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Surto de Covid atinge equipe de produção da Disney na Itália 
 

Um surto do novo coronavírus atingiu em cheio a equipe de produção da Disney que está na região da Sardenha, na 
Itália, fazendo gravações para o filme “A Pequena Sereia”. No total, 22 pessoas contraíram a doença e 84 foram 

isoladas. 
 
Grande parte da equipe da Disney estava concentrada na província de Sassari, principalmente em 
Trinità d’Agultu, no norte da Sardenha.    
De acordo com as autoridades locais de saúde, foi encontrado ao menos um caso da variante indiana do 
novo coronavírus entre os infectados.    

Um dos 
indivíduos que 
contraiu a 
doença está 
hospitalizado 
em Sassari, mas 
seu estado de 
saúde vem 
melhorando 
gradativamente. 
   
As cidades por 
onde os 
membros do 
filme passaram, 
como Santa 
Teresa e 
Castelsardo, 

estão tomando rigorosas medidas sanitárias para evitar a disseminação do vírus. (ANSA).    
 

Disponível na íntegra em: Surto de Covid atinge equipe de produção da Disney na Itália - ISTOÉ 

Independente (istoe.com.br) 
 
 
 

Clipping CIEVS Goiânia n° 04   18/06/2021 a 02/07/2021 

No sentido de aprimorar a capacidade de alerta e resposta a emergências em Saúde Pública, o CIEVS-

Goiânia realiza busca ativa de rumores veiculados pela mídia, por meio de um processo denominado 

"Clipping". 

O clipping é realizado pelo CIEVS sem a verificação das áreas técnicas. 

Notícias internacionais  

mailto:cievsgoiania@gmail.com
https://istoe.com.br/surto-de-covid-atinge-equipe-de-producao-da-disney-na-italia/
https://istoe.com.br/surto-de-covid-atinge-equipe-de-producao-da-disney-na-italia/


 

________________________________________________________________________________________________________ 
Palácio das Campinas (Paço Municipal) - Avenida do Cerrado, 999, Bloco D, 1º andar- Park Lozandes, Goiânia-GO 

Fone: (62)3524-3389 e 3524-3381 - Dias úteis das 7:00 às 19:00 - Plantão CIEVS: 99240-8185 - Noturno, finais de semana e feriados. - E-mail: 
cievsgoiania@gmail.com 

Superintendência de Vigilância em Saúde 

Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

Gerência de Doenças e Agravos Transmissíveis 

Centro de informações Estratégicas e Vigilância em Saúde 

Rússia enfrenta novo surto de Covid, e ritmo lento da vacinação preocupa o 

Kremlin 

 

MOSCOU - O Kremlin está preocupado com o ritmo lento de vacinação contra a Covid-19 no país, 

enquanto novos surtos da doença levaram diversas regiões da Rússia, como Moscou e São Petersburgo, 

a imporem restrições e a aumentarem a capacidade dos hospitais. 

 

O prefeito de Moscou, Serguei Sobianin, 

alertou nesta quarta para a evolução 

"dramática" da pandemia da Covid-19 na 

capital russa, e decretou a vacinação 

obrigatória de todos os empregados que 

trabalham no setor público, sejam 

funcionários ou prestadores de serviços, 

em um total de 2 milhões de pessoas. 

 

"Temos de fazer de tudo para implantar 

o mais rápido possível uma vacinação em massa, deter esta terrível doença e pôr fim à morte de 

milhares de pessoas", afirmou o prefeito em uma mensagem em seu blog. 

 

Disponível na íntegra em: Rússia enfrenta novo surto de Covid, e ritmo lento da vacinação preocupa 

o Kremlin (globo.com)  
 
 

Surto de Covid-19 adia estreia do Odyssey of  the Seas 
 

A estreia do Odyssey of  the Seas em Fort Lauderdale, na Flórida, foi adiada para o fim de julho devido 
a um surto de Covid-19 entre os membros da tripulação. De acordo com um comunicado oficial da 
Royal Caribbean, oito tripulantes testaram positivo para a doença durante os testes de rotina, apesar de 
todos os funcionários a bordo do navio já terem sido totalmente vacinados até o dia 4 de junho. 
 

Dos oito tripulantes infectados, seis são 
assintomáticos e dois relataram sintomas leves. 
A armadora imediatamente colocou os 
funcionários em quarentena e está usando 
oficiais de saúde para monitorar a situação. 
Como resultado, todos os membros da 
tripulação foram colocados em quarentena por 
14 dias. 
 
 
 

Disponível na íntegra em: Surto de Covid-19 adia estreia do Odyssey of  the Seas 
(mercadoeeventos.com.br) 
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Mortes por covid disparam em um Paraguai com poucas vacinas 
 

O Paraguai relaxou os controles sanitários que manteve com sucesso na longa quarentena de 2020, e os 
casos de covid-19 dispararam de forma alarmante neste primeiro semestre de mortalidade muito alta, 
que também registra a escassez de vacinas, disseram especialistas à AFP. 
"Tínhamos a previsão de aproximadamente 7.000 mortes para julho. Estamos na primeira quinzena de 
junho e já ultrapassamos as 11.000. Os números são muito preocupantes", afirmou Arturo Ojeda, 
diretor executivo da Cruz Vermelha. 
 
"As pessoas não cumpriram com as medidas sanitárias estabelecidas e o governo também baixou a 
guarda nos controles", acrescentou. 
 
Disponível na íntegra em: Mortes por covid disparam em um Paraguai com poucas vacinas - 
Internacional - Estado de Minas 
 
 

Japão suspenderá emergência em Tóquio a 1 mês da Olimpíada 
 

O governo do Japão anunciou nesta quinta-feira (17) que vai suspender o estado de emergência devido 
à pandemia Tóquio e em outras regiões do país no domingo (20), a pouco mais de um mês do início da 
Olimpíada. 

 
Adiados em 2020 por causa do novo coronavírus, os 
Jogos Olímpicos estão previstos para ocorrer entre 23 de 
julho e 8 de agosto deste ano e os Jogos Paralímpicos, 
entre 24 de agosto e 5 de setembro. 
 
O número de casos e mortes estão em queda e a 
vacinação contra a Covid-19 começa a acelerar, mas o 
Japão é atualmente um dos países desenvolvidos com 
menos habitantes imunizados (veja mais abaixo). 
 

 
Disponível na íntegra em: Japão suspenderá emergência em Tóquio a 1 mês da Olimpíada | Mundo | 
G1 (globo.com) 
 
 

França acaba com uso obrigatório de máscara ao ar livre e antecipa em 10 dias 

fim do toque de recolher 

PARIS — O governo francês anunciou nesta quarta-feira que 

não será mais obrigatório usar máscaras ao ar livre no país e 

que o toque de recolher chegará ao fim no domingo, dez dias 

antes da previsão inicial de 30 de junho. As mudanças, disse o 

primeiro-ministro Jean Castex, são possíveis porque a situação 

sanitária nacional "melhora mais rápido do que nós havíamos 
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previsto".  

 

Disponível na íntegra em: França acaba com uso obrigatório de máscara ao ar livre e antecipa em 10 

dias fim do toque de recolher (globo.com) 

 

 

OMS: variante delta da covid-19 está circulando em mais de 80 países 
 

A líder técnica da resposta à pandemia de covid-19 da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Maria Van 

Kerkhove, afirmou que a variante delta, identificada 

pela primeira vez na Índia, circula em mais de 80 

países atualmente. Em sessão virtual de perguntas e 

respostas da OMS sobre a covid-19 nesta quarta-feira, 

16, a líder reforçou a necessidade de testes e 

sequenciamento para que se identifique a presença da 

variante. 

"Para cada caso que vemos, estamos perdendo de 5 a 

100 que não são notificados, então precisamos de 

testes", disse Kerkhove. Segundo a líder, a OMS tem trabalhado com países parceiros para que 

testes sejam enviados às nações que necessitem. No início da sessão, Kerkhove e diretor geral da 

OMS, Michael Ryan, mencionaram a situação "preocupante" da África, onde foi registrado um 

aumento de 44% dos casos de covid-19 nos últimos sete dias. 

 

Disponível na íntegra em: OMS: variante delta da covid-19 está circulando em mais de 80 países 

(correiobraziliense.com.br) 

 
 
 
 
 
 

Casos de covid-19 no Brasil têm maior alta desde abril, e fazem mais 3 mil mortes 
 

País tem 95 mil novos casos e número de mortes é o mais alto desde 4 de maio. ‘De país do futebol a lar da morte e do 
negacionismo’, diz cientista 

 
 
São Paulo – O país teve nas últimas 24 horas o maior número de mortos por covid-19 desde 4 de maio 
– 2.997 –, e assim chegam a 493.693 os óbitos causados pelo novo coronavírus. As informações são do 
painel do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass). Em relação ao número de novos casos 
de covid-19 no Brasil, o aumento também foi expressivo: foram 95.367 novos infectados de ontem para 
hoje (16). Tanto as mortes quanto os casos de covid-19 estão acima das médias móveis, calculadas nos 
últimos sete dias. O indicador de novos doentes está em 72.244; e o de mortos em 2.025. A ocorrência 
de casos diários está no pior patamar desde o dia 1º de abril, quando o Brasil enfrentava o pior 
momento da segunda onda. 
 

Notícias nacionais  
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Disponível na íntegra em: Casos de covid-19 no Brasil têm maior alta desde abril; e 3 mil mortes 
(redebrasilatual.com.br) 

 

Fungo negro: Brasil teve 29 casos de mucormicose neste ano 
 
 
O Brasil registrou neste ano até agora 29 casos de mucormicose - infecção conhecida popularmente 
como "fungo negro" - comparado com 36 casos em todo o ano de 2020, informou o Ministério da 
Saúde à BBC News Brasil. Os dados são baseados em notificações feitas pelos Estados. 
 
O Ministério da Saúde esclarece, no entanto, que "não é possível relacionar, até o momento, os casos de 
mucormicose registrados no Brasil com a covid-19 e as variantes do vírus". 
 
Disponível na íntegra em: Fungo negro: Brasil teve 29 casos de mucormicose neste ano - BBC News 
Brasil 
 
 

Volta às aulas em São Paulo pode ter 100% de estudantes, mas seguirá opcional 
 

Governo paulista quer que cada escola defina o percentual de estudantes na volta às aulas, de acordo com a 
capacidade de seguir os protocolos 

 
São Paulo – O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (16) que o 
plano para volta às aulas presenciais prevê o retorno a partir de 2 de agosto, com até 100% dos 
estudantes. Segundo Doria, cada escola vai poder definir o percentual de estudantes que frequentará as 
aulas, de acordo com a capacidade da unidade de seguir os protocolos da pandemia de covid-19, 
sobretudo o distanciamento social de 1 metro. Apesar disso, ao menos no mês de agosto, as atividades 
seguirão sendo opcionais. Ou seja, as famílias que não se sentirem seguras poderão manter os 
estudantes em aulas remotas. 
 
Disponível na íntegra em: Volta às aulas em São Paulo pode ter 100% de alunos, e segue opcional 
(redebrasilatual.com.br) 
 

Justiça Federal suspende reabertura de flota Trombetas para evitar surto de 
Covid-19 entre indígenas Zo'é 

 
 
A Justiça Federal determinou nesta quarta-feira 
(16) a suspensão da reabertura da Floresta Estadual 
(Flota) do Trombetas, no oeste do Pará, que estava 
prevista para ocorrer na próxima sexta (18). A 
decisão acolhe pedidos do Ministério Público 
Federal (MPF) e do Ministério Público do Estado 
do Pará (MPPA). 
A floresta faz limite com a Terra Indígena (TI) 
Zo'é, povo de recente contato com não indígenas e 
que por isso é extremamente mais vulnerável aos 
impactos da Covid-19 e corre risco de genocídio na 

pandemia, alertaram o MPF e o MP/PA a partir de estudos de especialistas. 

mailto:cievsgoiania@gmail.com
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Disponível na íntegra em: Justiça Federal suspende reabertura de flota Trombetas para evitar surto de 
Covid-19 entre indígenas Zo'é | Santarém e Região | G1 (globo.com) 
 
 

 
COVID-19 tem letalidade de 70% 

 
De acordo com o site Metrópoles, a taxa de mortalidade atingiu 70%, o maior percentual registrado desde o começo da 

pandemia 
 
A cada 10 pacientes que precisaram ser intubados com Covid-19 em abril de 2021, 7 morreram na UTI. 
A taxa de mortalidade é proporcional e 70%, o maio percentual já registrado desde o começo da 
pandemia causa pelo coronavírus. Informações são do site Metrópoles. 
 

Até o momento, foram 493.693 
mortes no Brasil causadas pelo 
Covid-19, só em abril contabilizou, 
no total, 82.266 mortes. Já em 
internações, 59.190 pessoas fora 
internada no mês em decorrência a 
doença, 39.096 vieram a óbito e 
17.094 tiveram alta. 
 
A luta por leitos de UTI exclusivos 
para pacientes que contraíram o vírus 
é uma das causas do grande número 
de óbito. Em Brasília, a taxa de 

ocupação em hospitais públicos foi de 80% nesta terça-feira (15); pela manhã a taxa ainda era maior, 
com 90% dos leitos ocupados 
 
 
Disponível na íntegra em: Serrana (SP) observa queda de 95% nos casos de Covid-19 após adultos 
serem vacinados | Rede Jornal Contábil - Contabilidade, MEI , crédito, INSS, Receita Federal 
(jornalcontabil.com.br) 
 
 

Transmissor da dengue está presente em 2,1% dos imóveis da capital 
 

Pesquisa aponta bairros onde a incidência do mosquito Aedes Aegypti é maior 
 

O enfrentamento e combate à dengue em Porto Velho, neste mês, está acontecendo nos bairros Apoiã, 
Olaria, Agenor de Carvalho, Jardim Santana, Ulisses Guimarães, Embratel e Lagoinha. Nestas regiões, a 
Prefeitura descobriu os maiores índices de casos da doença. 
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O indicativo de que nestes 
bairros devem ser 
concentrados os esforços 
de combate à dengue, 
segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde 
(Semusa), ocorreu através 
do Levantamento do 
Índice Rápido do Aedes 
aegypti (LIRAa), realizado 
de 26 de abril a 7 de maio 
deste ano. Com esse 
resultado, a Semusa monta 
estratégias de 
enfrentamento para 
prevenir possíveis surtos 

de dengue. 
 
O estudo apontou que estes bairros apresentam alto índice de focos do mosquito transmissor da 
dengue e casos confirmados da doença. Por conta disso, as equipes da Divisão de Controle de Vetores 
(DCV) da Semusa realizam visitas para eliminar os criadouros, levar noções de educação em saúde aos 
moradores e o tratamento com larvicida nos reservatórios onde é impossível a remoção dos focos das 
larvas. 
 
 
Disponível na íntegra em: Transmissor da dengue está presente em 2,1% dos imóveis da capital | Tudo 
Rondônia - Independente! (tudorondonia.com) 
 
 

19 cepas do coronavírus estão em circulação em SP, diz Butantan 
 

89,9% dos casos analisados correspondem à variante Gama (P.1) 
 
 
De acordo com mapeamento genômico do Instituto Butantan, existem hoje 19 variantes do novo 
coronavírus (Sars-CoV-2) em circulação no Estado de São Paulo, sendo 89,9% dos casos analisados da 
variante Gama (conhecida como P.1 e identificada primeiramente no Amazonas). A variação B.1.1.7 
(Reino Unido) está em 4,2% dos casos e, em seguida, vem a variante B.1.1.28 (que deu origem à 
amazônica), com 3,5%. Até agora, não houve confirmação da circulação da variante Delta (identificada 
inicialmente na Índia), considerada mais transmissível. 
 

Os dados fazem parte da primeira edição do boletim 
epidemiológico elaborado pela Rede de Alertas das 
Variantes do Sars-CoV-2, que reúne laboratórios 
públicos e privados sob coordenação do Instituto 
Butantan. O objetivo é identificar as linhagens do novo 
coronavírus em circulação em SP. A publicação será 
semanal. 
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Disponível na íntegra em: 19 cepas do coronavírus estão em circulação em SP, diz Butantan - Revista 
Oeste 

Goiás registra 3,7 mil novos casos e 126 mortes por Covid 
 

Goiás registrou 3.757 novos casos de Covid-19 e 126 mortes pela doença do novo coronavírus nas 
últimas 24 horas. Os números são do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-
GO) divulgado nesta quarta-feira (16). 
 
O estado soma agora 647.422 casos confirmados e 18.245 mortes pela Covid-19 desde o início da 
pandemia. A taxa de letalidade sem manteve em 2,82%. Os recuperados somam 616.378, sendo 3.170 
só nas últimas 24 horas. 
 
Disponível na íntegra em: Goiás registra 3,7 mil novos casos e 126 mortes por Covid - Sagres Online 
 
 
 
 
 
 

Goiânia chega a 28,5% da população imunizada e registra 260 novos casos de 
Covid e 18 óbitos nas últimas 24h 

 
Na capital, das 294 vagas de UTI, 86% estão em uso. O município recebeu até o momento 743.387 doses da vacina 

contra o vírus e aplicou 695.021, sendo 481.497 da primeira e 213.524 da segunda 
 
Goiânia registrou 18 mortes e 260 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os números são do 
informe epidemiológico divulgado nesta segunda-feira, 14. A capital soma agora 165.874 

contaminações e 5.148 óbitos 
causados pela doença. Ao todo, 
159.091 pessoas já se recuperaram. 
Goiânia recebeu até o momento 
743.387 doses da vacina contra o 
vírus. Destas, aplicou 695.021, 
sendo 481.497 da primeira e 
213.524 da segunda. Até agora, 
28,5% da população da capital já 
receberam a primeira dose e 14,1%a 
segunda. Atualmente, o município 
está vacinando pessoas a partir de 
52 anos e aguarda a chegada de mais 
doses para ampliação do grupo. 

Em Goiânia, das 294 vagas de UTI, 86% estão em uso. O índice na enfermaria, que tem 250 leitos, é de 
73%. 
 
 
Disponível na íntegra em: Goiânia chega a 28,5% da população imunizada e registra 260 novos casos de 
Covid e 18 óbitos nas últimas 24h - Jornal Opção (jornalopcao.com.br) 
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Três jogadores e um membro da comissão da Bolívia são diagnosticados com 
Covid-19 em Goiânia 

 
Infectados estão isolados dos demais jogadores e membros da comissão técnica. Time boliviano estreia na Copa América 

em jogo contra o Paraguai, na segunda-feira, na capital. 
 

Três jogadores e um membro da comissão técnica da seleção da Bolívia foram diagnosticados com 
Covid-19 em Goiânia, na noite de sábado (12), segundo divulgou a Federação Boliviana de Futebol. O 
time está hospedado em hotel da capital para participar da Copa América. 
 
O G1 solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, neste domingo (13), 
para saber como o caso vai ser acompanhado e se a partida será cancelada e aguarda resposta. 
 

Disponível na íntegra em: Três jogadores e um membro da comissão da Bolívia são diagnosticados 

com Covid-19 em Goiânia | Goiás | G1 (globo.com) 

 
Goiânia volta a vacinar grávidas sem comorbidades contra Covid 

 
A ação ocorrerá na Área-I da PUC Goiás, das 8 às 16 horas. Não há necessidade de agendamento 

 
A Prefeitura de Goiânia retoma nesta quinta-feira, 17, a vacinação das gestantes sem comorbidades. A 
ação ocorrerá na Área-I da PUC Goiás, das 8 às 16 horas. Na hora de se vacinar, a grávida precisa 
apresentar um comprovante de gestação, além do comprovante de endereço de Goiânia. Não há 
necessidade de agendamento. 
A retomada da vacinação das gestantes, sem comorbidades, ocorre após reunião do Centro de 
Operações de Emergências (COE) estadual ocorrida nesta quarta-feira, 16, um mês depois da decisão 

do Ministério da Saúde de paralisar a 
imunização do grupo. 
A Comissão de Intergestores 
Bipartite (CIB), que reúne 
representantes da saúde de todos os 
municípios e do estado, também 
publicou resolução liberando a 
vacinação para gestantes com os 
imunobiológicos Pfizer e Coronavac. 
“Somente este ano, 12 gestantes 
foram a óbito devido a Covid-19, ou 
seja, não há dúvidas de que elas 
precisam dessa proteção”, ressalta a 
diretora da Vigilância 

Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Grécia Pessoni. Segundo ela, estudos 
demonstram que a vacina também oferece a possibilidade destas grávidas transferirem anticorpos para 
seus filhos. “Portanto só temos a comemorar com essa retomada”, ressalta. 
 
 
Disponível na íntegra em: Goiânia volta a vacinar grávidas sem comorbidades contra Covid - Jornal 
Opção (jornalopcao.com.br) 
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Goiânia faz Inquérito Vacinal com a CORONAVAC em Militares de Goiânia 
 

A Prefeitura de Goiânia, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), realizou nos 
dias 15 e 16 a coleta de dados para o estudo que vai verificar o comportamento da vacina Coronavac 
após a aplicação.  
 

Os participantes do estudo terão que preencher um formulário e apresentar documento pessoal 
com foto e credencial aeroportuária válida. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) será a responsável 
pela vacinação e a UFG, junto com um laboratório privado, irá processar as amostras de sangue e fazer 
a análise dos dados. 
 
 
 
 
 
 

Defesa Civil Nacional promove reunião de preparação para o período crítico de incêndios 
florestais 

A Defesa Civil Nacional promoveu, nesta quarta-feira (16), uma reunião virtual com órgãos estaduais e 
federais envolvidos na prevenção e combate a incêndios florestais em Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Distrito Federal. O objetivo foi antecipar problemas e se preparar para a temporada 
crítica de queimadas na Região Centro-Oeste, que ocorre tipicamente nos meses de agosto e setembro. 
Conforme previsão climática apresentada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as 
chuvas no próximo trimestre, de junho a agosto, devem ser inferiores à média histórica. Por outro lado, 
os dados estatísticos de queimadas até o momento apresentem valores menores do que os registrados 
no mesmo período do ano passado. 
“Nesta primeira agenda, o intuito foi principalmente obter um panorama do que se espera das 
informações meteorológicas e vislumbrar como os estados estão trabalhando seu planejamento”, 
explica o meteorologista e coordenador de Monitoramento e Alerta do Centro Nacional de 
Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Tiago Molina Schnorr. 
Um dos temas centrais da discussão foi a necessidade de articulação entre as instituições de proteção e 
defesa civil, bem como a divulgação dos riscos de incêndios florestais junto à população. As defesas 
civis estaduais relataram sua experiência com campanhas educativas e emissão de alertas de ocorrência 
por mensagens de texto. Uma parte importante da estratégia dos estados é a conscientização da 
população acerca dos riscos, apresentando as orientações de ações de preparação e resposta. 
 
Disponível na íntegra em: Defesa Civil Nacional promove reunião de preparação para o período crítico 
de incêndios florestais – Jornal Hora Extra 
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Presidente da Câmara diz que governo já admite racionamento e alta na conta 
 
Arthur Lira vê possibilidade de crise energética nos mesmos moldes do período lembrado como “apagão de FHC”, 

referência à crise que durou nove meses no governo do ex-presidente tucano 
 
São Paulo – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), admitiu que o governo 
federal já fala em racionamento de energia. Disse também ver a possibilidade de aumento de tarifas por 
conta do cenário de crise que o país vive hoje, parecido, na visão do próprio deputado alagoano, com o 
período conhecido como “apagão de FHC”, entre 2001 e 2002. Na ocasião, o Brasil enfrentou, sob o 
governo do ex-presidente tucano, nove meses de dificuldades no fornecimento e distribuição de energia 
elétrica. 
“Falou-se em racionamento, na economia (de energia)”, disse Lira após reunião com o ministro de 
Minas e Energia, Beto Albuquerque, na manhã da terça-feira (15), em sua residência oficial. “Mas não 
acredito que tenha apagão. Pode ter energia mais cara por causa do uso das térmicas”, disse Lira, 
citando usinas que não dependem da água para produzir energia. Porém, as térmicas são mais poluentes 
e têm custo operacional maior. “O problema agora é de gerenciamento de reservatórios. É melhor ter 
um dano controlado do que um descontrolado”, acrescentou 
 
 
Disponível na íntegra em: Racionamento de energia já é cogitado pelo governo, diz Artur Lira 
(redebrasilatual.com.br) 
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