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29°
Tempo nublado com 
pancadas de chuva e 
trovoadas Assinantes 3250-1220

TEMPERATURA

20°

QUINAUMIDADE ATENDIMENTO

MAX MIN

95%

MAX

Fila da vacina em Aparecida 
supera seis horas de espera 

Grande procura foi registrada no 1º dia de imunização de idosos a 
partir de 70 anos, no drive-thru. Saúde lembra que é possível 
agendamento. Goiânia vacina público a partir dos 77 anos P14

Decreto deve ser prorrogado 
com flexibilizações isoladas 

Superintendente diz que a esta altura 100% das 114,9 mil 
vacinas enviadas aos municípios deveriam ter sido 
usadas. Prefeituras alegam falta de pessoal para trabalho 
simultâneo. Esquema incompleto não dá proteção P13

COVID Presidente fez críticas a isolamento na inauguração 
de trecho da Norte-Sul em São Simão. Ele falou 20 minutos 
sobre restrições e apenas um minuto sobre a ferrovia P4 E 5

CLASSIFICADOSHOJE

DÓLAR (TURISMO) R$5,830

ESSENCIAL
Após vetar 
projeto sobre 
igreja, prefeito 
propõe outroP6 

RASTREAMENTO
Hospital adota 
teste rápido e 
barato criado 
pela UFG P11

REGRAS Paço e setores econômicos se reúnem hoje para discutir restrições por mais uma 
semana, com liberações pontuais de áreas que não oferecem risco. Prefeito busca apoio de 

vereadores, sob argumento de que luta para agilizar vacina. Empresários protestam P12

VACINA

Só 36% do previsto para 
2ª dose foram aplicados e 
lentidão preocupa Saúde 

Bolsonaro fala em “mimimi” 
em dia de recorde de mortes

Diomicio Gomes

Fábio Lima

Bolsonaro no trem da 
Rumo Logística. Ele 
acusou governadores e 
prefeitos de combater 
vírus “de forma ignorante, 
burra e suicida”

Carros enfileirados ao longo de quarteirões aguardam a vez de receber a dose

Fundado em 3 de abril de 1938 por Jaime Câmara, Joaquim Câmara e Rebouças Câmara

NÚMERO DE OFERTAS
NEGÓCIOS - 81
VEÍCULOS - 31

IMÓVEIS - 88
EMPREGOS - 4940%

MIN Classificados 3250-5323

Assinaturas 3250-5353

POUPANÇA 0,5000% OURO R$307,00 DÓLAR (COMERCIAL) R$5,660 BOVESPA +1,35% BOI GORDO À VISTA (MÉDIA) R$285,13

Sorteio 5506 

23 27 54

59 60

RETORNO
Marconi será 
vice do PSDB 
em Goiás, diz 
José Eliton P2 


