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Salvador, terça-feira, 14 de setembro 2021

BRASIL

Vocalista da Garotos de Ouro morre em acidente
SANTA CATARINA Airton Machado, 62 anos, vocalista da
banda Garotos de Ouro,
morreu em um acidente com
o ônibus do grupo durante a
madrugada de ontem em
Águas Mornas, na Grande
Florianópolis, na BR-282.
Além de Airton, a companheira do cantor, Renata da
Rosa, 32, ficou ferida e foi
levada para o Hospital Regional de São José, na mesma região, segundo o G1. Ela
estava dormindo no quarto
do ônibus quando o acidente
aconteceu, segundo o sócio
da banda, Dhianine Alves.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o músico estava dirigindo o veículo que saiu da pista e colidiu contra um barranco de
pedras em uma curva, no
km 44,2, por volta da 1h40.
O trânsito na região, que
chegou a ficar com pistas in-

terrompidas por conta da
colisão, foi liberado por volta das 9h.
O ônibus com placas de
Criciúma, no Sul catarinense, seguia para o Litoral catarinense. A PRF confirmou
que Airton tinha habilitação
para dirigir o veículo.
Airton, que também era
um dos fundadores da banda, fez o seu último show em
uma casa de eventos em São
Joaquim, na Serra catarinense, na noite de sábado
(11). Ele voltava para a casa
quando ocorreu o acidente.
Pelas redes sociais, a banda Garotos de Ouro lamentou a morte de Airton e classificou o músico como uma
das maiores influências da
música gaúcha. O velório e a
cremação do corpo serão
realizados em Içara, no Sul
catarinense. Ainda não havia previsão de quando

Ministro reprova
critérios de
aplicação de
vacinas

2ª DOSE O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou ontem o que chamou de
"torre de Babel" nos critérios
de aplicação de vacinas em
todo o país. Segundo ele, os
gestores de saúde deveriam
utilizar vacinas da Pfizer como 2ª dose para quem tomou
AstraZeneca apenas em casos excepcionais.
"Se, por ventura, a AstraZeneca, por conta de questões operacionais, faltar,
eventualmente pode se usar
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Além de cantor, Airton Machado era fundador do grupo musical

aconteceriam as cerimônias.
Também em Santa Catarina, só que em Lages, na
mesma BR-282, uma colisão
entre uma caminhonete e o
micro-ônibus que transportava a atletas do time de vô-

lei de Curitibanos deixou
três mortos - uma mulher,
um homem e uma criança -,
todos eles da caminhonete.
Três ocupantes do micro-ônibus tiveram ferimentos leves O acidente

a intercambialidade. Agora,
o critério não pode ser faltou
um dia e já troca. Se não, a
gente não consegue avançar", declarou Queiroga.
Cidades de São Paulo, Rio
de Janeiro, Pernambuco e
Maranhão já registram falta
da 2ª dose da vacina da AstraZeneca. No Ceará e no
Espírito Santo, as doses estão no fim. Para evitar prejuízos à imunização, as secretarias estaduais de Saúde estão adotando o esque-

ma heterólogo e aplicando
uma 2ª dose de Pfizer em
quem já recebeu a 1ª de AstraZeneca.
Estudos mostram que a
combinação de vacinas é segura e eficaz. No Brasil, a
medida já havia sido adotada
em gestantes que receberam
uma dose da vacina da AstraZeneca. Alguns países da
Europa também deram uma
2ª dose de Pfizer para jovens
que tinham recebido a 1ª da
AstraZeneca.
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ocorreu na madrugada de
domingo (12).
O motorista do micro-ônibus, de 48 anos, segundo o G1, disse aos bombeiros que os atletas de vôlei
seguiam de Lages para São
José do Cerrito, na mesma
região. No km 226 da rodovia, por volta das 20h40, a
caminhonete que vinha sentido contrário rodopiou na
pista, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o
micro-ônibus.
Já em São Paulo, um jovem
de 22 anos morreu em um
acidente com um caminhão
no quilômetro 176 da Rodovia Marechal Rondon, entre
Jumirim e Laranjal Paulista
(SP). A colisão aconteceu
por volta de 21h de domingo
(12). De acordo com o Corpo
de Bombeiros, a vítima dirigia um carro quando bateu
de frente com um caminhão.
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Mortes por covid foram
registradas de domingo para
ontem no Brasil, elevando o total
de óbitos a 587.138. A média
móvel dos últimos 7 dias é de
467, a menor desde maio de
2020. O país ultrapassou os 21
milhões de casos da doença,
sendo 8.280 no período citado.

PROVA DO ENEM PARA
NOVOS INSCRITOS SÓ
EM 2022
APLICAÇÃO O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou na
noite de ontem que inscritos
no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que
tiveram direito à isenção de
pagamento e não compareceram às provas da última
edição poderão se inscrever
no Enem 2021 entre hoje e o
dia 26. Mas as provas para
esse grupo serão aplicadas
apenas em 2022.
A medida ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF)
ter decidido reabrir o prazo
de pedido de isenção do pagamento de taxa a todos os
candidatos, medida que foi
reivindicada por partidos e
entidades, os quais apontaram exclusão de estudantes
no modelo escolhido pelo Ministério da Educação (MEC).
Segundo novo cronograma, as provas para quem se
inscrever a partir de hoje até
o próximo dia 26 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro, mesma data em que
ocorre a aplicação do exame
para pessoas privadas de liberdade (PLL). Para quem já
havia se inscrito, as datas de
aplicação das provas do
Enem 2021 estão mantidas
para 21 e 28 de novembro.

