolsonaro após a sua posse 
e ganhou os holofotes como 
um dos principais defensores 
do presidente na CPI da Covid.

Em alta no Planalto, o se-
nador trouxe para perto de si 
um dos auxiliares mais próxi-
mos de Bolsonaro. O secretá-
rio nacional da Pesca, Jorge 
Seif, apelidado de 06 pela 
proximidade com o presiden-

te, filou-se ao PL com planos 
de concorrer ao Senado.

Aliados de Carlos Moisés, 
que retornou ao cargo nesta 
sexta-feira (7) após ser absol-
vido no processo de impeach-
ment, dizem que ele se fortale-
ceu para disputa da reeleição. 
E dizem que o presidente deve 
apoiar a empreitada.

“É muito fácil a pessoa ir 
para o lado de um candidato 
que já é o presidente, como 
Bolsonaro é agora. Difícil 
é fazer o que a gente fez lá 
atrás. Apoiamos o presiden-
te quando ninguém acredita-

va nele”, afirma Lucas Esme-
raldino, secretário estadual 
de Articulação Nacional do 
governo Carlos Moisés.

Ele dispara contra Jorginho 
Mello, potencial adversário 
do governador, a quem classi-
fica de fisiológico. “Ele apoiou 
Lula, Dilma e agora está com 
Bolsonaro. Ele está com que 
estiver no poder”. Procurado, 
Mello não atendeu ao pedido 
de entrevista da Folha.

O cenário é parecido no 
Amazonas, outro estado 
onde o governador esteve 
nas cordas enfrentando um 

processo de impeachment. 
Wilson Lima (PSC) deve bus-
car a reeleição em 2022 an-
corado no presidente.

Lima chegou a ter emba-
tes com Bolsonaro no início 
da pandemia. Meses depois 
voltou a se alinhar com o 
presidente após enfrentar 
um pedido de impeachment, 
que foi arquivado. O gover-
nador não é o preferido da 
ala raiz do bolsonarismo, 
que impulsiona o ex-ministro 
da Saúde Eduardo Pazuello 
(sem partido) como possível 
candidato a governador.

Principal nome ligado ao 
presidente no Amazonas, 
Coronel Menezes (sem parti-
do) afirma que vai concorrer 
ao Senado. Ele não é aliado 
de Lima, mas não fecha as 
portas para o governador.

“Os dois primeiros anos 
do governador foram de 
aprendizado. Mas me parece 
que ele agora assumiu as ré-
deas do governo e está sinali-
zando uma aproximação com 
o presidente”, diz Menezes.

Dentre os partidos do cen-
trão, o deputado federal Mar-
celo Ramos (PL) se movimen-
ta para disputar o governo do 
Amazonas. Ele reuniu-se com 
o ex-presidente Lula (PT) em 
Brasília nesta quarta-feira (5). 
No Pará, dois nomes se arti-
culam para concorrer na base 
bolsonarista contra o governa-
dor Helder Barbalho (MDB): o 
senador Zequinha Marinho 
(PSC) e o delegado da Polícia 
Federal Everaldo Eguchi (PSL).

Derrotado na disputa 
pela Prefeitura de Belém no 
ano passado, Eguchi chegou 
ao segundo turno superan-
do o candidato do governa-
dor, o deputado federal José 
Priante (MDB). De olho na 
eleição do próximo ano, tro-
cou o Patriota pelo PSL para 
entrar na disputa com uma 
estrutura mais robusta.

Divulgação

Eleição de 2022 deve opor centrão e 
bolsonarismo raiz em todos os estados

O Tribunal de Sintra acei-
tou um pedido de habeas 
corpus de uma advogada 
a quem as autoridades de 
saúde obrigaram a ficar 14 
dias em isolamento profi-
lático em casa, quando re-
gressava do Brasil.

Um comunicado da Or-
dem dos Advogados adian-

ta que a advogada, o seu 
marido e uma filha menor 
entraram em Portugal pro-
venientes do Brasil no dia 
2 de maio e, apesar de te-
rem testes negativos para a 
covid-19 e de “terem sido 
autorizados a entrar em ter-
ritório nacional sem qual-
quer restrição”, a delegada 

de Saúde da sua área de 
residência impôs-lhes um 
isolamento de 14 dias.

A advogada refutou a or-
dem, por meio de um pedido 
de habeas corpus  contes-
tando a resolução do Conse-
lho de Ministros 45-C/2021, 
de 30 de abril, que foi aceito 
na tarde de sexta-feira (7) 

pelo Tribunal de Sintra.
O juiz declarou inconsti-

tucional a referida resolução 
do Conselho de Ministros 
sobre a situação de calami-
dade e proibiu de imediato 
as autoridades de saúde de 
colocarem a advogada e res-
tantes membros familiares 
em isolamento forçado, con-

siderando que isso só seria 
possível se vigorasse o esta-
do de emergência.

Na decisão, a que Agência 
Lusa teve acesso, o magistra-
do declara “inconstitucional, 
material e organicamente”, 
o artigo 25 da resolução no 
sentido de “qualquer cida-
dão nacional ou estrangeiro” 

poder “ser privado da liber-
dade por um período de 14 
dias em ordem administra-
tiva e sem controlo judicial”.

Devido à pandemia da 
covid-19, o governo substi-
tuiu o estado de emergên-
cia pela situação de cala-
midade em todo o país, em 
vigor desde 1 de maio.

Juiz considera ilegal obrigação de isolamento de viajantes do Brasil

MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588

COROLLA XEI automati-
co 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: 3512-
2588
-------------------------------
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: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle 
comF:3213-4848 whatsa-
pp: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: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
suiserviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
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Cerveja, desconto no 
supermercado, em 
restaurantes premia-

dos, donuts grátis até o ano 
que vem, ingresso para jogo 
de beisebol, flores, cigarro de 
maconha, sorteio de um Chev-
rolet Camaro ou dinheiro. 
Os incentivos oferecidos por 
empresários e governos locais 
nos EUA para que a população 
se vacine contra covid-19 não 
param de crescer. Os EUA 
aceleraram a vacinação em 
março e abril, com recorde de 
4 milhões de pessoas imuni-
zadas por dia, mas o país tem 
registrado uma queda nos nú-
meros de imunização.

O problema não é a oferta 
de vacinas, e sim a demanda, 
algo que autoridades e o setor 
privado tentam contornar. Na 
primeira quinzena de abril, os 
EUA imunizaram, em média, 
3,38 milhões de pessoas por 
dia. O número caiu para 2 
milhões nesta semana. O país 
conseguiu aplicar ao menos 
uma dose em 150 milhões de 
pessoas, o equivalente a 57% 
dos adultos e 45% da popu-
lação total. O desafio agora é 
atingir a parcela da população 
que não quer se vacinar ou os 
que têm dificuldades de aces-
sar os locais de imunização.

Novas estratégias dos go-
vernos federal e estaduais ten-

tam facilitar o acesso à vacina. 
Muitas cidades deixaram de 
lado o sistema de agendamen-
to adotado anteriormente para 
permitir a aplicação de doses 
em qualquer cidadão, sem 
horário marcado. Os centros de 
vacinação em massa - normal-
mente em estádios, grandes 
escolas ou outlets, distantes 
das cidades - têm sido desativa-
dos para privilegiar farmácias e 
clínicas de saúde rurais.

A ideia é aumentar a capi-
laridade e aproximar os locais 
de vacinação das pessoas. 
O governo federal também 

ofereceu crédito fiscal para 
empresas concederem folga 
remunerada aos funcionários 
que precisam do dia livre para 
receber a vacina - ou para li-
dar com efeitos adversos.

Cerca de mil empresas 
já aderiram. Mas essas mu-
danças não atingem cerca de 
um terço da população que 
simplesmente não quer se 
vacinar, por crença ou descon-
fiança. Levantamento feito 
pela organização Kaiser Fami-
ly Foundation aponta que 6% 
dos americanos afirmam que 
só irão se vacinar se forem 

obrigados, 13% dizem que 
”definitivamente” não irão se 
vacinar e 15% vão ”esperar 
para ver” antes de decidir.

A resistência de parte dos 
americanos coloca em risco 
o sucesso da estratégia de 
imunização do país. Iniciati-
vas locais tentam convencer 
ao menos a parcela dos que 
ainda estão abertos à ideia 
de se vacinarem. Algumas 
foram anunciadas pelos es-
pecialistas que comandam 
o combate à pandemia em 
nome do governo Biden, 
como descontos em redes 

de supermercado de até 
10% para vacinados.

Em farmácias como a CVS, 
a compra ficará 5% mais ba-
rata. Ligas esportivas, como 
a NFL, de futebol americano, 
e a MBL de beisebol, concor-
daram com sorteio de ingres-
sos, programas de vacinação 
nos estádios e descontos nos 
produtos licenciados.

Em Nova York, quem se 
vacinar no estádio dos Yan-
kees ou no do Mets em dia 
de jogo de beisebol ganhará 
a entrada, segundo o go-
vernador Andrew Cuomo. E 

quem já estiver vacinado po-
derá sentar em uma ala do 
estádio sem restrições, onde 
torcedores podem aglome-
rar com os amigos.

Os que não receberam o 
imunizante continuarão em 
seções com distanciamen-
to. Até o fim do ano, os va-
cinados terão direito a um 
donut por dia na rede Krispy 
Kreme. Em Washington, o 
premiado chef espanhol 
José Andrés, dono de cinco 
restaurantes no centro da 
capital americana, anunciou 
que, a partir de hoje, pes-
soas vacinadas ganharão um 
vale de US$ 50 (o equivalen-
te a R$ 265) para comer nos 
estabelecimentos.

A promoção vale até que 
70% da população america-
na esteja vacinada, segundo 
o próprio chef anunciou no 
Twitter. ”Alguns heróis usam 
capas, outros usam aventais”, 
comemorou a prefeita de 
Washington, Muriel Bowser, 
ao saber da iniciativa. Bow-
ser e o governador de New 
Jersey, Phil Murphy , ofere-
ceram cerveja de graça para 
quem tomar a primeira dose 
da vacina. Na capital america-
na, as primeiras pessoas que 
receberem uma dose hoje, 
véspera do dia das mães, 
ganharão flores e plantas.

Reprodução

Estímulo à vacinação nos EUA oferece 
ingressos, cerveja, maconha e até dinheiro
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O  ator e humorista Pau-
lo Gustavo será homena-
geado no enredo da escola 
de samba São Clemente, de 
São Paulo, no Carnaval 2022. 
O título será “Minha Vida é 
uma Peça”. O anúncio foi fei-
to neste domingo (9/5) nas 
redes sociais da escola. 

 A escola mudou o tema 
de seu enredo, que inicial-
mente seria Ubuntu, para 
homenagear o artista, que 
já desfilou pela agremia-
ção. Segundo o presidente 
Renato Almeida Gomes, 
Paulo Gustavo tinha a 
alma clementiana.

“O Paulo era uma figura 
sensacional. Ele era alegre, 
irreverente e crítico. Um 
cara que sempre colocou a 
família em primeiro lugar. 
Em 2013, quando falamos 

sobre novelas, ele esteve 
conosco na avenida. Tenho 
certeza que faremos uma 
linda homenagem, podem 
ter certeza”, garantiu o pre-
sidente da São Clemente.

 A ideia da homenagem 
surgiu após uma conversa 
de Renato com o comenta-
rista e carnavalesco Milton 
Cunha. Ele disse ainda que 
não descarta retomar o an-
tigo tema mais adiante. 

“O Milton me ligou falan-
do sobre a obra e a vida do 
Paulo Gustavo. A história me 
emocionou e tocou meu co-
ração. Nós iríamos falar so-
bre o “Ubuntu”, que é uma 
filosofia sustentada pela soli-
dariedade, partilha, respeito 
e generosidade. Como disse 
o Milton, o Paulo carregava 
tudo isso dentro dele. 

Durante uma entrevista 
para o ‘Den of Geek‘, 
o diretor James Gunn 

falou sobre seus futuros pro-
jetos e assustou seus fãs com 
uma afirmação repentina.

O cineasta responsável 
por ‘Guardiões da Galáxia‘ 
disse que pretende fazer 
apenas séries de TV após o 
lançamento do 3º filme da 

equipe de heróis da Marvel.
Por enquanto, não há 

como saber se Gunn falou 
sério ou se estava brincando, 
mas ele revelou que pensou 
sobre a ideia desde que co-
meçou a trabalhar na série 
do ‘Peacemaker‘.

“Estou adorando fazer [a 
série] do ‘Peacemaker‘. Acho 
que vou investir meu tempo 

apenas em séries de TV de-
pois de ‘Guardiões da Galáxia 
3‘. É uma possibilidade.” Em 
seguida, ele compartilhou 
no Twitter a notícia replicada 
pelo The Direct e reforçou:

“Quero dizer, quem sabe! 
Estou aberto a tudo o que é 
mais gratificante e narrativo 
em todas as suas formas!”

Por falar nisso, o públi-

co ainda está pedindo por 
novas atualizações sobre o 
aguardado ‘Guardiões da 
Galáxia Vol. 3’.

Quando um fã perguntou 
a Gunn se ele poderia revelar 
algo em torno do filme, o ci-
neasta não escondeu sua em-
polgação e entregou algumas 
novidades sobre o desenvol-
vimento da sequência.

Diretor confirma que Guardiões 
da Galáxia Vol. 3 será o último

Paulo Gustavo será tema de 
enredo de escola de samba


