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Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SME), divulgou nesta terça-feira (11/1) o calendário e os locais de 
vacinação para as crianças da capital goiana. Com a inclusão da faixa etária de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da 
Vacina contra a Covid-19 (PNO), Goiânia anunciou que começará a imunizar este público ainda neste mês de janeiro.

Goiânia divulga calendário de 
vacinação infantil contra Covid-19

Goiás vai mapear 
áreas de risco no 
ecoturismo para 
evitar acidentes  p3 p4

Projeto de lei que descriminaliza 
o furto vem causando polêmica
A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), causou polêmica na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, após apresentar o Projeto de Lei 4540/2021, que 
descriminaliza o furto de alimentos por quem passar fome.

p2

O retorno presencial das aulas em 2022 não terá muita diferença do 
que os alunos já experimentaram na retomada do ano passado. A 
mudança principal é que, agora, 100% dos estudantes voltam juntos à 
sala de aula. As outras regras, como uso de máscara, higienização das 
mãos e manutenção de distanciamento continuam valendo. 

Escolas voltam às aulas 
100% presenciais  p3
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Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secreta-
ria Municipal de Saú-

de (SME), divulgou nesta 
terça-feira (11/1) o calendá-
rio e os locais de vacinação 
para as crianças da capital 
goiana. Com a inclusão da 
faixa etária de 5 a 11 anos no 
Plano Nacional de Operacio-
nalização da Vacina contra 
a Covid-19 (PNO), Goiânia 
anunciou que começará a 
imunizar este público ainda 
neste mês de janeiro.

Anteriormente o secretá-
rio estadual de saúde, Ismael 
Alexandrino, havia informado 
que as doses da vacina infantil 
chegam em goiás na próxima 
segunda-feira (17). Estima-
-se que Goiânia possua cerca 
de 120 mil crianças entre 5 e 
11 anos, aptas para receber 
a primeira dose do imuni-
zante infantil. Desta forma, a 
recomendação da prefeitura 
municipal é de que todas as 
crianças sejam imunizadas.

“Para a vacinação das 
crianças de 5 a 11 anos, a 
Prefeitura de Goiânia já está 
preparada e recomenda a 
ação. A vacina tem cumprido 
o seu papel. Para isso, vamos 
disponibilizar, assim que as 
doses chegarem, 15 pon-
tos para aplicação do imu-
nizante”, disse o secretário 
municipal de saúde, Durval 

Pedroso, que acrescentou 
dizendo que a vacinação no 
município esta prevista para 
acontecer entre 17 de janei-
ro e 12 de fevereiro. “Busca-
mos nesse período vacinar 
o maior número de crianças 
possível”, completou ele.

A vacina utilizada para 
imunizar as crianças será da 
farmacêutica Pfizer e já foi 
aprovada pela Agência Nacio-
nal Vigilância Sanitária (An-
visa). O ciclo de imunização 
infantil será composto pela 
aplicação de duas doses do 
imunizantes, com intervalo de 
oito semanas entre elas. Vale 
lembrar que as doses aplica-
das nesta faixa etária é me-
nor que a dosagem aplicada 
em adultos e possuindo uma 
composição diferente, porém 
com a mesma eficácia.

“Conforme preconizado 
em Nota Técnica, as doses 
não serão administradas 
junto com outras vacinas do 
calendário infantil, sendo re-
comendado, por precaução, 
um intervalo de 15 dias”, 
informou o superintendente 
de Vigilância em Saúde da 
SMS, Yves Mauro Ternes, ao 
salientar que os postos de 
vacinação infantil, em Goiâ-
nia, vão funcionar de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h, e aos sábados das 8h às 
16h, sem agendamento.

Reprodução

A deputada federal 
Talíria Petrone (PSOL-
-RJ), causou polêmica na 
Câmara dos Deputados, 
em Brasília, após apre-
sentar o Projeto de Lei 
4540/2021, que descrimi-
naliza o furto de alimentos 
por quem passar fome.

A PL 4540/2021, pro-
tocolado pela deputada, 
prevê alteração do Có-
digo Penal e a descri-
minalização do ato de 
furto de alimentos por 
fome. O novo texto do 
Artigo 155 apresentado 
prevê os termos “furto 
por necessidade” e “fur-
to insignificante” – com 
punição leve, apenas de 
multas, a depender do 
caso. O texto ainda pre-
vê que não há crime em 
caso de reincidências.

Após a apresentação, 
a PL já vem causando po-
lêmica entre deputados 
da base, da oposição e 
entre internautas. Segun-
do uma enquete disponí-
vel no portal da Câmara, 
até o momento 94% dos 
votantes dizem que dis-
corda totalmente do pro-
jeto. A proposta está na 
mesa do presidente Ar-
thur Lira para despacho 
para tramitação às comis-
sões da Casa.

DISCRIMINAÇÃO
Nas redes sociais da 

deputada de esquerda, 
ela defende que “não dá 
pra criminizar quem furta 
alimento num cenário de 
fome e inflação, sabendo 
que o criminoso é outro”. 
No Twitter,  vários usu-
ários vem se colocando 
contra ao projeto.

Atualmente, pela lei, o 
furto ou roubo de alimen-
tos é passivo de punição 
criminal em casos peque-
nos e rotineiro. Se com-
provada a extrema neces-
sidade de alimentação, 
cabe ao(a) juiz(a) senten-
ciar ou não pena leve ou 
perdão. No Supremo Tri-
bunal Federal(STF) alguns 
ministros já sentenciaram 
a insignificância de ocor-
rências idênticas.

Goiânia divulga calendário de 
vacinação infantil contra Covid

A partir de amanhã (12), 
depois de 77 dias sem au-
mentos, a Petrobras fará 
ajustes nos seus preços de 
venda de gasolina e diesel 
para as distribuidoras. O 
anúncio foi feito hoje (11) 
pela companhia, em nota à 
imprensa.

Segundo a empresa, os 
últimos aumentos ocorre-
ram em 26 de outubro do 
ano passado. Desde então, 
o preço cobrado pela Petro-
bras para a gasolina chegou 
a ser reduzido em R$ 0,10 
litro, em 15 de dezembro. 
Já o preço do diesel ficou 
estável.

Com a decisão de hoje, 
o preço médio de venda da 
gasolina da Petrobras para 

as distribuidoras passará 
de R$ 3,09 para R$ 3,24 
por litro. “Considerando a 
mistura obrigatória de 27% 
de etanol anidro e 73% de 
gasolina A para a composi-
ção da gasolina comerciali-

zada nos postos, a parcela 
da Petrobras no preço ao 
consumidor passará de R$ 
2,26, em média, para R$ 
2,37 a cada litro vendido na 
bomba. Uma variação de 
R$ 0,11 por litro”, explicou 

a companhia, na nota.
Para o diesel, o preço 

médio de venda da Petro-
bras para as distribuidoras 
subirá de R$ 3,34 para R$ 
3,61 por litro. Levando em 
conta a mistura obrigatória 
de 10% de biodiesel e 90% 
de diesel A para a compo-
sição do diesel comerciali-
zado nos postos, a parcela 
da Petrobras no preço ao 
consumidor será elevada 
de R$ 3,01, em média, para 
R$ 3,25 a cada litro vendido 
na bomba, mostrando va-
riação de R$ 0,24 por litro.

ABASTECIMENTO
De acordo com a Petro-

bras, esses ajustes “são im-
portantes para garantir que 

o mercado siga sendo su-
prido em bases econômicas 
e sem riscos de desabaste-
cimento pelos diferentes 
atores responsáveis pelo 
atendimento às diversas 
regiões brasileiras: distri-
buidores, importadores e 
outros produtores, além da 
Petrobras”.

A companhia reiterou 
seu compromisso com a 
prática de preços compe-
titivos e em equilíbrio com 
o mercado, acompanhando 
as variações de alta e baixa, 
“ao mesmo tempo em que 
evita o repasse imediato 
para os preços internos, das 
volatilidades externas e da 
taxa de câmbio, causadas 
por eventos conjunturais”.

Petrobras aumenta preço da gasolina e do diesel
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O retorno presencial 
das aulas em 2022 
não terá muita di-

ferença do que os alunos 
já experimentaram na re-
tomada do ano passado. A 
mudança principal é que, 
agora, 100% dos estudantes 
voltam juntos à sala de aula. 
As outras regras, como uso 
de máscara, higienização das 
mãos e manutenção de dis-
tanciamento continuam va-
lendo. O aumento dos casos 
de influenza e Covid-19 não 
interferem nesta volta, mas 
os representantes das redes 
de ensino dizem que os pais 
devem ter consciência e não 
mandar seus filhos para as 
unidades escolares em caso 
de sintomas gripais ou con-
tato com pessoas que testa-
ram positivo.

Presidente do Conselho 
Estadual de Educação (CEE), 
Flávio Castro afirma que as 
unidades estão preparadas 
e que a portaria que permite 
a volta presencial, assinada 
pela secretária Fátima Ga-
violi no dia 4 de janeiro, de-
termina que as regras contra 
a pandemia devem ser se-
guidas à risca. “Ainda não 
saímos da pandemia e todos 
sabem o que é necessário 
ser feito. Pela volta no ano 
passado, percebemos que 
a escola é um local seguro 
e será necessário manter a 
disciplina para termos aulas 
presenciais sem riscos para 
alunos, professores, funcio-
nários e familiares.”

Flávio também é presi-
dente do Sindicato dos Esta-
belecimentos Particulares de 
Ensino de Goiás (Sepe-GO) e 
diz que, neste caso, não terá 
diferença. Sobre a data de 
retorno, ele explica que as 
unidades possuem liberda-
de para definição da data da 
retomada, desde que obede-

çam ao mínimo de 200 dias 
letivos. As que optam por co-
meçar depois podem ajustar 
os horários para atender à 
regra. “No geral, o que per-
cebemos foi que o ambiente 
escolar é seguro e importan-
te para as crianças e adoles-
centes. Esperamos que até 
a próxima semana o efeito 
dos encontros de Natal e 
Réveillon passe e tenhamos 
menos casos registrados.”

Presidente da Associação 
das Instituições Particulares 
do Estado de Goiás (Aipeg), 
Eula Wamir reforça que o 
retorno às aulas em 2022 
não terá novas regras para 
alunos e entende que não 
haverá grandes problemas 
para. “Ano passado foi tran-
quilo, com as famílias cola-
borando. Tivemos poucos 
casos positivos, que vieram 
de fora das escolas, mas que 
foram bem conduzidos pe-
las comunidades escolares. 

As escolas são ambientes de 
disciplina, de organização, e 
nestes locais não houve dis-
seminação de casos.”

Eula entende que com 
mais variantes circulando, 
certamente as escolas redo-
brarão os cuidados. “Mas não 
são necessárias novas regras, 
mas cumprir o que já vinha 
sendo cobrado e contar com 
a colaboração das famílias.” 
A presidente da Aipeg ainda 
destaca que a vacinação de 
professores e funcionários, 
assim como de muitos ado-
lescentes, é importante para 
a retomada. “Acompanha-
mos os dados e percebemos 
que poucas pessoas têm 
agravamento do quadro e 
acreditamos que é por conta 
da vacina. Esperamos o mo-
mento em que as crianças 
também possam ser vacina-
das porque acreditamos que 
a vacina é importante neste 
momento.”

SES-GO
Por meio de nota, a Se-

cretaria Estadual de Saúde 
de Goiás (SES-GO) informou 
ao POPULAR que as aulas 
presencias estão autorizadas 
sob a Nota Técnica nº 9, de 
setembro do ano passado, 
segue em vigor no Estado. 
O documento dispõe sobre 
as medidas sanitárias para 
retorno das atividades esco-
lares, entre elas, de distan-
ciamento e uso de máscara.

A SES-GO também infor-
mou na nota que essas delibe-
rações são importantes para 
subsidiar os municípios na 
elaboração de ações, basea-
das, sobretudo, na prevenção 
e orientação epidemiológica, 
já que decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) dá auto-
nomia para que cada municí-
pio tome as próprias decisões 
com relação ao enfrentamen-
to da pandemia da Covid-19, 
incluindo volta às aulas.

 REDE ESTADUAL
As escolas estaduais re-

tomam as aulas no dia 19. 
A superintendente de Or-
ganização e Atendimento 
Educacional da Secretaria 
Estadual de Educação (Se-
duc), Patrícia Coutinho, 
afirma que todas as unida-
des estão preparadas para 
o retorno de todos os alu-
nos às salas de aula e que, 
desta vez, não haverá flexi-
bilização para que alunos, 
que porventura não se sin-
tam seguros em retornar 
presencialmente, acompa-
nhem de maneira remota. 
“As escolas estão prontas e 
preparadas. A escola é um 
local seguro e esperamos 
todos os alunos na modali-
dade presencial.”

Patrícia Coutinho des-
taca que a decisão leva 
em conta várias questões, 
mas que a convivência e o 
aprendizado coletivo estão 

entre os mais importantes. 
“Adquirimos ainda no ano 
passado, máscaras para 
professores e alunos, álco-
ol, protetores faciais, ter-
mômetros e tudo mais que 
é necessário. Agora os alu-
nos poderão estar presencial-
mente, aprender com a dúvi-
da do colega, interagir e ter 
mais relações com seus pares. 
Com certeza será bom e im-
portante para todos.”

A Secretaria Municipal de 
Educação (SME) informou 
que, atualmente, a previ-
são de retorno das aulas 
em Goiânia é para o dia 19 
de janeiro. A pasta também 
reforça que, em parceria 
com a Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), avalia 
diariamente o cenário epi-
demiológico da Covid-19 
na capital e esclarece que 
seguirá as normas técnicas 
elaboradas pelas autorida-
des em saúde da capital.

VACINA INFANTIL
A retomada das aulas 

neste início de ano, quando 
os casos de Covid-19 e de 
influenza aumentaram con-
sideravelmente é motivo 
de preocupação, segundo 
o infectologista Boaventura 
Braz de Queiroz. Ele desta-
ca, no entanto, que existem 
fatores que podem minimi-
zar esta preocupação, como 
a ampliação da vacinação, 
inclusive com a previsão 
de imunização de crianças 
de  5 a 11 anos a partir da 
próxima semana. “Se pen-
sarmos se é um motivo de 
preocupação (volta às aulas 
100% presenciais), eu digo 
que com certeza é. O lado 
negativo é que as crianças 
ainda não estão vacinadas, 
mas com a previsão de iní-
cio em breve, isso fica me-
nos preocupante.”

O Governo de Goiás, por 
meio da Agência Estadual de 
Turismo (Goiás Turismo), vai 
mapear as áreas de ecoturis-
mo, consideradas em situa-
ção crítica, e tomar medidas 
para reduzir a incidência de 
riscos de acidentes, como o 
ocorrido no último sábado 
(08/01), em Capitólio (MG).

O presidente da Goiás Tu-
rismo, que também preside 
o Fórum Nacional dos Secre-
tários e Dirigentes Estaduais 
de Turismo (Fornatur), Fabrí-
cio Amaral, acompanhado 
de secretários de vários Es-
tados brasileiros, se reuniu, 
por videoconferência, nesta 
segunda-feira (10/01), com o 
ministro do Turismo, Gilson 
Machado Neto. Eles trataram 
do acidente ocorrido em Mi-

nas Gerais e debateram medi-
das que podem ser adotadas, 
em nível nacional, para evitar 
a ocorrência de tragédias du-
rante a prática de ecoturismo.

Os Estados vão elaborar, 
nas próximas semanas, um 
relatório com todas as áre-
as de risco que precisam de 
laudos geológicos. O levan-
tamento será entregue pelo 
Fornatur ao Ministério do 
Turismo (MTur). Outra medi-
da defendida pelos dirigen-
tes estaduais é a inclusão do 
Turismo no Plano Nacional 
de Proteção e Defesa Civil. O 
Fornatur se colocou à dispo-
sição do MTur na tomada de 
medidas urgentes para pre-
venir acidentes.

O presidente do Fórum, 
Fabrício Amaral, que liderou 

a reunião, disse que o levan-
tamento vai abranger as áreas 
de lagos, cachoeiras, rios, câ-
nions e cavernas. “É um traba-
lho minucioso e caro. Estados 
e Governo Federal vão dar as 
mãos no sentido de apoiar 
com estudos e intervenções, 
essencialmente nos locais 
mais críticos”, informou.

Além de solicitar que Es-
tados e municípios incluam 
pontos turísticos prioritá-
rios para realização de es-
tudos geológicos e de pre-
venção de riscos, o ministro 
do Turismo, Gilson Macha-
do Neto, informou que irá 
disponibilizar um curso gra-
tuito de capacitação volta-
do a condutores de turismo 
náutico. “Essa capacitação, 
que nós já vínhamos desen-

volvendo, é de fundamen-
tal importância. Não ape-
nas pelo momento, mas, 
para a inclusão no mercado 
de trabalho de profissio-
nais que dêem segurança 
ao turista”, afirmou.

Também participaram 
da reunião, o presidente da 
Embratur, Carlos Brito; se-
cretários de Turismo e repre-
sentantes de órgãos oficiais 
do setor do Acre, Amapá, 
Amazonas, Ceará, Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Rondônia, Roraima, 
Santa Catarina, São Paulo e 
Tocantins, além de diretores 
do Corpo de Bombeiros e de 
Defesas Civis estaduais.

Reprodução

Goiás vai mapear áreas de risco no ecoturismo para evitar acidentes

Escolas voltam às aulas 100% presenciais
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Ainda que a pandemia 
de Covid-19 já esteja 
em seu segundo ano, 

fake news sobre a doença e 
a vacina seguem se espalhan-
do e sendo desmentidas por 
agências de checagem. A pla-
taforma Lupa, por exemplo, 
divulgou que, em 2021, 37% 
dos conteúdos “desinforma-
tivos” checados pela agência 
foram sobre Covid-19. Assim 
como em 2020, a doença foi o 
principal tema das fake news 
analisadas pela plataforma.

Apesar das checagens, 
um estudo anterior à pande-
mia mostra que informações 
falsas se espalham 70% mais 
rápido do que as verdadei-
ras. Cada postagem atinge, 
em média, mil pessoas. Já 
as postagens falsas mais 
replicadas atingem até 100 
mil usuários da internet. Os 
dados vêm de uma pesquisa 
do Instituto de Tecnologia de 
Massachussets (MIT), nos 
Estados Unidos (EUA).

Com o surgimento das 
vacinas contra a Covid-19, 
informações erradas sobre 
o imunizante ganharam es-
paço. O DE ouviu a infectolo-
gista Marilia Turchi para des-
mentir algumas delas. “Toda 
desinformação gera atrasos 
no controle da pandemia”, 

afirma a especialista.

VACINAS SÃO EFICAZES
Nos últimos dias, fake news 

sobre a eficiência das vacinas 
ganharam força nas redes so-
ciais, após a cantora Preta Gil 
anunciar que contraiu Covid-19 
pela segunda vez. No entanto, 
o principal objetivo da vacina-
ção é evitar sintomas graves e 
internação. A vacina não impe-

de que se contraia a doença ou 
que se tenha reinfecção, mas 
evita que o quadro de saúde 
piore a ponto de exigir inter-
nação ou trazer risco de morte.

“As vacinas são eficazes, 
diminuíram o número de 
internações e casos graves. 
Elas atingiram seu objetivo. 
É impossível negar que o nú-
mero de óbitos caiu no mun-
do inteiro graças à vacina-

ção”, afirma a infectologista.
Além disso, segundo a es-

pecialista, o fato de a vacina 
evitar sintomas graves ajuda 
a diminuir a disseminação 
da doença. “Casos graves, 
com muita repercussão clíni-
ca, costumam transmitir por 
mais tempo a doença. Por 
exemplo, pessoas com febre 
prolongada ou tosse intensa 
transmitem mais a Covid-19”.

VACINA PARA CRIANÇAS
Circula pelas redes sociais 

o vídeo em que um homem 
que se apresenta como Robert 
Malone, virologista e imunolo-
gista, afirma ter criado a tecno-
logia base para o desenvolvi-
mento da vacina mRNA, usada 
nos imunizantes Moderna e da 
Pfizer. O homem diz que a va-
cina fará com que o corpo da 
criança produza proteínas tóxi-

cas. A informação é falsa.
Segundo Turchi, assessora 

médica-científica na Padrão 
Pardini, o homem fez estudos 
sobre o mRNA há algum tempo 
atrás. No entanto, a tecnologia 
continuou sendo estudada e 
aprofundada por outros cientis-
tas ao longo dos anos, até que 
ela fosse considerada segura 
para utilização em imunizantes.

“A liberação dessas vacinas 
para crianças passou por uma 
série de estudos em que se 
viu que os efeitos colaterais 
são extremamente baixos e as 
vantagens são muito maiores. 
A vacinação é válida porque, 
apesar de a Covid ter infecção 
menos grave em crianças do 
que em idosos, o número de 
óbito pela doença em crianças 
foi alto”, diz a médica.

A nota mostra ainda que 
19,9 mil crianças ou adoles-
centes precisaram de hospi-
talização por conta da SRAG. 
Além disso, houve 1.422 óbi-
tos confirmados por Covid-19, 
sendo 418 em menores de 1 
ano de idade, 208 entre crian-
ças de 1 a 5 anos de idade e 
796 em idades de 6 a 19 anos. 
Dessa forma, 64% das crian-
ças e adolescentes acometi-
dos tinham entre 1 e 9 anos. 
Os dados são dos casos de até 
4 de dezembro de 2021.

Divulgação

Fake news sobre vacina atrasam o 
controle da pandemia, diz especialista

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou que haverá 
“caos” e “rebelião” se o País 
decretar lockdown neste ano 
devido à piora da pandemia 
de covid-19. À rádio Jovem 
Pan, o chefe do Executivo 
voltou a criticar governado-
res e prefeitos que tomam 
medidas para tentar conter 
o avanço da covid-19 e rei-
terou que não se vacinou 
contra o coronavírus. Novos 
trechos da entrevista, grava-
da no último fim de semana, 

foram veiculados ontem. Na 
segunda-feira (10), a emis-
sora já havia publicado uma 
parte da conversa.

“O Brasil não resiste a um 
novo lockdown. Será o caos. 
Será uma rebelião, uma ex-
plosão de ações onde gru-
pos vão defender o seu di-
reito à sobrevivência. Não 
teremos Forças Armadas 
suficientes para a garantia 
da lei e da ordem”, afirmou 
Bolsonaro, após criticar os 
governantes estaduais. Ao 

contrário do “novo lockdo-
wn” que o presidente citou, 
contudo, foram tomadas 
apenas medidas localiza-
das de isolamento social e 
restrição de circulação de 
pessoas no Brasil.

As declarações de Bolso-
naro ocorrem em meio ao 
aumento de casos da doen-
ça no País, com a dissemi-
nação da variante Ômicron, 
altamente contagiosa. O 
chefe do Executivo também 
voltou a dizer que não se 

imunizou contra a covid-19. 
“Eu não tomei a vacina. É o 
meu direito”, afirmou. “Não 
vão forçar, porque eu não 
vou tomar. Nenhum homem 
aqui no Brasil ou uma mu-
lher vai me obrigar a tomar 
a vacina”, acrescentou.

ORÇAMENTO 
O presidente Jair Bolsona-

ro (PL) disse também que o 
Congresso está “muito bem 
atendido” com as emendas 
parlamentares, incluindo as 

do orçamento secreto, que 
são distribuídas sem trans-
parência e usadas pelo go-
verno para garantir apoio 
político e votos para aprovar 
projetos no Parlamento.

À rádio Jovem Pan, o 
chefe do Executivo afirmou 
que o orçamento secreto, 
composto pelas emendas 
RP9, as emendas de rela-
tor, tem quase o triplo de 
recursos do Ministério da 
Infraestrutura, comandado 
por Tarcísio de Freitas. 

“Hoje em dia, todos estão 
ganhando”, disse Bolsonaro. 
“O parlamentar, além das 
emendas impositivas, por 
volta de R$ 15 bilhões por 
ano, tem uma outra forma 
de conseguir recurso, que 
é a RP9. Parlamentar está 
bem atendido. Só em RP9, 
os parlamentares têm qua-
se o triplo de recursos do 
Ministério da Infraestrutura 
do Tarcísio. Então, o Par-
lamento está muito bem 
atendido conosco”, afirmou. 

Bolsonaro diz que haverá rebelião, se País adotar lockdown



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 
completa R$37.900,00 F: 
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 
.800,00 F: 3213-4848 
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 
R$26.900,00 F: 3213-
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 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
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 com-
pleta só R$36.300,00 
F: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 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848

HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848

NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático 
+ novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649

Veículos
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O mundo bateu um 
novo recorde de 
registro diário de 

casos de Covid-19 nesta 
terça-feira (11). Nas últimas 
24 horas, o mundo registrou, 
de acordo com a platafor-
ma Our World in Data, 3,28 
milhões de novas infecções 
pelo coronavírus. É a primei-
ra vez que o registro diário 
pandêmico ultrapassa a casa 
dos 3 milhões.

A marca supera o recorde 
anterior, atingido no último 
dia 5, quando 2,59 milhões 
de casos de Covid-19 foram 
registrados em um dia.

O número crescente 
de infecções é ligada por 
especialistas ao espalha-
mento da variante Ômi-
cron, que é transmitida 
com mais facilidade que 
formas anteriores do vírus. 
De acordo com previsões 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), ela deve tor-
nar-se a cepa dominante 
em vários locais do mundo 
nas próximas semanas.

O número, divulgado 
nesta terça (11), foi puxa-
do pelos Estados Unidos, 
que voltaram a registrar 
mais de 1 milhão de casos 
diários. Foram 1.483.656 
novas infecções nas últimas 

24 horas, segundo a Uni-
versidade Johns Hopkins.

O número representa 
novo recorde no país, que 
havia contabilizado cerca 
de 1,1 milhão de casos na 

segunda-feira (3) da sema-
na passada. No total, os 
EUA registram 61.558.085 
infecções pelo novo coro-
navírus desde o início da 
pandemia, liderando com 

folga o ranking mundial.
As autoridades de saú-

de americanas atribuem o 
avanço da Covid-19 à varian-
te Ômicron. Segundo o Cen-
tro de Controle de Doenças 

(CDC) dos EUA, a nova cepa 
já representa cerca de 60% 
das infecções no país.

As hospitalizações por 
Covid-19 têm preocupado 
as autoridades americanas. 

Segundo dados do Departa-
mento de Saúde e Serviços 
Humanos, mais de 141 mil 
americanos estão internados 
com a doença, muito próxi-
mo do recorde de 142.246 
observado há um ano.

Apesar do crescimen-
to dos casos, o número de 
mortes é mais baixo que 
em outros momentos da 
pandemia do coronavírus – 
foram contabilizadas  6.383 
nas últimas 24 horas. O re-
corde de mortes em um dia 
foi registrado em 26 de ja-
neiro de 2021, com 17.442.

No dia 4 de janeiro, o 
gerente de incidentes da 
OMS, Abdi Mahamud, afir-
mou que a entidade vê evi-
dências de que a Ômicron, 
apesar de mais transmissí-
vel, pode causar sintomas 
mais leves. “Estamos vendo 
mais e mais estudos apon-
tando que a Ômicron infec-
ta a parte superior do cor-
po. Diferente das outras, 
que podem causar pneu-
monia grave”, afirmou.

A vacinação, segundo es-
pecialistas, ainda é a forma 
mais eficaz de evitar infec-
ções graves, mortes e hos-
pitalizações pela Covid-19, 
e manter o quadro vacinal 
atualizado é essencial.

Reprodução

Mundo bate novo recorde e registra mais 
de 3 milhões de casos de Covid em um dia
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O filme de Taylor She-
ridan, “A Qualquer Custo” 
(Hell or High Water), está 
recebendo sua própria 
adaptação para a TV na 
Fox, de acordo com a Va-
riety. Até o momento, ne-
nhum elenco do original 
ou Sheridan está ligado ao 
projeto.

O filme de 2016, estre-
lado por Ben Foster, Chris 
Pine, Jeff Bridges e Gil Bir-
mingham, gira em torno de 
dois irmãos (Foster e Pine) 
lutando para pagar o ban-
co a tempo de manter sua 
fazenda aberta antes que a 
propriedade seja fechada. 
O caminho dos irmãos se 
cruza com o de Marcus Ha-
milton (Bridges) e Alberto 

Parker (Birmingham), po-
liciais detetives que estão 
investigando uma recente 
série de assaltos a bancos.

A roteirista e produtora 
de “Dopesick” e “Stran-
ger Things”, Jessica Me-
cklenburg, vai escrever 
a série e também atuar 
como produtora-executiva 
ao lado de Sidney Kim-
mel, John Penotti, Charlie 
Corwin e Marcy Ross da 
SK Global. Gigi Pritzker e 
Rachel Shane, da Madison 
Wells, e Julie Yorn e Car-
la Hacken também estão 
atuando como produtoras-
-executivas, retornando ao 
mundo que Sheridan criou 
enquanto também produ-
ziam o filme original.

O mundo das celebri-
dades foi atingido 
em cheio pelo coro-

navírus depois das festas de 
final de ano e suas confra-
ternizações e festas. Israel, 
que faz dupla com Rodolffo; 
Simária, da dupla com Simo-
ne; Felipe Araújo, John Am-
plificado, Preta Gil, Gusttavo 
Lima, Dudu Nobre, além de 
alguns integrantes das equi-
pes dos cantores são alguns 
que foram às redes sociais 
para dizer que testaram po-
sitivo para Covid-19.

Todos estão assintomáti-
cos, em isolamento e adia-
ram seus shows pelo Brasil 
neste início de ano. Na tarde 
desta sexta-feira, 7, o perfil 
de Lucas Lucco no Instagram 
emitiu comunicado adiando 
show que aconteceria no sá-
bado em Itajaí (SC). O cantor 
está com sintomas gripais e 
por recomendações médi-
cas cumpre isolamento em 
casa por prevenção. Em to-
dos os casos, novas datas 
para os shows serão divul-
gadas no Instagram dos ar-
tistas nos próximos dias.

Em todo o país, os casos 
de Covid aumentaram 413% 
depois das festas de fim 
de ano. A pandemia já fez 
no 412.880 vítimas fatais e 
22.293.228 doentes até o dia 
3 de janeiro deste ano, con-

forme a Plataforma Covid-19, 
do Ministério da Saúde.

Em Goiás, conforme o 
monitoramento, foram re-
gistrados 24.699 óbitos des-
de o início da pandemia, uma 
taxa de 351 mortes por 100 
mil habitantes e uma taxa de 
letalidade de 2,61%. Já foram 
registrados 948.625 casos 
confirmados da doença. Na 
capital, foram notificados até 
agora 216.176 casos de Co-
vid-19 e outros 598.200 estão 
sob suspeita. A incidência é de 
13.520 casos por 100 mil ha-
bitantes. A taxa de letalidade 
é de 3,24%. Foram registra-
das 7004 mortes confirmadas 
pela doença em Goiânia.

A chegada da variante 
Ômicron, de rápida transmis-
são, fez aumentar o número 
de casos em todo o mundo, 
com sintomas mais leves que 
a forma original da doença e 
de sua variante Delta, mas 
não se trata de uma infecção 
mais leve. A primeira morte 
pela Ômicron foi registrada 
em Aparecida de Goiânia 
esta semana.

O Ministério da Saúde re-
comenda que, aos primeiros 
sintomas da covid-19, a pes-
soa busque imediatamente 
atendimento médico na uni-
dade de saúde mais próxi-
ma, para que se possa redu-
zir o número de internações 

e óbitos pela doença. O uso 
de máscaras, a higienização 
das mãos e o distanciamen-
to social também ajudam 
a conter a transmissão do 
novo coronavírus.

Desde o primeiro caso 
de Covid-19 registrado no 
mundo, em 17 de dezembro 
de 2019, na China, até às 
15h22 desta terça-feira, 4, 
foram registradas 5.452.223 
mortes em todo mundo e 
registrados 293.586.768 
casos da doença, segundo 
observatório da Universi-
dade Johns Hopkings, dos 
Estados Unidos, referência 
no estudo e monitoramen-
to da pandemia.

Surto de Covid atinge sertanejos 
e gera cancelamento de shows

A Qualquer Custo: Série 
do elogiado filme está 
em desenvolvimento

ROSANA MELO


