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Alarme global? Surto incomum de sífilis é relatado durante pandemia; estes são 
os sintomas 

 
Em países como Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos e Austrália, os casos estão aumentando. 

 
O aumento significativo dos casos de sífilis globalmente, no contexto da pandemia do coronavírus, 
disparou alarmes entre as autoridades de saúde, já que vários países anunciaram medidas para relaxar as 
restrições à saúde, o que poderia representar uma aceleração na propagação dessa infecção bacteriana 

geralmente sexualmente transmissível. 
 
Uma reportagem publicada pelo jornal britânico The Sun 
afirma que as pessoas estão se aproveitando do 
levantamento de restrições para "compensar o tempo 
perdido na pandemia", o que implica muitas interações 
mais afetivas ou românticas em espaços públicos, como 
bares ou boates. 
 

 

Disponível na íntegra em: Alarme global? Surto incomum de sífilis é relatado durante pandemia; 

estes são os sintomas (semana.com) 

 
 

Melbourne entra em novo confinamento por surto de covid-19 

 
Os moradores de Melbourne, segunda maior cidade da Austrália, terão de cumprir um novo 
confinamento a partir desta quinta-feira à noite (15), devido ao aumento de casos de coronavírus - 
informou o primeiro-ministro do estado de Victoria, Dan Andrews. 
 
O número total de australianos afetados pela medida chega a 12 milhões, já que os habitantes de Sydney, 

a primeira cidade do país, também estão em confinamento pelo mesmo motivo. 
 
Disponível na íntegra em: Melbourne entra em novo confinamento por surto de covid-19 - 

Internacional - Estado de Minas 

 

Clipping CIEVS Goiânia n° 06   no período de 17/07/2021 a 31/07/2021 

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  
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Marinha Real Britânica detecta surto de covid-19 em vários navios 
 

Todos os 3.700 tripulantes estão totalmente vacinados e seguem trabalhando, cumprindo os protocolos de higiene e 
segurança 

 
A Marinha Real Britânica confirmou nesta quarta-feira (14) um surto de infecções por covid-19 em 
vários de seus navios em desenvolvimento, incluindo o novo porta-aviões, HMS Queen Elizabeth. 
O novo surto afeta vários dos navios da frota que acompanha o porta-aviões como parte do Carrier 
Strike Group, o maior grupo naval e aéreo sob comando britânico desde a Guerra das Malvinas (1982). 
Os 3.700 tripulantes, todos vacinados com o cronograma completo, seguem medidas a bordo para 

mitigar o surto, como uso de máscaras, distância social 
e sistema de rastreamento e localização, segundo um 
porta-voz da Marinha Real em nota. 
A Marinha também informou que o aumento das 
infecções detectadas na frota, que chegava a 100 
apenas no HMS Queen Elizabeth, segundo a BBC, 
não compromete as tarefas operacionais do grupo, 
que partiu em maio em para uma expedição de sete 
meses através do Mediterrâneo e do Oceano Índico 
até a região do Indo-Pacífico. 

 
Disponível na íntegra em: Marinha Real Britânica detecta surto de covid-19 em vários navios - Notícias 
- R7 Internacional 
 
 

Indonésia supera Índia e se torna novo epicentro da Covid-19 na Ásia 
 

Média de casos no quarto país mais populoso do mundo pode ser ainda maior, devido à subnotificação, dizem especialistas 
 

A Indonésia relatou 54.517 novos casos de Covid-19, disseram as autoridades na quarta-feira 14), um 
recorde nacional em um único dia e um terrível sinal de alerta para o quarto país mais populoso do 
mundo. 

A nação insular - que abriga cerca de 270 milhões de 
pessoas - agora está relatando mais casos por dia do 
que a Índia, tornando a Indonésia o novo epicentro da 
pandemia na Ásia. Se a propagação continuar 
inabalável, os especialistas dizem que isso pode levar o 
sistema de saúde da Indonésia à beira do desastre. 
Alguns temem que a situação seja pior que os números 
mostram, porque não há pessoas suficientes fazendo o 
teste do vírus. Uma pesquisa publicada no sábado (10) 
descobriu que quase metade dos 10,6 milhões de 

residentes de Jacarta podem ter contraído a Covid-19. Especialistas dizem que a Indonésia agora está 
colhendo os custos de não implementar bloqueios rígidos nem de investir o suficiente em sistemas 
eficientes de rastreamento de contatos.  
 

Disponível na íntegra em: Indonésia supera Índia e se torna novo epicentro da Covid-19 na Ásia 

(cnnbrasil.com.br) 
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Tóquio registra 1.308 novos casos de Covid-19, maior número desde janeiro 
 

Cidade, sede das Olimpíadas, passa dos mil novos casos pelo segundo dia seguido 

 
O Governo de Tóquio reportou 1.308 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira. O número é o maior 

desde o dia 21 de janeiro. A oito dias do início das 
Olimpíadas, a capital japonesa registra mais de mil casos 
pelo segundo dia seguido. 
Tóquio está sob está sob estado de emergência desde a 
última segunda-feira. Na quarta-feira, a cidade já havia 
registrado 1.149 casos. A média atual é de 882,1 casos por 
dia. De acordo com relatório divulgado pelo Comitê 
Olímpico Internacional, um atleta, que ainda não está na 
Vila Olímpica, testou positivo para o vírus. A entidade, 
porém, não divulgou mais detalhes sobre o caso. 
 

 
Disponível na íntegra em: Tóquio registra 1.308 novos casos de Covid-19, maior número desde janeiro 
| olimpíadas | ge (globo.com) 
 
 

Equipe russa de rugby é isolada no Japão após caso de Covid 

 

Equipe feminina, que não vai competir sob a bandeira russa por conta de uma suspensão do COI, depois do massagista 

testar positivo para a virose 

 

A equipe feminina de rugby da Rússia está isolada há dois 

dias no Japão após o massagista testar positivo para 

Covid-19, segundo a agência de notícias RIA. As 

Olimpíadas começam oficialmente no dia 23 de julho, 

com a cerimônia de abertura. Mas a estreia da equipe 

russa de rugby feminino está marcada apenas para o dia 

29. 

Em reta final de preparação para os jogos, fazendo um 

camp já no país do torneio, a equipe está proibida de 

treinar. De acordo com o gestor da equipe, Alexei 

Gramotnev, todos os membros passarão por testes nos próximos dois dias. 

- Se os testes voltarem negativos, o time vai ser liberado - disse Gramotnev à agência RIA. Os russos 

estão proibidos de competir nas Olimpíadas sob a bandeira de seu país devido ao escândalo de doping 

institucional. A nação foi punida pelo COI e todos os atletas vão aos Jogos pelo Comitê Olímpico 

Russo (ROC).  

 

Disponível na íntegra em: Equipe russa de rugby é isolada no Japão após caso de Covid | rúgbi | ge 

(globo.com) 
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Opas: variante Delta já representa 52% dos casos de covid-19 nos EUA 
 
Gerente de Incidente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Sylvain Aldighieri afirmou nesta 
quarta-feira, 14, que, segundo dados dos Estados Unidos, a variante delta já representa 52% do total de 
casos da covid-19 registrados no país, neste momento. Questionado durante entrevista coletiva virtual 
sobre o risco das variantes, Aldighieri lembrou que a delta é de fato mais contagiosa, mas as medidas já 
sabidas, como uso de máscaras e lavagem das mãos, continuam a ser eficientes contra ela. 
Aldighieri também notou que as vacinas contra a covid-19 seguem sendo eficientes contra a covid-19. 

"As vacinas são seguras e milhares de vidas já foram 
salvas por elas", ressaltou. Durante a coletiva, a Opas 
ressaltou a importância de que as pessoas tomem as 
duas doses previstas, no caso dos imunizantes que 
exibem isso. Vice-diretor da Opas, Jarbas Barbosa 
ressaltou que apenas uma dose, nesses casos, oferece 
uma proteção apenas parcial contra a covid-19, por isso 
a importância de se receber as duas aplicações 

 

Disponível na íntegra em: Opas: variante Delta já representa 52% dos casos de covid-19 nos EUA | 

Mundo - Últimas Notícias do Mundo | O POVO Online 

 

 

 

Mundo tem alta de 10% nos casos de covid-19 em 1 semana, diz OMS 
 

A entidade fez um alerta de que podem surgir mutações ainda mais transmissíveis do vírus 

 
 
Quase 3 milhões de novos casos de covid-19 foram registrados no mundo na semana passada, uma alta 
de 10% em relação aos sete dias anteriores, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta 
quarta-feira. 
Os números invertem uma tendência de queda que era observada há nove semanas. De acordo com o 
relatório da entidade, as cifras mais altas foram registradas no Brasil, na Índia, na Indonésia e no Reino 
Unido. Houve também um aumento de 3% nas mortes globalmente. 

A OMS disse que a variante delta, detectada inicialmente na 
Índia e mais contagiosa do que a cepa original do vírus, já 
foi detectada em 111 países. A entidade prevê que ela se 
tornará globalmente predominante nos próximos meses. 
A OMS reconheceu que muitos países enfrentam uma 
“pressão considerável” para suspender todas as restrições. 
Mas, segundo a entidade, “um planejamento ou avaliação 
inadequada do risco de contágio” pode dar ao vírus a 
“oportunidade de se espalhar”. 
 

 

Disponível na íntegra em: Mundo tem alta de 10% nos casos de covid-19 em 1 semana, diz OMS | 

Internacional e Commodities | Valor Investe (globo.com) 
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Bactéria rara e mortal aparece nos EUA e especialistas temem surto de doença 

 
Uma infecção bacteriana rara, mas mortal, está sendo investigada nos Estados Unidos pelo Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças, o CDC. A infecção, chamada de melioidose, é provocada pela 
bactéria Burkholderia pseudomallei, e três casos estão sendo investigados nos estados do Kansas, 
Minnesota e Texas. 
Dois dos pacientes diagnosticados com a infecção eram adultos, um homem e uma mulher, e o terceiro 
ainda era criança. O primeiro caso, do homem, foi descoberto em março deste ano e foi fatal. Os 
restantes aconteceram em maio, sem mortes. Uma pessoa ainda está hospitalizada e a outra foi 
transferida para uma unidade de cuidados provisórios para receber melhor tratamento. 
Nenhum dos pacientes infectados pela Burkholderia pseudomallei contam com histórico de viagens para 
fora do país norte-americano, como já aconteceu em casos anteriores, e os cientistas acreditam que eles 
contraíram a doença a partir da mesma origem, que seria um produto de origem animal, provavelmente 
importado. 

 

Disponível na íntegra em: Bactéria rara e mortal aparece nos EUA e especialistas temem surto de 

doença - Canaltech 

 

 

 
Covid-19: milhares de pessoas são isoladas em cruzeiro em Cingapura 

 
Passageiros e tripulantes foram forçados a se trancar em suas cabines após a confirmação de um caso da doença a bordo 

 
 

Um cruzeiro da empresa Genting Cruise Lines foi forçado a retornar para Cingapura após a 
confirmação de que um de seus passageiros estava com Covid-19. Cerca de 3 mil pessoas que estavam a 
bordo, incluindo 1.646 passageiros e 1.249 tripulantes, foram forçados a ficar confinados em suas 

cabines nesta quarta-feira (14/7) para 
evitar um surto da doença em alto mar.  
O passageiro de 40 anos foi identificado 
como um contato próximo de um 
paciente da Covid-19 em terra. De 
acordo com a empresa Singapore 
Tourism Board, o viajante – que estava 
totalmente vacinado e tinha resultado 
negativo em um teste rápido de antígeno 
antes do embarque – foi submetido a 
um novo exame e as amostras foram 
enviadas a um hospital para testes 
adicionais. 
 
 

 
Disponível na íntegra em: Covid-19: milhares de pessoas são isoladas em cruzeiro em Cingapura 
(metropoles.com) 
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Surto de coronavírus é registrado em festival de música na Holanda 
 

Realizado na cidade de Utrecht, evento reuniu mais de 20 mil pessoas e exigia comprovação de vacinação ou teste negativo 
de Covid-19 

 
Um novo surto de Covid-19 atingiu a Holanda após a realização de um festival de música na cidade 
de Utrecht entre os dias 3 e 4 de julho. As informações foram dadas pela CNBC, que informou que, de 
acordo com os organizadores, mais de 20 mil pessoas participaram do evento. A organização exigia a 
apresentação de comprovante de vacinação, infecção recente ou teste negativo na entrada. Entretanto, 

mesmo com as medidas, 1.050 pessoas se infectaram. 
Lennart van Trigt, da diretoria de saúde de Utrecht, 
afirmou que não é possível garantir que todos os casos 
aconteceram dentro do festival. Entretanto, ele 
reconhece que a quantidade é “assombrosa” e pode 
aumentar nos próximos dias. Todos os participantes 
deviam apresentar os documentos realizados até 40 
horas antes do evento, o que, segundo van Trigt, é “um 
período muito longo”. “Deveríamos ter tido um 
período de 24 horas, que seria melhor porque em 40 
horas as pessoas podem fazer muitas coisas”, afirmou o 
porta-voz.  

 
Disponível na íntegra em: Surto de coronavírus é registrado em festival de música na Holanda | Jovem 
Pan 
 

Passa de 120 o nº de mortos após chuvas na Europa; mais de 1,3 mil pessoas 
estão desaparecidas 

 
Imensa quantidade de água tem causado inundações gigantescas, alagado cidades e derrubado casas na Alemanha e em 

países vizinhos. Número de vítimas pode crescer consideravelmente. 
 

 
Mais de 120 pessoas morreram devido às chuvas que têm caído nos últimos dias na Europa e estão 
fazendo os rios transbordarem e levarem tudo pelo caminho. 

A tragédia ocorre principalmente na Alemanha, 
onde 103 mortes foram confirmadas até o 
momento e 1,3 mil pessoas estão 
desaparecidas apenas em um distrito ao sul de 
Colônia, no oeste do país. 
As chuvas têm afetado também a Bélgica, onde 
18 pessoas morreram e 19 estão desaparecidas, 
e Holanda, França, Suíça e Luxemburgo, 
embora em menor intensidade  
O número de vítimas pode aumentar 
consideravelmente, com relatos de 
deslizamentos de terra e casas sendo arrastadas 
pela água ou desabando devido à força da água 
nesta sexta-feira (16). 
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Imagens áreas divulgadas pelas autoridades do distrito de Colônia mostram uma cratera formada por 
um deslizamento de terra imenso causado pelo excesso de água, que arrastou lama e destroços  
 
Disponível na íntegra em: Passa de 120 o nº de mortos após chuvas na Europa; mais de 1,3 mil pessoas 
estão desaparecidas | Mundo | G1 (globo.com) 
 

Nova onda de calor atinge os EUA e o Canadá 
 

Na cidade de Las Vegas a temperatura chegou a 47,2ºC, uma marca que havia sido registrada pela primeira vez em 
1942 e voltou a se repetir três vezes desde 2005. 

 
Uma nova onda de calor chegou ao oeste dos Estados Unidos e do Canadá no domingo (11). Em 
consequência, estradas foram fechadas, o tráfego ferroviário foi limitado e há ordens para que famílias 

se retirem de suas casas. 
No Canadá, onde os incêndios 
florestais continuam a se espalhar 
com mais 50 focos nos últimos 
dois dias, o governo anunciou 
novas medidas emergenciais para 
prevenir o fogo. 
 
Canadá registra quase 500 mortes 
súbitas durante onda recorde de 
calor 
O termômetro subiu em grande 
parte da costa do Pacífico e no 
interior. A região entre o mar e a 
cadeia das Montanhas Rochosas é 
a mais atingida. 

 
 
Disponível na íntegra em: Nova onda de calor atinge os EUA e o Canadá | Mundo | G1 (globo.com) 
 
 

 
 

Morte de criança é investigada após consumo de tucumã  
 

Trinta pessoas tiveram sintomas de intoxicação alimentar depois de comerem a fruta, em Manacapuru (AM) 
 

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-
AM) vai investigar um surto de intoxicação alimentar 
causado pela ingestão de tucumã na comunidade Irapajé, 
na zona rural de Manacapuru (a 68 quilômetros de 
Manaus). O alerta veio depois que uma criança de 8 anos 
morrer e outros 30 casos suspeitos da doença registrados 
no hospital do município, desde o último domingo (11. 
jul).  
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Kaio Nascimento Maia, de 8 anos, passou mal na noite da última 2ª feira (12. jul). O menino teria 
ingerido o tucumã trazido pelos pais. Ele deu entrada no hospital com sintomas de diarreia, náuseas e 
vômito. Outras pessoas da família e alguns moradores da Comunidade do Irapajé, na Região do Rio 
Manacapuru, deram entrada no hospital local com casos de infecção alimentar. 
 
Disponível na íntegra em: Morte de criança é investigada após consumo de tucumã  - Brasil - SBT 
News 

 
Retomada do futebol em SP teve 501 atletas com Covid e 25 surtos em times, diz 

USP 
 
Taxa de infecção entre os jogadores foi de 12%, e entre o pessoal de apoio, de 7%; retomada do esporte na liga alemã teve 

taxa de 0,6%.  
 

A retomada do futebol no estado de São Paulo em 2020 
contabilizou 501 casos de Covid-19 entre os atletas, de 
acordo com um estudo da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP). 
O prof. dr. Bruno Gualano analisou a base de dados com 
os testes do tipo PCR realizados pela Federação Paulista 
de Futebol (FPF) em 6.500 atletas e staff, que disputaram 
campeonatos entre julho de 2020, quando o governo do 
estado liberou a retomada dos jogos, e dezembro do 
mesmo ano, ao final da temporada. Do total de 29 mil 
testes, 662 foram positivos, sendo 501 de atletas.  
 

Disponível na íntegra em: Retomada do futebol em SP teve 501 atletas com Covid e 25 surtos em times, 
diz USP | São Paulo | G1 (globo.com) 
 

Casos de malária continuam crescendo no Sul da Bahia 
 

Já são 42 casos confirmados de malária no Sul da Bahia, de acordo com a Secretaria de Saúde do 
Estado. Quarenta são no município de Itabela, um em Porto Seguro e o outro é o caso índice, que veio 

do Amazonas. 

Na semana passada, o número de casos 
confirmados de malária já havia saltado de 9 para 
36, um aumento de 289%. Desde então, a Sesab 
acompanha o surto na região e enviou técnicos e 
materiais para análise dos casos. Os resultados 
foram confirmados pelo Laboratório Central do 
Estado (Lacen). 

 
Disponível na íntegra em: Casos de malária continuam crescendo no Sul da Bahia - Jornal Correio 
(correio24horas.com.br) 
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Surto de febre chikungunya: Número de casos da doença sobe para 16 em Tefé, 
no AM 

 
Cidade registra surto da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite chikungunya, além de dengue e zika. 
 
Aumentou para 16 o número de casos confirmados de febre chikungunya em Tefé, a 523 Km de 
Manaus, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto 
(FVS-RCP). A cidade registra surto da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite 
chikungunya, além de dengue e zika. 

Entre os casos positivos, estão quatro pessoas do 
sexo masculino e 12 do sexo feminino, sendo seis 
crianças e 10 adultos. Dois deles são irmãos. As 
amostras para identificação da doença foram 
processadas pelo Laboratório Central de Saúde 
Pública do Amazonas (Lacen/FVS-RCP), que 
emitiu o diagnóstico para a enfermidade. 
Os técnicos da FVS-RCP estão em Tefé, desde 
segunda-feira (5), para investigar o surto de 
chikungunya e dar suporte no controle do vetor da 
doença à Secretaria Municipal de Saúde de Tefé 
(Semsa/Tefé). 
 

Disponível na íntegra em: Surto de febre chikungunya: Número de casos da doença sobe para 16 em 
Tefé, no AM | Amazonas | G1 (globo.com) 
 

Covid-19: Hospital Mário Gatti, em Campinas, apura surto na enfermaria da 
clínica médica 

Prefeitura diz que 14 casos foram confirmados, incluindo paciente que morreu, mas tem causa do óbito 
investigada. Surto é o segundo em dois meses e hospital ainda espera 17 exames. 

 
Campinas (SP) confirmou na tarde desta quinta-feira (15) que o Hospital Mário Gatti investiga um 
surto de Covid-19 na enfermaria da clínica médica. Segundo a prefeitura, 14 casos da doença foram 
contabilizados na unidade entre 5 e 12 de julho e são referentes a cinco profissionais de enfermagem, 

um médico residente, um acadêmico de medicina 
e sete pacientes, entre eles, uma mulher com 
comorbidades que morreu após quase dois meses 
internada. A causa do óbito ainda é apurada. 
O hospital é uma das referências para 
atendimento de pacientes pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) Municipal e este é o segundo surto 
apurado pela prefeitura em dois meses. Em maio, 
pelo menos dez pessoas testaram positivo quando 
estavam na unidade cirúrgica, e uma delas morreu. 

 
Disponível na íntegra em: Covid-19: Hospital Mário Gatti, em Campinas, apura surto na enfermaria da 
clínica médica | Campinas e Região | G1 (globo.com) 
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Mulher está internada em UTI por causa da ‘doença da urina preta’ após comer 
peixe em Goianésia, diz SMS 

 
Secretaria de Saúde informou que a moradora do apresentou sintomas 24h após comer peixe. Segundo o órgão, o estado 

de saúde é grave, mas ela reage bem ao tratamento. 
 
Uma mulher está internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por causa da Síndrome de Haff, 
conhecida como doença da "urina preta", conforme anunciou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
de Goianésia, neste sábado (10). A pasta informou que a moradora do município apresentou sintomas 
nas primeiras 24h após comer peixe, em 24 de junho. 
A confirmação da doença foi feita por exames em um hospital de Goiânia, onde a mulher recebe 
tratamento médico. O estado de saúde dela é grave, mas reage bem ao tratamento, segundo a secretaria, 
que acompanha o caso de perto. 
"Temos este caso até o momento, apenas. A doença se relaciona com a ingestão de peixes 
contaminados. As evidências trazem que é causada por uma toxina, portanto, afeta apenas quem ingere. 
Não há risco de transmissão de pessoa para pessoa", relatou a secretaria. 
 
Disponível na íntegra em: Mulher está internada em UTI por causa da ‘doença da urina preta’ após 
comer peixe em Goianésia, diz SMS | Goiás | G1 (globo.com) 
 
 
 
 
 

Goiânia decreta que 'sommelier' de vacina contra a Covid-19 vai para o fim da fila 
da vacinação 

 
Quem se recusar a tomar dose de qualquer laboratório vai assinar um termo de opção de recusa. Assim, será recolocado 

para se vacinar após toda a população de 18 anos se vacinar. 
 

 
A Prefeitura de Goiânia oficializou no decreto desta quinta-feira (15) que os chamados "sommeliers" de 
vacina contra a Covid-19, aquela pessoa que quer escolher a marca do fabricante antes de se vacinar, 
vão para o fim da fila da vacinação quando recusarem a aplicação de qualquer dose. 
Eles deverão assinar um termo de opção de recusa no local e esperar toda a população goianiense de 18 
anos se vacinar para voltarem à nova triagem. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
861.751 moradores foram vacinados até esta quinta-feira (15). 
 

Disponível na íntegra em: Goiânia decreta que 'sommelier' de vacina contra a Covid-19 vai para o 

fim da fila da vacinação | Goiás | G1 (globo.com) 

 

Prefeitura de Goiânia continua com a vacinação contra a influenza 
 

Ainda há 100 mil doses em estoque da prefeitura 
 
A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Goiânia (SMS) informou na manhã desta quarta-feira 
(14) que há ainda 100 mil doses em estoque da vacina contra a gripe provocada pelo vírus Influenza. 
Desta forma — explica ainda a SMS — as pessoas podem procurar as equipes de saúde para receberem 
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esta vacina. A vacinação contra a influenza 
segue em 50 salas disponíveis da secretaria. 
Os interessados podem procurar mais 
detalhes no site da prefeitura de Goiânia. 
A SMS informa também que as pessoas a 
partir de 6 meses de vida podem receber o 
imunizante. Esta vacinação ocorre também 
concomitantemente com a imunização contra 
a covid-19. É preciso esperar um intervalo de 
15 dias para receber as duas vacinas da 
influenza e a anticovid. 
 

 
Disponível na íntegra em: Goiânia terá inquérito de cobertura vacinal infantil | Saúde | Prefeitura de 
Goiânia (goiania.go.gov.br) 
 

Goiânia libera cinemas, teatros e circos e aumenta horário de funcionamento de bares e pit-
dogs 
 

De acordo com o texto, continua proibido o funcionamento de casas de espetáculo, de shows, boates e congêneres. Decreto 
vale até 3 de agosto. 

 
A Prefeitura de Goiânia liberou o funcionamento de cinemas, teatros e circos e aumentou o horário de 
funcionamento para bares, restaurantes, food trucks e pit-dogs. Segundo a administração municipal, os 
cinemas e teatros ficaram mais de 400 dias fechados por causa da pandemia. As novas medidas foram 
publicadas no decreto desta quinta-feira (15) e têm validade até 3 de agosto (veja as regras abaixo). 

O documento também autorizou o funcionamento 
do comércio em geral em horários normais de 
domingo a sábado. 

O secretário-executivo da Secretaria de Governo de 
Goiânia, Michel Magul, explica que o decreto proíbe 
também o consumo em pé de bebida alcoólica, em 
qualquer ambiente comercial ou evento social, como 
casamentos e outros. 

 
 
Disponível na íntegra em: Goiânia libera cinemas, teatros e circos e aumenta horário de funcionamento 
de bares e pit-dogs | Goiás | G1 (globo.com) 
 
 
 
 

 

Chapada dos Veadeiros: bombeiros apagam fogo, mas ainda monitoram área 
 
Visitação está suspensa em área atingida pelo incêndio, mas liberada em demais pontos; zona queimada varia de 315 a 

mais de 400 hectares 

Alertas e desastres naturais  
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Goiânia – O fogo em uma área da Chapada dos Veadeiros 
está controlado, de acordo com o Corpo de Bombeiros. 
Equipes militares e de brigadistas voluntários combateram os 
dois últimos focos de incêndio que ainda restavam na região, 
na madrugada desta quinta-feira (15/7), na região do 
município de São João D’Aliança, no Entorno do Distrito 
Federal (DF). Elas ainda monitoram a área. Por causa do 
incêndio, a visitação nas áreas atingidas pelo fogo está 
suspensa temporariamente, mas foi liberada nos demais 

pontos do Complexo Cachoeiras Veadeiros. 
As chamas tinham voltado a se movimentar na manhã de quarta-feira (14/7), dois dias depois de se 
iniciarem na região e serem controladas, em seguida, em áreas de alto relevo. 
 
 

Disponível na íntegra em: Chapada dos Veadeiros: bombeiros apagam fogo, mas ainda monitoram 

área (metropoles.com) 

 
 

Goiás continua em alerta por conta de umidade do ar abaixo de 20% 
 

Período é de alerta, já que o tempo seco pode gerar sensação de ardência na garganta e desconfortos na pele, olhos e nariz 
 

Goiás continua em estado de alerta por causa da baixa umidade do ar. Em algumas cidades, o nível 
permanece abaixo de 20%, nesta quinta-feira (15). Goiânia e Jataí, por exemplo, podem chegar a 19% e 
18%. Na quarta-feira (14), tais cidades registraram 21% de umidade relativa. Na segunda-feira, Jataí 
registrou 17%. O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), varia entre 50% e 60%. 
Período seco pode gerar sensação de ardência na garganta e desconfortos na pele, olhos e nariz. Massa 
de ar polar deve fazer temperaturas caírem na próxima semana. 
Conforme aponta a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de 
Goiás (Cimehgo), três regiões do Estado devem ter mais atenção, principalmente no período vespertino. 
Nas regiões Oeste e Sudoeste, o índice mínimo previsto com relação à umidade do ar é de 18%. No 
Centro de Goiás, a expectativa é de 19%. Nas regiões Leste, Norte e Sul, por sua vez, o nível é de 20%, 
também considerado seco e de alerta. 
 
Disponível na íntegra em: Goiás continua em alerta por conta de umidade do ar abaixo de 20% 
(emaisgoias.com.br) 
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