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Estado de Goiás não tem leito vago de
Enfermaria Pediátrica para Covid-19
Os leitos de Enfermaria Pediátrica exclusivos para covid em Goiás chegaram a 97% de ocupação e há apenas um vago. Nesta quinta (13), o
dashboard no site da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) apontava o percentual, que era um pouco menor para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de atendimento infantil com 82%. Ao todo, o estado tem 280 leitos para Covid na UTI e enfermaria para crianças e adultos. p3

Goiânia é a capital com
maior taxa de ocupação de
leitos de UTI para Covid p2
Ao menos um terço dos estados já está em alerta crítico ou intermediário para a ocupação de leitos públicos de UTI para a Covid. Segundo boletim divulgado pela Fiocruz, nove unidades da federação e dez capitais
estavam nessa situação até a última segunda (10).
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MP-GO investiga
possíveis irregularidades no sistema prisional p2
/diariodoestado

Modelo quer processar rapper por
colocar pimenta em camisinha
Após a relação sexual, o rapper descartou o preservativo. No entanto, depois de
o músico sair, a modelo teria ido ao banheiro para procurar o preservativo e o
usar para engravidar, mas Drake colocou molho de pimenta na camisinha. p8
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cotidiano

2

Goiânia, 14 de Janeiro de 2022

Goiânia é a capital com maior taxa de
ocupação de leitos estaduais de UTI
Reprodução

A

o menos um terço dos
estados já está em
alerta crítico ou intermediário para a ocupação de
leitos públicos de UTI para a
Covid. Segundo boletim divulgado pela Fiocruz, nove
unidades da federação e dez
capitais estavam nessa situação até a última segunda (10).
Pernambuco é o único estado que aparece com mais
de 80% das vagas preenchidas. Em seguida, vêm Distrito
Federal, Pará, Espírito Santo,
Ceará, Goiás, Piauí, Bahia e
Tocantins, com taxas de 74% a
61% --Roraima e Mato Grosso
do Sul estavam sem dados.
As capitais, considerando
apenas os leitos da rede estadual, vivem a situação mais
crítica, com destaque para
Goiânia, que já chega a 94%
dos leitos para casos graves
ocupados. Depois há Fortaleza (88%), Belo Horizonte
(84%) e Recife (80%). Acima
dos 60% também estão Vitória, Porto Velho, Brasília, Salvador, Maceió e Macapá.
O levantamento, feito
pelo grupo Observatório
Covid-19, não considera os
leitos da rede municipal e
mostra que em relação aos
leitos estaduais os índices
subiram rapidamente no
último mês. Apenas cinco
dias antes, por exemplo, só
havia três estados em alerta intermediário, o que sugere que nesta quinta (13)
o cenário já pode ser pior.

Os pesquisadores ressaltam, porém, que hoje a
quantidade de leitos disponível é outra e o número de
internações em UTI ainda é
muito menor do que aquele
observado em 2 de agosto,
quando os dados começaram
a ser observados e as vagas
começavam a ser fechadas.
“Sem minimizar preocupações com o novo momento
da pandemia, é fundamental
ratificar a ideia de que há um
outro cenário com a vacinação e as próprias características da ômicron. O cenário,
neste momento, é incomparável àquele vivido em 2021,
embora o grande volume de
casos já esteja demandando,
pelos gestores, atenção e

acionamento de planos de
contingência”, escrevem.
A Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, reabriu 50
leitos no hospital de referência
Ronaldo Gazolla (zona norte),
que havia fechado o setor de
Covid em novembro. Também
deve colocar mais 30 vagas a
cada dia em funcionamento e
solicitou ampliação nas unidades estaduais e federais.
No Natal, havia 12 pessoas internadas na rede pública da cidade, número que
saltou para 264 nesta quinta
(2.100%). A espera média por
um leito já é de mais de três
dias. A maior parte dos internados não completou o esquema vacinal, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

“As próximas semanas
precisam ser monitoradas
e é esperado que o número
de casos novos de Covid-19
ainda atinja níveis muito
mais elevados, pressionando
a demanda por serviços de
saúde, o que inclui leitos de
enfermaria e UTI”, alertam
os pesquisadores.
Eles destacam ainda que,
tão importante quanto reabrir leitos, é reorganizar
a rede para dar conta dos
desfalques de profissionais
afastados pela doença, garantir a eficiência da atenção primária com o teleatendimento, por exemplo, e
continuar com a vacinação.
“Serviços de maior complexidade exigem organização

prévia para o abastecimento
de insumos e capacitação e
disponibilidade de equipes.
É prudente que os gestores
realizem análises locais e
principalmente regionais para
que possam se preparar antecipadamente para um eventual aumento da demanda”,
lembram --um ano atrás, um
colapso em Manaus deixou
pacientes sem oxigênio.
Por último, o documento
ressalta que neste momento
é fundamental fortalecer as
medidas de prevenção, com
a obrigatoriedade de uso de
máscaras em locais públicos,
a exigência do passaporte
vacinal e o estímulo ao distanciamento físico e higiene
constante das mãos.

Goiânia registrou abertura de quase 30 mil empresas em 2021
Quase 30 mil empresas
foram abertas em Goiânia
entre janeiro e dezembro
de 2021. Os dados são da
Junta Comercial do Estado
de Goiás (Juceg). De acordo com o prefeito Rogério
Cruz (Republicanos), o levantamento atesta o reaquecimento da economia
goianiense no período.
“Nossa retomada econômica já é uma realidade e a
abertura de novas empresas demonstra a confiança
das pessoas na segurança
jurídica, no ambiente de negócios da cidade e também

em dias melhores”, afirmou
o prefeito. “O goianiense é
resiliente e soube se reinventar diante dos desafios
impostos pela pandemia”,
disse Rogério Cruz.
Segundo o levantamento,
a formalização de empresas
na capital cresceu 13,28%
na comparação com 2020. A
capital fechou o último ano
com 290 mil empresas ativas, em posição de liderança
absoluta no Estado. O respaldo ao empreendedor e o
fomento à geração de renda
estão entre os esforços da
Prefeitura de Goiânia para
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alavancar os resultados.
O secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa
de Goiânia, Michel Magul,
destaca que o município tem
realizado uma série de ações
para estimular o setor produtivo. “Nós estamos promovendo a estruturação dos
arranjos produtivos da cidade, ampliando as potencialidades do município e
oferecendo serviços públicos mais ágeis e eficientes,
como a emissão de alvarás
de localização e funcionamento em tempo recorde”,
afirmou o secretário.

“O empreendedorismo
é forma de conquistar autonomia, maior flexibilidade e
oportunidade de trabalhar
com o que se faz melhor. Com
a pandemia, empreender
passou a ser também uma
forma de enfrentamento à
crise econômica que impactou a renda de tantas famílias”, pontuou Michel Magul.
EMPREGO
Na esteira do crescimento do número de empresas,
a quantidade de postos de
trabalho gerados na cidade
também aumentou em 2021.

Entre os meses de janeiro
a novembro foram criadas
37.104 novas vagas de emprego no município, superando os resultados alcançados
no período pré-pandemia.
“O emprego é a maneira mais segura, estável e
satisfatória de superação
da pobreza e da vulnerabilidade social”, destacou o
secretário. “À medida que a
cidade oferece mais vagas
de trabalho estamos garantindo condições plenas de
cidadania e mais qualidade
de vida às pessoas”, arrematou Michel Magul.
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MP-GO
investiga
possíveis
irregularidades no
sistema
prisional

O Ministério Público
de Goiás (MP-GO) instaurou um inquérito civil
público com o objetivo de
apurar possíveis irregularidades no sistema prisional
goiano. A ação foi movida
com base em uma carta
escrita por um preso em
dezembro de 2021 que
denunciava um esquema
de tortura em Unidades
Prisionais, especialmente
no Complexo Prisional de
Aparecida de Goiânia.
Entre as providências
do inquérito, instaurado
pelo promotor de Justiça
Fernando Krebs, está a
inspeção in loco de sete
estabelecimentos prisionais do complexo.
O MP-GO também irá
agendar uma reunião
com o diretor-geral de
Administração Penitenciária (DGAP), Josimar
Pires Nicolau do Nascimento. Além disso, o órgão solicitou um relatório
detalhado sobre a rotina
dos detentos quanto a
horário e itens fornecidos
na alimentação, banho de
sol, atividades educacionais e de trabalho.
Foram solicitadas também informações sobre
os gastos com a administração do sistema carcerário em Goiás, o custo da
operacionalização de cada
estabelecimento prisional, a quantidade máxima
de presos em média por
cela, e a quantidade de
policias penais lotados em
cada um dos estabelecimentos prisionais.
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Em apoio à exportação, Governo de Goiás
abre edital do programa Inova Export

P

equenas e médias empresas goianas, consideradas inovadoras e
que estão de olho no mercado internacional, têm acesso a um programa inédito e
gratuito de capacitação para
exportação. Trata-se do Inova
Export - Internacionalização
de empreendimentos inovadores, criado pelo Governo
de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em
parceria com a Universidade
Federal de Goiás (UFG), por
meio da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis
e Ciências Econômicas. O Edital de inscrição e seleção das
empresas será publicado nesta sexta-feira (14/01), no site
inovaexport.go.gov.br e ou
desenvolvimento.go.gov.br.
“Diante do cenário de desafios e incertezas no qual
vivemos, as inovações, assim
como o uso de tecnologias, se
fazem necessárias não só para
aumentar a competitividade
empresarial no mercado externo, como também para garantir a saúde econômica do
país”, explica o secretário de
Desenvolvimento e Inovação,
Marcio Cesar Pereira.
Neste primeiro momento,
serão selecionadas 40 empresas, que participarão de

Reprodução

um programa de qualificação
empreendedora focado no
mapeamento de potenciais
mercados externos (primeira
fase). Desse total, 20 empresas serão selecionadas para
integrarem o programa de
incubação. Nesta fase, as empresas passarão por análises
e aperfeiçoamentos para a
elaboração e implementação
de ações de inteligência comercial, planos de melhorias
de processos e produtos que
estimulem a internacionali-

zação e a exportação, bem
como preparação e mentorias especializadas em negociações internacionais.
As empresas que concluírem a segunda fase serão
elegíveis a integrar as rodadas e missões internacionais
para difusão de produtos
goianos no mercado externo, a serem coordenadas e
operacionalizadas pela SEDI.
As ações de inteligência
comercial e os planos de
melhorias de processos e

produtos serão elaborados
e executados por docentes
e técnicos da UFG e especialistas contratados, com apoio
e comprometimento da empresa, em um processo de incubação de empreendimentos que ofertará a execução
de serviços e capacitações às
empresas selecionadas
O PROGRAMA
O Inova Export visa a elaboração de um modelo de
inteligência comercial e incu-

bação de empreendimentos
inovadores com potencial
exportador. A ideia é gerar
novas tecnologias (ou aperfeiçoamento) e transferência do
conhecimento para um conjunto de empresas. Esse apoio
técnico-científico permitirá
adequar os produtos/serviços
dessas empresas para atingir
o mercado internacional.
COMO FUNCIONA
Com a intenção de unir
inovação, tecnologia e comér-

cio exterior, o Inova Export
não tem a pretensão de alterar, em curto espaço de tempo, a pauta exportadora goiana, mas sim criar uma política
pública voltada para internacionalização de empreendimentos de base tecnológica.
A ideia é agregar inovação e
tecnologia de modo a alcançar resultados positivos em
médio e longo prazo.
O programa será desenvolvido em nove fases: (1)
sensibilização e matriz de
mercado; (2) seleção das
empresas; (3) diagnóstico;
(4) inteligência comercial;
(5) estratégias e planos; (6)
implantação, avaliação e melhorias; (7) registro, patentes
e trâmites de exportação; (8)
networking internacional; e
(9) preparação para comercialização por meio de rodadas de negócios e missões
comerciais internacionais.
De início, ao menos 200
empresas goianas consideradas inovadoras e com
potencial para exportação
serão sensibilizadas a participarem do Inova Export.
Elas serão atendidas com incrementos de inovação para
internacionalização
por
meio da matriz de mercado.
Estão previstas 120 horas
gratuitas de capacitação.

Goiás não tem leito vago de Enfermaria Pediátrica para Covid-19
Os leitos de Enfermaria
Pediátrica exclusivos para
covid em Goiás chegaram a
97% de ocupação e há apenas um vago. Nesta quinta
(13), o dashboard no site da
Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) apontava o percentual, que era um pouco
menor para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de atendimento infantil com 82%.

Ao todo, o estado tem
280 leitos para Covid na
UTI e enfermaria para crianças e adultos. Desse total,
11 são para UTI infantil e
29 para enfermaria infantil sendo todos no Hospital
de Urgências Governador
Otávio Lage (Hugol).
Hoje, dois dos 11 estavam
bloqueados e 19 dos 30 estavam na mesma situação.

Isso significa que ocorria manutenção, desinfecção e preparo das unidades para uma
nova internação ou a vaga
já foi autorizada na unidade
para a chegada do paciente,
de acordo com a SES-GO.
Nos leitos de UTI Adulto
apenas para a Covid tinham
ocupação de 84% e os destinados para enfermaria estavam 48% ocupados nesta

quinta à tarde. No momento mais crítico de hospitalizações por covid em Goiás,
o total de leitos chegou a
600. Nos próximos cinco ou
sete dias, o superintendente de Ação Integral à Saúde
da SES-GO, Sandro Rodrigues, promete mais 50 leitos
ao quantitativo total.
“À medida que a gente
vai aproximando de 80%

de taxa de ocupação hospitalar, vamos aumentando a disponibilidade do
número de leitos. Essa é a
capacidade atual do sistema estadual de saúde. Claro
que isso vai sendo trabalhado conforme a necessidade, o comportamento da
pandemia”, justifica.
O aumento das infecções no estado e conse-

quente alta de internações,
na maior parte de pessoas
não imunizadas ou com
esquema vacinal contra a
doença incompleto, tem
feito alguns municípios do
estado retomarem medidas restritivas e suspender
a festa oficial de carnaval
para coibir aglomerações
e tentar frear a disseminação do coronavírus.
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Chuvas: Governo vai liberar R$ 2,3 bi para
recuperar cidades e estradas afetadas

O

governo Jair Bolsonaro (PL) vai destinar R$ 2,3 bilhões
para ajudar na recuperação
de cidades e recuperação
de estradas afetadas pelas
fortes chuvas no país.Os recursos serão liberados por
meio de crédito extraordinário, instrumento previsto na
Constituição para destravar
verbas em meio a situações
emergenciais e imprevisíveis.
O dinheiro fica livre de
restrições fiscais como o teto
de gastos, que limita o avanço das despesas à inflação.O
recurso será destinado aos
ministérios da Infraestrutura, comandado por Tarcísio
de Freitas, e do Desenvolvimento Regional, chefiado
por Rogério Marinho.
A Infraestrutura já havia
recebido R$ 200 milhões no
fim de dezembro do ano passado, mas os recursos são insuficientes diante das necessidades e do grande número
de cidades atingidas. Por
isso, a pasta receberá uma
injeção de mais R$ 1 bilhão.
Já o Desenvolvimento Regional ficará com outro R$ 1,3
bilhão. A expectativa é que o
dinheiro seja usado para recuperação de infraestrutura ur-

Divulgação

bana, reservatórios de água,
equipamentos de saneamento, entre outras finalidades.
O Ministério da Cidadania,
responsável por programas
de assistência social, já havia
recebido R$ 700 milhões no
fim de 2021. Até o momento,
não há previsão de novos recursos para a pasta.

Com o novo crédito, os
recursos do governo federal
para responder às tragédias
atingirá ao menos R$ 3,2 bilhões. A liberação bilionária
vem após Bolsonaro ter sido
alvo de duras críticas por
ter protagonizado momentos de lazer durante uma
viagem a Santa Catarina,

registrados em fotos e vídeos que circularam nas redes
sociais, enquanto famílias
sofriam com as enchentes.
Para amenizar as críticas,
o governo federal montou
uma força-tarefa para divulgar as respostas de Bolsonaro à tragédia. Nos canais
oficiais, além de auxiliares

do presidente e ministros,
ações de ajuda às áreas atingidas foram atribuídas ao comando do presidente.
As cidades mais atingidas
pelas chuvas estão na Bahia
e em Minas Gerais, mas interlocutores do governo explicaram que os recursos não
serão carimbados para essas

regiões. Municípios em outros estados também têm
sofrido com o alto volume
de precipitações.
Em Minas, as chuvas já
causaram a morte de pelo
menos 25 pessoas e interdição de mais de uma centena
de estradas. Mais de 26 mil
pessoas estão desalojadas e
4 mil ficaram desabrigadas.
Nesta quinta-feira (13), o governo mineiro reconheceu a
situação de emergência de
mais 33 municípios, levando
o número total a 374.
No caso da Bahia, o governador Rui Costa (PT) disse,
em entrevista à Folha, que o
enfrentamento às chuvas é o
maior desafio de sua gestão.
As enchentes destruíram estradas e inutilizaram estoques
de medicamentos e vacinas.
A Defesa Civil do estado
informou na quarta-feira (12)
que o número de municípios
afetados chegava a 191, dos
quais 175 decretaram situação de emergência. O governo baiano registra 26 mortos,
532 feridos, duas pessoas desaparecidas. Segundo o governo da Bahia, mais de 27
mil pessoas estão desabrigadas, e quase 60 mil foram desalojadas de suas casas.

“Não vacinados contra a covid-19 são responsáveis por internações”
O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, disse
nesta quinta-feira, 13, que
pessoas não vacinadas contra a covid-19 são responsáveis pelas internações
em hospitais e unidades de
Terapia Intensiva (UTIs). Na
cerimônia de recebimento
da primeira remessa de doses pediátricas da Pfizer, ele
atestou a segurança do imunizante, mas destacou que a
decisão de vacinar compete
aos pais das crianças.

O Brasil recebeu nesta
quinta, uma primeira remessa de 1,2 milhão de
doses de vacinas da Pfizer para crianças de 5 a
11 anos. Ao todo, o País
deve receber 4,3 milhões
de doses em janeiro e 20
milhões até o final de março. “As vacinas da covid
foram desenvolvidas em
tempo recorde. Isso é fruto
do esforço da ciência dos
pesquisadores e da indústria farmacêutica”, falou o

ministro no Centro de Distribuição do Ministério da
Saúde em Guarulhos. “Assistimos nos últimos seis
meses a uma queda significativa de óbitos, fruto da
campanha de vacinação.”
Ele destacou que gestores da saúde enfrentam um
novo desafio com a variante
Ômicron, visto que a cepa
tem “transmissão muito
maior” que as demais variantes. “Muitos têm relatado que ela causa formas

menos impactantes (da
doença), sobretudo nos vacinados. Mas aqueles que
se internam nos hospitais
e nas unidades de terapia
intensiva, a grande maioria
são indivíduos não vacinados”, pontuou ao incentivar
que brasileiros busquem a
segunda dose e a de reforço.
“Países que estão mais
fortemente vacinados, como
Brasil, têm mais possibilidade de passar pela variante
Ômicron e outras variantes

que por acaso surjam”, continuou. Nesse sentido, Queiroga frisou que a nova cepa
é de preocupação, mas não
de “desespero”. Queiroga
reforçou, ao menos duas vezes, que a decisão de vacinar
os mais novos é dos pais e
mães. “Até o que sabemos
no momento, há segurança
atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências
regulatórias para aplicação
dessas vacinas”, apontou.
Ele ainda reconheceu

que, nos Estados Unidos,
onde mais de 8 milhões de
crianças receberam doses
pediátricas da Pfizer, não
houve relato de efeito adverso grave. “Em todas as
campanhas de vacinação em
massa, há eventos adversos
relacionados à vacina. E nós
vamos ficar observando esses eventos adversos, juntamente a própria Anvisa e a
própria indústria farmacêutica para fazer as possíveis
correções de rumo”, disse.
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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 autolar
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
------------------------------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
PLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
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

diariodoestadogo.com.br

PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 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
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha
1.6
freestyle
comF:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
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------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco

-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Escolas, voos e hospitais afetados: a
ômicron está parando os Estados Unidos

M

esmo causando sintomas mais leves,
a variante Ômicron
está desestruturando a vida
cotidiana nos Estados Unidos.
Nesta semana, a interrupção
de serviços básicos atingiu
seu ápice na pandemia.
Segundo
informações
divulgadas pelo Centros de
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) nesta quarta-feira
(12), as hospitalizações saltaram 33% ao longo da última
semana, enquanto as mortes
aumentaram cerca de 40%.
Já a média móvel de casos atingiu 750.000 novos infectados por dia, o pior desde o início da crise sanitária.
Como resultado, o país
enfrenta prateleiras vazias
no mercado por causa de
atrasos no transporte, as
doações de sangue caíram
para níveis jamais vistos, os
aeroportos têm voos cancelados e vários centros médicos do país se encontram
sobrecarregados.
Além disso, escolas em
várias cidades americanas
voltaram para o modelo virtual porque professores e
crianças se infectaram.
Em Los Angeles, 65.000
estudantes e professores
testaram positivo. E na Fi-
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ladélfia, 98 instituições de
ensino já decidiram pelo
ensino à distância.
Em Nova York, o corpo
docente da cidade foi às
ruas na última segunda-feira
(10) para pedir mais medidas de segurança e acesso
a testes. Eles também pediram a volta do ensino remo-

to em caso de surtos.
O presidente Joe Biden
prometeu manter empresas e escolas abertas, mas
alguns especialistas se
perguntam se isso é possível em meio à expansão
exponencial de casos.
Vários
especialistas
americanos afirmam, por

exemplo, que a decisão de
manter as escolas em funcionamento se transformou
num “caos completo”.
Acredita-se que os hospitais em todo o país já podem
estar mais cheios do que os
números oficiais sugerem.
Em Maryland, os centros
médicos apresentam 87% de

taxa de ocupação, de acordo
com relatórios oficiais, mas
análises extraoficiais indicam que o número real já supera os 100% da capacidade.
Em algumas partes do
país, os hospitais decidiram
permitir que equipes médicas continuem a trabalhar
mesmo se testarem positi-

vo. Em Rhode Island, essa
política levou a um surto
entre os pacientes.
Os lares de idosos e creches também enfrentam falta de pessoal. Isso faz com
que as instalações limitem o
número de novas admissões
de pacientes, levando a
longas filas de espera.
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Jovens que transam e se drogam
dominam séries em streaming

E

mbora estudos mostrem que do lado de
fora das telas e durante a pandemia as pessoas têm transado menos, os
hormônios do início da vida
adulta dos personagens do
streaming continuam funcionando a todo vapor, alheios
ao que se passa no mundo
real —como costuma ser.
Se o retrato da juventude e suas questões aparece
de forma mais densa, como
no caso de produções como
“Pose” e “It’s a Sin”, ou com
toques de exagero, como em
“Elite” —que chegou a ser
chamada pelos próprios espectadores de soft porn por
causa da grande quantidade
de cenas de sexo— e “Boca a
Boca”, que cria uma nova doença transmitida pela pegação, não importa: na ficção
sobram exemplos de jovens
que beijam, transam, bebem
e se drogam loucamente.
As narrativas costumam
ter um ponto de partida comum, como a vida em escolas ou faculdades, e circulam
por clássicas questões existenciais, caso das descober-
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Modelo quer processar
rapper por colocar pimenta em preservativo

tas da sexualidade, corações
partidos, problemas familiares e abusos de substâncias.
O que as difere, claro, são
os caminhos que seguem. Entre as mais recentes a chegar
às plataformas, por exemplo, aparecem “Rebelde”,
um reboot da famosa novela
mexicana no início dos anos

2000 que mostra aspirantes
a músicos e cantores e agora
incorpora à história personagens LGBTQ, e a segunda
temporada de “Euphoria”,
que traduz de forma crua o
vício em drogas e a violência —mas não deixa de lado
a música, as maquiagens e os
looks que ganham as redes.

Se a vida de volta ao isolamento com o aumento
nos casos de Covid está entediante ou se você só quer
absorver altas doses das dores e delícias da juventude, a
lista de séries abaixo é para
você. Mas vale o alerta: parte delas fica restrita ao público mais crescidinho.

Após a relação sexual, o
rapper descartou o preservativo. No entanto, depois
de o músico sair, a modelo
teria ido ao banheiro para
procurar o preservativo
na lata de lixo e o usar
para engravidar — mas
Drake colocou molho de
pimenta na camisinha.
De acordo com informações do Portal Pop Mais, a
modelo desamarrou a camisinha e tentou utilizar o
esperma para engravidar,
mas gritou ao sentir a ardência da pimenta e Drake
correu ao banheiro. Em
seguida, o rapper admitiu

que coloca o molho picante para “matar o esperma”
e evitar que alguém o use
para engravidar.
Devido à “tática” de
Drake, a modelo estaria
ameaçando processar o rapper, quem ainda não se
pronunciou sobre o assunto.
DRAKE E KANYE WEST
Após diversas alfinetadas, indiretas em músicas,
discussões em entrevistas
e ataques verbais nas redes
sociais, Kanye “Ye” West e
Drake oficialmente deixaram as diferenças de lado
em prol de Larry Hoover.

