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Mais 17 milhões de doses 
serão entregues em junho

Após receberem insumos da China, Fiocruz e Butantan retomam produção de vacinas contra o coronavírus

ALÍVIO PARA A POPULAÇÃO

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Divulgação

Espaço da mulher funciona 24 horas por dia para atender vítimas de violênia e abuso sexual

ESPORTES

Garantido nas oitavas de final
Fluminense se impõe na Argentina, vence River Plate por 3 a 1 
e fecha participação no grupo D da Libertadores na liderança.

Alexandre 
Marmita 
lança música
O cantor e compositor 
niteroiense Alexandre 
Marmita lançou a sua 
mais nova faixa “Quando 
o amor”, música feita em 
parceria com o artista 
Leo Peres, em todas as 
plataformas digitais.

Série destaca 
músicos de 
Niterói

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Alexandre Marmita lança “Quando o 
amor”, em parceria com Leo Peres

Luz deve ficar 
mais cara no 
mês que vem

PANORAMA\PÁG. 2

Durante a ação, as pessoas são informadas da possibilidade de acolhimento, dos serviços de retirada de documentos e da possibilidade de utilização do Centro Pop para a higiene pessoal

CIDADES\PÁG. 3

Lucas Merçon / Fluminense

Nenê deixou sua marca na vitória de ontem sobre o River Plate na Argentina

Niterói 
intensifica 
abordagens
A Prefeitura de Niterói intensificou 
o trabalho de abordagem de 
moradores de rua no Centro, 
Icaraí, São Domingos e Boa 
Viagem, por causa da maior 
concentração de pessoas em 
situação de vulnerabilidade social 
nesses locais. As ações acontecem 
semanalmente pelas ruas de 
Niterói, tentando convencer as 
pessoas a buscar acolhimento 
nos abrigos municipais. 
Quando necessário, a prefeitura 
disponibiliza ajuda para as pessoas 
oriundas de outros municípios e 
estados possam retornar para casa

CIDADES\PÁG. 7

Rio: vacinação 
pode ter drive-
thru para bikes

PANORAMA\PÁG. 2

Espaço para 
as vítimas de 
violência
As mulheres de Itaboraí vítimas 
de violência física e sexual 
já contam  com o Espaço 
Mulher Iramária Ramos Ataíde 
dentro do Hospital Municipal 
Desembargador Leal Junior. 
Inaugurado ontem com a 
presença do prefeito Marcelo 
Delaroli, o espaço funciona 
24 horas com consultório 
exclusivo, no qual as vítimas 
são atendidas por uma equipe 
multidisciplinar.

Chay chega 
confiante ao 
Botafogo

PÁG. 8

Vitor Silva / Botafogo

Chay, de 30 anos, pode estrear pelo Botafo-
go na próxima sexta-feira, contra o Vila Nova
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Asfalto liso em São Francisco
Gostaria de parabenizar a Prefeitura de Niterói pelo traba-
lho de recapeamento asfáltico que está sendo realizado em 
várias ruas secundárias do bairro São Francisco, na Zona 
Sul da cidade. Elas estão ficando um brinco. Enquanto 
isso, nós aqui da Zona Norte continuamos esquecidos pela 
administração pública, desviando de buracos e torcendo 
para não cair em nenhum deles. 
Oscar Sampaio

Liberou geral
Vem crescendo a cada dia o número de pessoas circulando 
sem máscaras aqui em Niterói. A prática, que antes era 
comum em comunidades, agora está se espalhando pela 
cidade. As pessoas perderam a noção do perigo. E pior, 
estão colocando a vida de outras em risco. E a fiscalização 
segue com os olhos vendados. 
Márcia Nascimento

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

Série narra trajetória 
de músicos de Niterói
Niterói é o palco de nova 
série de entrevistas que 
narra a trajetória de músi-
cos locais em um caloroso 
e descontraído bate-papo 
com performance exclusiva. 
Estruturada em 10 episó-
dios, “O que te inspira?” vai 
ao ar a partir do dia 1º, às 
19h30, pelo canal de TV por 
assinatura Music Box Brazil.

No episódio de estreia, 
a cantora e compositora 
Daíra vai falar sobre o iní-
cio precoce na infância no 

programa dominical “Gen-
te Inocente” (2000), da TV 
Globo, com apenas 10 anos. 
Com 21 anos a mais, a musi-
cista que tem como madri-
nha artística Elba Ramalho 
acumula discos, shows pelo 
Brasil e releitura da obra de 
Belchior.

Os demais músicos par-
ticipantes do seriado são 
Claos Mozi, Alex Martinho, 
Yuri Corbal, Gustavo Di Pá-
dua, Tio Jones, Bia B, Lira, 
Tacy de Campos e Zoli. 

CULTURA FABIANA MAIA

Novo projeto
O cantor e compositor nite-
roiense, Alexandre Marmita, 
lançou “Quando o amor”, 
música feita em parceria 
com Leo Peres, em todas as 
plataformas digitais. Segun-
do o artista, é preciso falar de 
amor em sua essência neste 
momento de pandemia. A 
canção faz parte do EP “No-
vos Cantos”, projeto autoral 
do cantor. A cada 21 dias, 
Alexandre promete uma 
música nova. “Novos Can-
tos”, parceria com Moacyr 
Luz, será a próxima, dia 11.

MARICÁ – Nesta quarta, dia do aniversário de 207 anos 
de Maricá, as apresentações começam às 16h, com a 
Orquestra Popular Raul de Barros. Às 16h50, tem Erick 
dance, Patrick Magia do Riso, Cia Teatro Mágica, Jor-
ginho Doug, Moniquinha Ângelo, Mamuttes, Betinho 
Bahia, Rose Lima, Douglas Kaly, Roahn Victor, Laran-
geiras e para encerrar: Rafael Caçula. Onde: Youtube.

RELEITURA – Yuri Corbal e Helena Crespo se juntam 
em nova versão acústica de “Só Mesmo o Amor”, 
releitura do artista que apresenta a jovem cantora 
ao cenário pop nacional. A versão traz novos ares à 
música, que em sua primeira gravação já conta com 
mais de 115 mil plays nas plataformas e tem seu clipe 
veiculado nos canais Multishow e Bis.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Vitor Pastana/Divulgação

A cantora Daíra está no episódio de estreia de “O que te inspira?”

Divulgação

Alexandre Marmita lança “Quando o 

amor”, feita com Leo Peres

Pedalada para tomar vacina

A Tembici encabeça uma 
iniciativa junto ao Itaú Uni-
banco e à Prefeitura do Rio 
para promover o acesso de 
bicicletas aos drive-thrus de 
vacinação, até então dedica-
dos aos veículos e motos. A 
ideia é criar filas exclusivas 
aos ciclistas nestes locais, 
além de incentivar o uso da 

Divulgação

bike na locomoção até os 
postos de saúde, evitando 
aglomeração nos transportes 
públicos.

Desde ontem todos os 
usuários do Bike Itaú podem 
utilizar as bicicletas da Tem-
bici gratuitamente para irem 
se vacinar, na primeira e na 
segunda dose. 

Luz deve ficar 
mais cara

Justa homenagem 
aos ambientalistas

Segundo estudos da consultora 
Trinity Energia, a conta de luz 
pode ficar ainda mais cara em 
junho, com o acionamento da 
bandeira vermelha patamar 2, a 
mais cara de todas. O nível dos 
reservatórios no Sudeste está 
crítico. A região é responsável 
por 70% do armazenamento de 
água do País. Para preservá-los, 
as térmicas devem ficar ligadas, 
no mínimo, até o final do ano.

Dessa forma, a fatura so-
frerá um acréscimo de 0,06243 
para cada kWh consumidos, ou 
R$ 6,243 para cada 100 kWh. Na 
prática, isso significa dizer que 
a conta de luz de uma família 
média brasileira poderá chegar 
a R$ 103,75, um acréscimo de 
8,5% em apenas dois meses, 
na comparação com a bandeira 
amarela, vigente em abril.

Pelo menos não há risco 
iminente de falta de água. 
“Por ora acreditamos que o 
racionamento de água está 
descartado”, tranquiliza João 
Sanches, CEO da empresa. 

Uma homenagem a ambien-
talistas como aula de edu-
cação ambiental. Essa é a 
proposta que está sendo feita 
para a prefeitura pelo Institu-
to de Pesquisa e Informação 
Seio do Mar (Informar). A 
ideia da ONG é que todos 
equipamentos do Parque Orla 
de Piratininga Alfredo Sirkis 
ganhem nomes de quem 
também lutou pela proteção 
ambiental. 

Das praças aos jardins 
flutuantes, passando pelas 
ciclovias e o parcão, seriam 
lembrados ecologistas como 
os recém-falecidos jornalista 
Vilmar Berna e o protetor de 
animais e vereador Renati-
nho, além de Dora Negrei-
ros, fundadora do Instituto 
Baía de Guanabara (IBG), 
Elmo Amador, José Chacon 
e Omar Serrano e a cicloa-
tivista niteroiense Marina 
Kohler Harkot, morta ao ser 
atropelada em São Paulo ano  
passado. 

POR JEFFERSON LEMOS

Friburgo: milhares sem benefício

Das mais de 10 mil pessoas de 
Nova Friburgo que constam 
no CadÚnico em situação de 
extrema pobreza, 3,5 mil não 
recebem qualquer benefício, 
mas o governo do estado infor-
mou que só garantirá auxílio a 
cerca de 10% desse público por 
meio do programa Supera Rio. 
O programa foi aprovado na 

Divulgação

Alerj há dois meses, mas nem 
mesmo foi estabelecido um 
cronograma para os pagamen-
tos, que estão atrasados. Essa 
foi a realidade encontrada pela 
deputada Renata Souza, pre-
sidente da Comissão Especial 
de Enfrentamento à Miséria 
da Alerj, em visita à cidade 
serrana, nesta semana. 

Grael participa de reunão da FNP

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, participou, ontem, da 
abertura do Encontro Nacio-
nal da Rede Estratégia ODS, 
promovido pela Frente Na-
cional dos Prefeitos (FNP). O 
evento virtual teve três pai-
néis nos quais os convidados 
discutiram temas como o 
financiamento para imple-
mentação dos Objetivos do 
Desenvolvimento Susten-

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

tável (ODS), os impactos da 
pandemia para alcance dos 
ODS e como os ODS são ca-
minhos para superação da 
crise. Grael é vice-presidente 
dos Objetivos do ODS da FNP. 
Axel participou da abertura 
ao lado do gerente executivo 
da Fundação Abrinq, Victor 
Alcântara, e da diretora técnica 
da Agenda Pública, Helena 
Grundig. 

Panorama RJPanorama RJ

Presidente da Comissão de 
Saúde da Câmara de Niterói, 
o vereador Paulo Eduardo 
Gomes (PSOL) recebeu on-
tem servidores da saúde para 
reunião com o presidente da 
Casa, Milton Cal. Eles cobra-
ram de Cal o compromisso 
que assumiu com a categoria 
de intermediar uma audiência 
com o prefeito Axel Grael, que 
até hoje não respondeu às so-

licitações do encontro. Paulo 
Eduardo reafirmou a impor-
tância de que a Câmara ajude 
os trabalhadores a pressionar 
o prefeito, inclusive aprovan-
do projetos que tramitam em 
defesa da isonomia salarial e 
de um piso salarial municipal 
para a enfermagem. Cal se 
comprometeu em informar 
sobre uma agenda com o 
prefeito em até 48 horas. 

Servidores da saúde fazem pressão
Divulgação

A Comissão de Educação da 
Alerj se reúne com a Secre-
taria de Estado de Educa-
ção (Seeduc), hoje, às 10h, 
em audiência pública para 
debater a questão salarial 
dos profissionais de edu-
cação vinculados à secreta-
ria. O encontro será às 10h. 
“Depois de sete anos sem 

reajuste nenhum, com plano 
de carreira congelado e com 
perdas salariais na casa de 
50%, é o momento de cha-
mar a Seeduc e a Sefaz para 
um entendimento sobre o 
caso e saídas para recom-
posição salarial”, destaca 
Flávio Serafini, presidente 
da comissão. 

Questão salarial em debate
Alerj
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Fiocruz retoma produção de 
vacina Oxford/AstraZeneca
Em São Paulo, chegam insumos para produção de 5 milhões de doses de CoronaVac pelo Instituto Butantan

O Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Bio-Man-
guinhos/Fiocruz) retomou 
ontem (25) a produção da 
vacina Oxford/AstraZeneca 
contra covid-19, que estava 
interrompida desde a última 
quinta-feira (20). A linha de 
produção pôde ser reativada 
porque um novo carrega-
mento do ingrediente farma-
cêutico ativo (IFA) chegou da 
China no último sábado (22).

A Fiocruz recebeu no fim 
de semana insumo suficien-
te para produzir 12 milhões 
de doses, o que assegura a 
produção de vacinas até a 
terceira semana de junho 
e entregas ininterruptas ao 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI) até 3 de julho.

O IFA é considerado o 
componente mais impor-
tante da vacina, por conter 
as informações genéticas 
que vão despertar a resposta 
imunológica contra o novo 
coronavírus. O insumo é 
transportado a uma tempe-
ratura de -55 graus Celsius e 
precisa ser descongelado len-
tamente ao chegar à fábrica.

O processo de produção 
das vacinas em Bio-Man-
guinhos inclui um longo 
protocolo de controle de 
qualidade, que demora até 
quatro semanas para garantir 
a eficácia e a segurança do 

lote fabricado, até a liberação 
para o PNI, do Ministério da 
Saúde.

As doses que começa-
ram a ser produzidas ontem 
devem ser entregues para 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS) somente entre 14 e 19 
de junho.

O cronograma apresenta-
do na última quinta-feira (20) 

pelo vice-presidente de Pro-
dução e Inovação da Fiocruz, 
Marco Krieger, à Comissão de 
Enfrentamento à Covid-19 
da Câmara dos Deputados 
previa que as próximas en-
tregas semanais seriam de 
4,9 milhões, 5,1 milhões e 2,8 
milhões de doses.

Na última sexta-feira (21), 
foram entregues 6,1 milhões 

- 800 mil doses a mais do que 
a previsão inicial. Segundo 
Krieger, a Fiocruz deve entre-
gar mais 26 milhões de doses 
ao PNI até o início de julho e 
chegar ao total de 62 milhões 
com os carregamentos de IFA 
que já chegaram ao Brasil.

O acordo de encomenda 
tecnológica entre a Fiocruz e 
a farmacêutica AstraZeneca 

prevê a produção de 100,4 
milhões de doses a partir da 
chegada de 14 lotes do IFA, 
que é produzido pelo labora-
tório chinês WuXi Biologics.

No carregamento do úl-
timo sábado, a Fiocruz rece-
beu dois lotes, totalizando 
dez remessas já enviadas. A 
previsão é que mais dois lo-
tes cheguem em junho, e os 
últimos dois, em julho. 

Até o momento, a Fiocruz 
já produziu e entregou ao PNI 
37,1 milhões de doses contra 
a covid-19. Além dessas, tam-
bém chegaram aos postos de 
vacinação 4 milhões de doses 
da vacina Oxford/AstraZene-
ca produzidas pelo Instituto 
Serum, da Índia.

Coronavac- Mais 3 mil li-
tros de Insumo Farmacêutico 
Ativo (IFA) para produção da 
CoronaVac chegaram a São 
Paulo na tarde de ontem (25). 
Com o material, o Instituto 
Butantan produzirá 5 milhões 
de doses da vacina contra a 
covid-19. As entregas estão 

programadas para junho.
Os insumos são enviados 

pela biofarmacêutica Sinovac 
e, no Brasil, passam pelos 
processos de envase, rotula-
gem, embalagem e controle 
de qualidade. De acordo com 
o governo paulista, todo o 
processo dura, em média, de 
15 a 20 dias. Depois de pron-
tas, as doses são entregues ao 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI) do Ministério 
da Saúde.

As entregas de IFA estão 
sendo feitas desde o final de 
2020, matéria-prima que ren-
deu 3,8 milhões de doses. Em 
fevereiro, foi feita a entrega de 
11 mil litros, em março, 8,2 
mil litros de insumos e, em 
abril, 3 mil litros. 

Ao todo, o instituto entre-
gou 47,2 milhões de doses ao 
PNI. Segundo o Butantan, o 
montante cumpre o primeiro 
contrato de 46 milhões de 
vacinas, assinado em 7 de 
janeiro com o Ministério da 
Saúde. O segundo contrato 
prevê a entrega de 54 milhões 
de doses. 

O órgão espera finalizar 
em setembro a obra de uma 
nova fábrica, o que permitirá, 
a partir de dezembro, a pro-
dução integral no Brasil, sem 
que seja necessário importar 
matéria-prima. A capacida-
de será de 100 milhões de  
doses/ ano.

Entregas das 
duas vacinas 
ao Programa 
Nacional de 
Imunização 
serão em junho

Erasmo Salomão/MS

Fundação Oswaldo Cruz recebeu insumo suficiente para produzir 12 milhões de doses da vacina contra a covid-19

Idosos: menos óbitos 
com CoronaVac
Estudos realizados no Brasil, 
Estados Unidos e Espanha 
demonstraram que a aplica-
ção da CoronaVac, vacina do 
Butantan contra a covid-19, 
reduziu tempo de interna-
ção e óbitos por SARS-CoV-2 
em idosos, inclusive em 
contextos onde predomina 
a variante P.1 do novo coro-
navírus (cepa amazônica).

Segundo o artigo “Es-
timativa do impacto ini-
cial da imunização contra 
Covid-19 em mortes entre 
idosos no Brasil”, a escalada 
da vacinação entre idosos 
no país está associada a 
uma queda considerável na 
mortalidade desse público 
na comparação com pessoas 
mais jovens. Na relação entre 
janeiro-fevereiro (quando 
poucos idosos haviam toma-
do a segunda dose) e abril, a 
queda no número de mortes 
na população acima dos 80 
anos foi de 25% para 13%.

Entre a primeira semana 
epidemiológica e o dia 22 de 
abril , 171.517 mortes foram 

atribuídas à covid-19 no 
Sistema de Informações sdo 
Ministério da Saúde. Houve 
uma aceleração nas mortes 
a partir do início de março), 
quando a variante P.1 come-
çou a predominar no Brasil.

Já entre as semanas epi-
demiológicas 13 e 14 (em 
abril, quando cerca de 10 
milhões de pessoas haviam 
recebido a segunda dose), 
começa a haver uma de-
saceleração nas mortes, 
especialmente em maiores 
de 70 anos.

Além disso, segundo o 
Butantan, o estudo “Efetivi-
dade da vacina CoronaVac 
na população idosa duran-
te a epidemia de Covid-19 
associada à variante P.1 no 
Brasil”, feito entre janeiro e 
abril com 15 mil casos de 
pessoas acima dos 70 anos, 
mostrou que a efetividade da 
vacina em um contexto onde 
predomina a variante P.1 
aumenta com o tempo e não 
tem variação significativa 
em relação à eficácia geral.

Anvisa autoriza teste de soro 
anticovid-19 em humanos
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
informou, ontem (25), que 
autorizou o início dos tes-
tes do soro anti-Sars-CoV-2, 
desenvolvido pelo Instituto 
Butantan. Esta será a primeira 
vez que o soro será aplicado 
em voluntários humanos.

O pedido para a autori-
zação para testar o soro, que 
é produzido em cavalo, em 
pacientes com a covid-19, foi 
feito pelo instituto no início 
de março. A expectativa do 
Butantan é que o soro possa 
ajudar a reduzir a letalidade 
e a gravidade da doença e 
aliviar o sistema de saúde.

Nos testes em animais, 
como coelhos e camundon-
gos, o soro já demonstrou a 
diminuição da carga viral e 
perfil inflamatório reduzido.

Na sequência, a Anvisa 

deu anuência para a pesquisa 
com seres humanos no dia 
24 de março, mas mediante 
a assinatura de um Termo de 
Compromisso que previa a 
entrega de informações com-
plementares, que ainda não 
estavam disponíveis naquele 
momento.

O teste em humanos é 
uma etapa chave para que o 
instituto possa avançar no 
desenvolvimento do medi-
camento e, posteriormente, 
solicitar seu registro junto à 
Anvisa, condição necessária 
para que ele seja usado no 
mercado.

A autorização concedida 
nesta terça-feira ocorreu após 
o Butantan submeter o novo 
protocolo clínico com as ade-
quações necessárias para que 
o estudo possa ser iniciado 
em humanos. A Anvisa disse 

ainda que a autorização ocor-
reu após uma avaliação crite-
riosa dos aspectos técnicos e 
de segurança do produto. 

“A avaliação da proposta 
de pesquisa foi feita integral-
mente pela Anvisa, sem a par-
ticipação de outras agências 
estrangeiras, já que as fases 
iniciais de testes clínicos do 
soro serão feitas apenas no 
Brasil”, informou a agência.

Pesquisa também no IVB 
- A pesquisa do soro antico-
vid-19 também está sendo 
feita pelo Instituto Vital Brazil, 
localizado em Niterói. Desde 
o início em maio, na Fazenda 
Vital Brazil, em Cachoeiras 
de Macacu,  cavalos foram 
inoculados com a proteína 
S recombinante do corona-
vírus, produzida na Coppe/
UFRJ. O estudo revelou que os 
plasmas de quatro dos cinco 

animais apresentaram de 20 
a 100 vezes mais anticorpos 
neutralizantes contra o novo 
vírus do que os plasmas de 
pessoas que tiveram a doen-
ça, tratamento também em 
estudo, chamado de “plasma 
convalescente”.

O soro do Instituto Vital 
Brazil passou por testes in 
vitro, ou seja, em laboratório, 
que comprovaram que o me-
dicamento bloqueou a ação 
do vírus. A fase agora é de 
delineamento dos protocolos 
clínicos, junto à Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para, assim que pos-
sível, iniciar a etapa de testes 
clínicos em humanos. Assim 
que autorizada, a testagem do 
novo medicamento será feita 
em 41 pessoas em parceria 
com o Instituto D’Or de Pes-
quisa e Ensino (Idor).

Pedido foi feito pelo Instituto Butantan. Instituto Vital Brazil também pesquisa

Grael reforça necessidade de manutenção dos protocolos sanitários 

Niterói: prefeito alerta para 
chegada da variante indiana

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, acompanhado do se-
cretário municipal de Saú-
de, Rodrigo Oliveira, fez um 
alerta aos niteroienses so-
bre a chegada da variante  
indiana do coronavírus, a 
B.1.617, ao Estado do Rio de 
Janeiro. 

Em vídeo gravado para 
as redes sociais, Grael en-
fatizou que a variante es-
trangeira é potencialmente 
mais agressiva que as outras 
que já circulam no Estado 
e no País. Ele frisou, ainda, 
os esforços municipais para  
avançar na imunização da 
população.

O prefeito reforçou a 
necessidade de que todos 
mantenham os protocolos 
sanitários, respeitando o dis-
tanciamento social, evitando 
aglomerações e usando más-
cara.

“E s t a m o s  re c e b e n d o 
denúncias do aumento de 
aglomerações e, com isso, 
estamos ampliando o nosso 
trabalho de fiscalização. É 
muito importante que cada 
cidadão faça a sua parte. 
Nós estamos com um grande 
esforço para a vacinação, 
Niterói já imunizou mais 
de 40% da sua população, 
enquanto a média no País e 
no Estado é por volta de 20%. 
Vamos continuar trabalhando 
no combate a esse vírus, mas 
é fundamental que todos 
nós estejamos unidos para  
proteger a nossa cidade”, 
disse.

Mais da metade dos 
adultos dos Estados 
Unidos estão completa-
mente vacinados contra 
a covid-19, disse a Casa 
Branca ontem (25), cer-
ca de seis semanas antes 
da meta do presidente 
Joe Biden de dar ao me-
nos uma dose de vacina 
a 70% da população 
adulta até o dia 4 de ju-
lho. A marca é alcançada 
no momento em que lí-
deres federais, estaduais 
e municipais buscam 
avançar na distribuição 
de vacinas contra a co-
vid-19 para pessoas que 
ainda não as receberam, 
ao mesmo tempo em 
que combatem a desin-
formação.

EUA: 50% 
vacinados

Variante 
estrangeira é 
potencialmente 
mais agressiva 
do que as que já 
circulam no País

Vacina: SG amplia 
hoje público-alvo
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
amplia, a partir de hoje (26), 
o público-alvo da vacinação 
contra covid-19. Pessoas que 
têm doenças neurológicas 
crônicas com mais de 18 anos 
já podem procurar um dos 
doze pontos de atendimento, 
dos quais quatro com drive 
thru.

O município segue vaci-
nando grávidas e puérperas 
com comorbidades (que to-
marão exclusivamente o imu-
nizante da Pfizer, disponível 
em nove locais, sendo quatro 
com drive thru), pessoas com 
deficiência permanente com 
mais de 18 anos, pessoas com 
comorbidades com mais de 
35 anos, idosos com mais 

de 60 anos, trabalhadores 
da saúde da linha de frente e 
profissionais da saúde acima 
de 18 anos e pessoas com 
síndrome de Down acima de 
18 anos.

A segunda dose de Coro-
naVac está disponível hoje 
(26) para aqueles que to-
maram a primeira dose do 
imunizante a partir do dia 
17 de abril. Podem se imu-
nizar com a segunda dose 
da AstraZeneca pessoas que 
tomaram a vacina há mais de 
12 semanas.

Os gonçalenses devem ob-
servar a caderneta ou o com-
provante de vacinação para 
procurarem os locais de nos 
dias divulgados pelas redes 
sociais e site da Prefeitura.
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Voluntários 
do Amor

Dom José Francisco*

O combate ao coronavírus 
tem estimulado empatia 
e atividades, para ajudar 
a quem, nesse momento, 
enfrenta as consequências 
do isolamento social. São 
muitas as ações de volun-
tários, que dão exemplo 
de solidariedade em vá-
rias partes do país: esses 
gestos de amparo vêm 
fazendo toda a diferença 
para uma grande parcela 
da população.

São muitos os casos. Cito 
apenas alguns deles.

Como a primeira das re-
comendações é evitar 
sair de casa, um médico 
se colocou à disposição 
para fazer atendimentos 
emergenciais gratuitos. 
Com um aviso no elevador 
de seu prédio, disponi-
bilizou-se a avaliar, 
presencialmente, os 
pacientes, renovar 
receitas de 
r e m é d i o s 
e orientar, 
por interfo-
ne, sobre os 
sintomas da 
Covid-19. 

D o i s  r e s -
t a u r a n t e s 
do Recife se 
revezam, no 
fornecimen-
to gratuito 
de almoço para os pro-
fissionais do Hospital 
Oswaldo Cruz, refe-
rência no tratamento 
do coronavírus no Esta-
do. Aproximadamente, 25 
pessoas recebem, diaria-
mente, uma refeição, sem-
pre acompanhada de um 
bilhete de agradecimento 
à dedicação, no combate 
à Covid-19. 

Pensando na falta de pra-
ticar exercícios físicos, um 
grupo de profissionais de 
educação física lançou um 
programa gratuito, no qual 
são dadas instruções para 
quem queira praticar os 

exercícios corretamente, 
dentro de casa. 

Soube também, de uma 
quitanda, que vem fa-
zendo sua parte: o esta-
belecimento coordena 
uma rede de doações de 
cestas básicas para abri-
gos de idosos e crianças. 
Sabemos que muitas de 

nossas paróquias e 
instituições estão 
se dedicando no 
esforço de socorrer 

os famintos 
e necessita-
d o s.  Ta m -
bém perto 
de nós, a so-
lidariedade 
existe.

S ã o  a p e -
nas alguns 
e x e m p l o s ; 
a ideia é ex-
pandir essa 
rede de soli-

dariedade. 

A necessidade abo-
le as leis, só não 

dispensa o amor. Um vírus 
perturbador pode e deve 
ser controlado com ações 
de saúde, saneamento 
básico e vacinas, mas, 
sobretudo, com a criativi-
dade do amor ao próximo: 
esse será um dos grandes 
aprendizados deste mo-
mento.

Todos podemos. 
Basta começar!

Também 
perto de nós a 
solidariedade 

existe. A 
necessidade 

abole as leis, só 
não dispensa 

o amor

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Educação: palestras on-line 
para a comunidade escolar

A Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME) e a Fundação Mu-
nicipal de Educação (FME) de 
Niterói vão promover palestras 
voltadas para a comunidade 
escolar, no formato on-line, 
nesta quarta, quinta e sexta-fei-
ra. O objetivo é integrar alunos, 
responsáveis e profissionais da 
educação com debates e rodas 
de conversas que estimulem o 
conhecimento literário e edu-
cacional. Os encontros podem 
ser acompanhados pelas redes 
sociais da secretaria (https://
instagram.com/educacaoni-
teroi e https://www.facebook.
com/educacaonit/).

Para o secretário de Educa-
ção, Vinicius Wu, esses encon-
tros virtuais auxiliam a propa-
gar o trabalho dos profissionais 
de educação do município.

“Nosso compromisso é 
com a construção de uma edu-
cação pública capaz de reforçar 
o relacionamento comunitário, 
ampliar a integração famí-
lia-escola e contribuir para a 
construção de uma cidade 
mais equilibrada do ponto 
de vista social, econômico e 
político. Por isso, realizamos 
um trabalho intenso, em todos 
os setores da SME/FME, para 
oferecer a toda a população o 

acesso a projetos inovadores e 
diversificados”, aponta.

Hoje (26), das 10h às 12h, 
será realizada a palestra “Ciên-
cia Dinâmica”, na qual será 
abordada a atualização sobre 
o sistema nervoso: o protago-
nismo da célula glial, com a 
professora doutora Ana Lúcia 
Tavares Gomes, do Instituto 
de Biologia da UFF. Para parti-
cipar, basta se inscrever no link: 
https://forms.gle/yuHcGZDN-

wrjYYHZ96.
Às 17h, o Memorial Roberto 

Silveira realiza a palestra “Nite-
rói - uma cidade de muitas me-
mórias”, com a participação de 
Conceição Vicente de Almeida, 
professora do Colégio Pedro II, 
mestre em História Social pela 
UFF e doutoranda em Ensino 
de Ciências e Saúde. O encon-
tro será realizado no Facebook 
Educação Niterói.

A Coordenação de Educa-

ção e Cultura, em parceria com 
as escolas municipais Ernani 
Moreira Franco e João Brasil, 
promove amanhã (27) o lan-
çamento do livro “Lu Lingua-
ruda”, da escritora e professora 
da rede municipal Maria Julião. 
O evento vai ser transmitido 
às 18h, no canal do Youtube 
Professores Encantadores de 
História.

Já na sexta-feira (28), a Bi-
blioteca Municipal Anísio Tei-
xeira realiza o Clube de Leitura 
deste mês com o livro “Ensaio 
sobre a lucidez”, do escritor 
José Saramago, às 10h. A me-
diação do evento é da filósofa 
e escritora Dilia Gouveia. Para 
participar, é só acessar o link: 
https://meet.google.com/uea-
-tmxm-kgc.

No mesmo dia, às 17h, ha-
verá a roda de conversa “O livro 
Infantil e suas contribuições 
no enfrentamento ao abuso 
sexual de crianças e adoles-
centes”, com participação es-
pecial da escritora, pedagoga 
e mestra em Educação Sexual, 
Caroline Arcari, e da coorde-
nadora da Coordenadoria de 
Políticas e Direitos das Mulhe-
res (Codim), Fernanda Sixel. A 
live acontecerá no Facebook 
Educação Niterói.

Encontros acontecerão de hoje a sexta e poderão ser acompanhados pelas redes sociais
Divulgação/Prefeitura de Niterói

Biblioteca Anísio Teixeira realiza na sexta-feira o Clube de Leitura, às 10h

Convênio foi assinado ontem. Desconto valerá para graduação e pós

Servidor de SG terá bolsa 
de 50% em universidade
A Prefeitura de São Gonçalo 
e a Universidade Estácio de 
Sá firmaram, ontem (25), um 
convênio que irá garantir bol-
sa de 50% para os servidores 
do município nos cursos de 
graduação e pós-graduação 
na unidade Alcântara. O pre-
feito Capitão Nelson assinou 
o documento, que já estará 
disponível para uso para o ves-
tibular do segundo semestre 
deste ano. As inscrições são 
gratuitas e o benefício, que é 
válido durante todo o curso, 
é destinado para os novos 
alunos de Pós-graduação Lato 
Sensu e de Graduação, nas 
modalidades de ensino Pre-
sencial, Semipresencial, Flex 
e Digital.

“Essa parceria tem uma 
importância enorme, pois va-
mos privilegiar os servidores, 
melhorando o nível cultural e 
o atendimento dos nossos ser-
viços com a qualificação em 
uma das instituições mais re-
nomadas do mercado. Espero 
que os servidores aproveitem 
essa oportunidade”, declarou 
o prefeito.

O desconto de 50% é válido 
para os seguintes cursos na 
modalidade presencial: Admi-
nistração, Ciências Contábeis, 
Logística, Gestão de Recursos 
Humanos, Biomedicina, Far-
mácia, Nutrição, Psicologia, 
Fisioterapia, Pedagogia e Di-

reito. O acordo contempla 
ainda mais de 100 cursos na 
modalidade digital, que tam-
bém possuem este desconto.

“Nosso novo convênio per-
mitirá maior acessibilidade à 
capacitação e aprimoramento 
acadêmico por parte de todos 
os servidores da prefeitura de 
São Gonçalo. Essa parceria 
tende a trazer grande cresci-
mento para nosso município, 
assim como o desenvolvi-

mento educacional em di-
versas áreas”, atesta Bernardo 
Montez, gestor da unidade 
Alcântara.

Os interessados podem 
conferir o regulamento do 
convênio em https://portal.
estacio.br/estude-na-estacio/
regulamentos-informacoes-
-legais/.

Para conhecer os cursos 
disponíveis, o servidor pode-
rá entrar em contato com a 

equipe da Estácio por meio 
dos telefones 21 98698-5026 
(WhatsApp), acessar o formu-
lário da campanha pelo link: 
https://abre.ai/servidores-
publicos ou comparecer em 
nossa unidade, localizada na 
Rua Manoel João Gonçalves, 
410, Alcântara. O atendimento 
presencial ocorre de acordo 
com as normas de segurança 
sanitária vigentes e o uso da 
máscara é obrigatório.

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Prefeito Capitão Nelson com representante da Universidade Estácio de Sá durante a assinatura do convênio

Castração de animais: 
cadastro abre sexta
Na próxima sexta (28), a 
partir das 9h, o Centro de 
Controle Populacional 
de Animais Domésticos 
(CCPAD) de Niterói abrirá 
inscrições, por telefone, 
para o cadastramento de 
interessados na castração 
de cães e gatos. Serão dis-
ponibilizadas 450 vagas. Os 
responsáveis pelos animais 
precisam ser moradores 
de Niterói e maiores de 18 
anos. Cada tutor terá direito 
a castrar até dois animais. 
Este ano, já foram realiza-
dos 730 procedimentos de 
esterilização no município.  

O interessado deve ligar 
para os números 3067-8569, 
2626-2782 ou 2722-9901. 
Após o cadastro, o segundo 
passo será comparecer ao 
CCPAD (Rua Luís de Matos, 
105, Fonseca), no dia in-
formado durante a ligação, 
para entregar os seguintes 
documentos, originais e 
cópias: Identidade, CPF e 
comprovante de residência 
atualizado de Niterói em 
nome do responsável pelo 
animal. Com a entrega da 
documentação, a inscrição 
estará efetivada e será mar-
cada a data da cirurgia.
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Secretária do Ministério da Saúde depõe na CPI e diz que apenas orientou comunidade médica sobre o medicamento

Cloroquina: recomendação mantida
A secretária do Ministério 
da Saúde Mayra Pinheiro 
afirmou à CPI da Pandemia 
que, na qualidade de mé-
dica, mantém a orientação 
do uso de cloroquina e “de 
todos os recursos possíveis 
para salvar vidas”. A adoção 
do medicamento contra a 
covid-19 foi um dos princi-
pais temas abordados pelos 
senadores no depoimento 
de ontem (25) na comissão 
parlamentar de inquérito do 
Senado. 

A servidora, que é titular 
da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na 
Saúde da pasta, disse ainda 
que nunca recebeu ordem 
para defender o remédio 
e que o ministério nunca 
recomendou o uso da subs-
tância, mas apenas orientou 
a comunidade médica para 
a dosagem segura, uma vez 
que a cloroquina e a hidroxi-
cloroquina já vinham sendo 
usadas no mundo inteiro. 

O relator, Renan Calhei-
ros (MDB-AL), lembrou que 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) não recomen-
da mais o uso dos remédios, 
e a testemunha respondeu 
que, embora o Brasil seja 
signatário da entidade, os 
ministérios da Saúde de to-
dos os países do mundo são 
órgãos independentes e têm 
autonomia para a tomada de 
decisão de acordo com as 
situações locais.

“A OMS retirou a orien-
tação desses medicamentos 
para tratamento da covid 
baseada em estudos que 
foram feitos com qualidade 
metodológica questionável, 

usando medicações na fase 
tardia da doença, em que 
todos nós já sabemos que 
não há benefício para os 
pacientes”, afirmou. 

O senador Otto Alencar 
(PSD-BA), que é médico, 
afirmou que cloroquina não 
é antiviral em estudo sério 
nenhum do mundo. Trata-se 
de um antiparasitário, frisou. 
Ao se referir ao presidente 
Jair Bolsonaro, ele disse que 
a insistência em permanecer 
no erro não é virtude, mas 
defeito de personalidade. 

“Minha discordância aqui 
nunca foi política, mas cien-
tífica, não tem nenhum an-
tiviral que possa controlar 

a doença. Não podemos 
levantar a bandeira. Isso não 
é sério, não é honesto, não 
é direito. É uma medicação 
velha, usada numa doença 
nova que não se conhece”, 
disse Otto. 

A secretária respondeu 
dizendo que há estudos de-
monstrando efeitos antivi-
rais da cloroquina e reiterou 
que nunca disse que o medi-
camento seja capaz de curar 
a covid, mas sim diminuir as 
internações e evitar o colap-
so do sistema de saúde. 

Indagada pela senadora 
Eliziane Gama (Cidadania-
-MA), a representante do 
Ministério da Saúde disse 

não achar adequado o ape-
lido que ganhou de “Capitã 
Cloroquina”. 

“Não acho o termo ade-
quado, pois não sou oficial 
de carreira militar. Sou uma 
médica respeitada no meu 
estado, por isso prefiro ser 
chamada apenas de doutora 
Mayra Pinheiro”, afirmou.

Imunidade de rebanho- 
Outro tema abordado com 
a secretária foi sua posição 
a respeito da chamada imu-
nidade de rebanho – que 
ocorre quando uma parcela 
significativa de uma popula-
ção fica imune a uma doença 
infecciosa limitando a sua 
propagação. Mayra Pinheiro 

afirmou que a “estratégia não 
pode ser usada indistinta-
mente” e que suas posições 
a respeito do tema foram mal 
compreendidas.

Depois de ouvir uma gra-
vação apresentada pelo re-
lator da CPI na qual Mayra 
defende que o correto teria 
sido, no início da doença, 
manter isolados somente 
idosos e pessoas dos grupos 
de risco, deixando crianças 
frequentarem a escola, para 
que a doença evoluísse de 
forma natural, a médica afir-
mou que não se recordava 
de ter se manifestado sobre 
o assunto. Segundo Mayra, 
que é pediatra, a ideia era de-
fender apenas que as crian-
ças pudessem continuar fre-
quentando escolas. Para ela, 
o que se fez ao impedir que 
as crianças estudassem foi 
uma das “maiores agressões” 
feitas à população.

Aziz retira projeto - O 
presidente da CPI da Pande-
mia, Omar Aziz (PSD-AM), 
informou durante a reunião 
de ontem (25) que pediu a 
retirada de seu projeto que 
criminaliza a recomendação 
de medicamentos ainda sem 
comprovação científica (PL 
1.912/2021). O senador tam-

bém criticou o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
por ter postado a proposta 
nas redes sociais.

“Muitos profissionais de 
saúde me sugeriram por en-
quanto retirar esse projeto, 
visando a uma análise mais 
aprofundada. Eu sei fazer 
autocrítica quando acho 
que posso ter errado. Não 
faço “cavalo de batalha” após 
consultar profissionais de 
uma determinada área. Por 
isso, presidente Jair Messias, 
não perca seu tempo postan-
do a proposta, porque pedi 
pra retirar bem antes da sua 
postagem”, disse o presiden-
te da CPI.

Aziz também recomen-
dou que Jair Bolsonaro use as 
redes sociais para incentivar 
a população a manter distan-
ciamento social. E sugeriu 
que o presidente contate 
líderes mundiais em busca 
de mais vacinas.

Dimas Covas convoca-
do- Diretor do Instituto Bu-
tantan — o primeiro centro 
a fornecer vacina anticovid 
à população brasileira —, 
Dimas Covas será ouvido 
amanhã (27) pela CPI da 
Pandemia. O requerimento 
de convocação é assinado 
pelo senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE).

“É necessária a oitiva do 
senhor Dimas Tadeu Covas 
para que esclareça todos os 
detalhes da atuação do Insti-
tuto Butantan desde o início 
da pandemia, especialmente 
com relação à produção de 
vacinas”, defende o senador.

(Com agências Brasil e 
Senado).

Mayra Pinheiro 
afirmou nunca 
ter recebido 
ordem para 
defender o 
remédio

Leopoldo Silva/Agência Senado

Pediatra, Mayra Pinheiro disse não achar adequado ser chamada de Capitã Cloroquina: “Sou uma médica respeitada”

Benefício foi antecipado por causa da pandemia. Depósitos vão até 8 de junho

INSS inicia o pagamento 
da 1ª parcela do 13º salário

Antecipada para maio por 
causa da pandemia de co-
vid-19, a primeira parcela 
do décimo terceiro do Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) começou a ser 
paga ontem (25). Os depósi-
tos ocorrerão até 8 de junho.

A segunda parcela do 
décimo terceiro será paga 
entre 24 de junho e 5 de 
julho. As datas são distribuí-
das conforme o dígito final 
do benefício, começando 
pelos segurados de final 1 e 
terminando nos de final 0.

Essas datas valem para 
quem recebe aposentado-
rias, auxílios e pensões de 
até um salário mínimo. Para 
quem ganha acima do míni-
mo, o calendário é um pouco 
diferente. A primeira parcela 
será paga de 1º a 8 de junho; 
e a segunda, de 1º a 7 de 
julho. Começam a receber 
os segurados de final 1 e 6, 
passando para 2 e 7 no dia 
seguinte e terminando nos 

finais 9 e 0.
As datas estão sendo in-

formadas no site e no apli-
cativo Meu INSS. A primeira 
parcela do décimo terceiro é 
isenta de Imposto de Renda 
e equivale à metade do be-
nefício mensal bruto pago 
pelo INSS. O imposto só é 

cobrado na segunda parcela.
A tributação varia con-

forme a idade. O segurado 
de até 64 anos paga Imposto 
de Renda caso receba acima 
de R$ 1.903,98. De 65 anos 
em diante, a tributação só 
é cobrada se o benefício for 
superior a R$ 3.807,96.

Marcello Casal JrAgência Brasil

INSS: primeiros segurados a receber serão o que ganham até um salário mínimo 

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário 
especificados abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de 
isolamento social para conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos 
emergenciais que são extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento 
de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 29/05/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 15209893

PONTA NEGRA
08:00 às 12:00 Avenida L - Vale Figueira I - Manoel Ribeiro - Maricá 15182179

08:00 às 12:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 8 - Ponta Negra - Centro - Vale Figueira I Bananal 
- Vale da Figueira I, e II - Manoel Ribeiro - Saúde - Estrada Espraia-
do - Lot Vale Figueira - Maricá 

15182179

08:00 às 12:00 Estrada Ponta Negra - Bananal - Maricá 15182179

08:00 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - Vale Figueira I - Vale da Figueira II - 
Maricá 

15182179

08:00 às 12:00 Rua Santa Tereza - Ponta Negra - Vale da Figueira - Maricá 15182179

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara dos Deputa-
dos aprovou ontem (25) 
a admissibilidade da 
proposta de Emendas 
à Constituição (PEC) 
32/20, que trata da re-
forma administrativa. 
Foram 39 favoráveis e 
26 contrários à admis-
sibilidade do texto. Pelo 
Regimento Interno da 
Câmara, cabe à CCJ ava-
liar a constitucionalida-
de das propostas. Com 
a aprovação, a reforma 
será analisada agora por 
uma comissão especial 
e depois, em dois tur-
nos, pelo plenário.

Reforma 
Administrativa
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Polícia determina sigilo de 
ações policiais por 5 anos

A secretaria de Estado da Polícia 
Civil (Sepol) do Rio de Janeiro 
decidiu manter em sigilo por 
cinco anos todas as informa-
ções sobre operações policiais 
desencadeadas no estado. A 
decisão tem como base o des-
pacho do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Edson 
Fachin, de restringir operações 
policiais durante a pandemia 
da covid-19.

Entre as operações poli-
ciais sob sigilo, está a realizada 
contra o tráfico de drogas, na 
comunidade do Jacarezinho, na 
Zona Norte da capital, no dia 6 
deste mês. A operação resultou 
na morte de 28 pessoas, entre 
elas, o policial civil André Farias. 
Foi a operação com maior nú-
mero de mortes em confronto 
entre policiais e traficantes no 
Rio. A ação foi coordenada pela 
Delegacia de Proteção à Crian-
ça e ao Adolescente (DPCA), 
com o apoio do Departamento 
Geral de Polícia Especializada 
(DGPE), do Departamento 
Geral de Polícia da Capital 
(DGPC) e da Coordenadoria de 
Recursos Especiais (Core).

Conforme a Polícia Civil, 
a DPCA recebeu denúncias 
de que traficantes aliciavam 
crianças e adolescentes para 
integrar a facção que domina 
o território. De acordo com a 
Sepol, os criminosos explora-
vam práticas como o tráfico de 
drogas, roubo de cargas, roubos 
a transeuntes, homicídios e se-

questros de trens da Supervia, 
concessionária que opera o 
sistema de trens, entre outros 
crimes realizados na região.

A Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI) se manifestou 
contra o sigilo. Logo após a 
chacina, a ABI entrou com uma 
notícia-crime no STJ contra o 
governador Cláudio Castro. A 
ação judicial, ainda não julga-
da, tem como relator o ministro 
Jorge Mussi.

“A operação no Jacarezinho 

foi a mais letal na história do 
estado e está sob investigação, 
agora prejudicada pelo sigilo 
decretado pelo seu maior res-
ponsável, o governo estadual. 
Está claro que o objetivo de 
tornar sigilosas as informações 
é impedir uma investigação 
isenta. A ABI informa, ainda, 
que está estudando medidas 
jurídicas para derrubar o sigilo 
estabelecido pelo governo do 
estado”, diz trecho de nota di-
vulgada à imprensa.

STF - O Supremo Tribunal 
Federal começou, na última 
sexta-feira (21), o julgamento 
da medida cautelar referente à 
Arguição de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental 
(ADPF) 635, conhecida como 
ADPF das favelas. 

A ação tramita desde o 
ano passado e visa denunciar 
o estado do Rio de Janeiro  
pelas mortes durante ope-
rações policiais nas favelas e 
periferias.

Entre as operações está a que resultou em 28 mortes no Jacarezinho
Tânia Rêgo/Agência Brasil

Associação Brasileira de Imprensa acredita que decisão de manter sigilo visa dificultar as investigações sobre as mortes

Niterói intensifica abordagem 
de população que vive nas ruas

A Prefeitura de Niterói realizou, 
ontem (25), mais uma ação 
conjunta de rotina da equipe 
de abordagem da Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
e Economia Solidária (Sases), 
Guarda Municipal e Clin. A Sa-
ses tem intensificado o trabalho 
nos bairros Centro de Niterói, 
Icaraí, São Domingos e Boa 
Viagem, por causa da maior 
concentração de pessoas em 
situação de rua nesses locais, 
e mantém a rota diária nos de-
mais bairros, tendo uma cober-
tura do serviço em toda cidade.

O secretário municipal de 
Assistência Social, Vilde Dorian, 
ressaltou a importância do 
trabalho.

“Essas ações são fundamen-
tais para garantir direitos e dar 
dignidade às pessoas. Com 
esse trabalho, que é realizado 
constantemente, tentamos dar 
condições melhores às pessoas 

que estão em vulnerabilidade 
social no município”, disse o 
secretário.

O coordenador da abor-

dagem da Sases, Eric Moura, 
explicou que, a cada trabalho 
desse tipo, a equipe consegue 
convencer e oferecer os ser-

viços de assistência social aos 
usuários.

“O trabalho de abordagem 
é realizado com conversas e 
estabelecido no critério da 
confiança e convencimento. A 
ação de hoje resultou no aco-
lhimento de cinco usuários e 
oito encaminhamentos para o 
atendimento técnico no Centro 
Pop”, contou Eric.

O trabalho de abordagem 
é feito em rotas, durante a se-
mana, nos locais identificados 
pela quantidade de pessoas 
em situação de rua e acúmu-
lo de pertences. O serviço é 
constante e acontece em dois 
turnos (24h). Durante a ação, 
os usuários são orientados e 
informados da possibilidade 
de acolhimento, dos serviços 
de retirada de documentos e 
da possibilidade de utilização 
do Centro Pop para a higiene 
pessoal.

Centro, Icaraí, São Domingos e Boa Viagem concentram maior número

Presa em Maricá por 
golpe do consignado
A equipe da 79ª DP (Jurujuba) 
prendeu, na segunda-feira 
(24), por determinação da 
delegada titular Raissa Cel-
les, uma mulher que tem 
161 passagens pela polícia 
pelo crime de estelionato. 
Segundo as investigações, a 
acusada é uma peça chave da 
organização criminosa que 
aplica o conhecido golpe do 
empréstimo consignado. A 
prisão aconteceu em Itaipua-
çu, Maricá.

De acordo com os agentes, 
nesta modalidade de crime, 
que atinge principalmente 
funcionários públicos ci-
vis e militares, as vítimas 
contratam um empréstimo 
consignado na folha de pa-
gamento e ficam com 10% 
do valor contratado. Os ou-
tros 90% são entregues aos 
estelionatários sob o título 

de cessão de crédito, com a 
promessa de que a empresa 
arcaria com o pagamento 
das parcelas do empréstimo 
realizado pelo cliente, além 
de repasse de parte do lucro 
obtido com a aplicação do 
valor cedido em vantajosas 
operações financeiras. No 
entanto, após o pagamento de 
algumas parcelas, o golpista 
sumia e a vítima arcava com 
todo prejuízo decorrente das 
prestações do empréstimo 
realizado que, na maioria das 
vezes, era contratado em 72 
parcelas.

Após registros de ocorrên-
cias de pessoas lesadas, as 
investigações iniciaram. Os 
agentes realizaram diligên-
cias e identificaram integran-
tes da quadrilha, incluindo a 
acusada presa nesta segun-
da-feira.

João de Deus: mais 
uma condenação
A Justiça de Goiás proferiu 
ontem (25) nova condena-
ção contra o médium João 
Teixeira de Faria, conhecido 
como João de Deus. 
O juiz Renato César Pi-
nheiro sentenciou o mé-
dium a dois anos e seis 
m e s e s  d e  p r i s ã o  p o r  
violação sexual mediante 
fraude.

Segundo o Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJGO), o 
processo envolve uma de-
núncia feita ao Ministério 
Público por uma das vítimas. 
As três penas impostas a 
João de Deus somam 64 anos 
de prisão. 

Ele ainda responderá 
por dezenas de processos, 
segundo o tribunal. No en-
tanto, o médium, que tem 80 
anos, cumpre prisão domici-
liar em função de problemas 

de saúde. 
As acusações contra João 

de Deus começaram a vir 
a público em dezembro de 
2018, quando o programa 
Conversa com Bial, da TV 
Globo, divulgou as primeiras 
denúncias de abuso sexual 
contra mulheres que o pro-
curavam em busca de ajuda 
espiritual na Casa Dom Iná-
cio de Loyola, em Abadiania 
(GO).

Berg Silva

Agentes da prefeitura tentam convencer as pessoas a buscar acolhimento

Juiz sentenciou 
o médium a dois 
anos e seis meses 
de prisão por 
violação sexual 
mediante fraude
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Flu derrota o River Plate na Argentina e se classifica em primeiro lugar no grupo D da Libertadores  

Passaporte carimbado para as oitavas

O Fluminense 
derrotou o Ri-
ver Plate por 3 a 
1 ontem à noi-
te, no Estádio 
Mo n u m e n t a l 

de Nuñez, em Buenos Aires, 
na Argentina, e conquistou 
a vaga nas oitavas de final 
da Taça Libertadores. O Tri-
color, que precisava ganhar 
para não depender do duelo 
colombiano entre Junior Bar-
ranquilla e Independiente 
Santa Fe, fez os gols com Caio 
Paulista, Nenê e Yago. Desta 
forma, terminou o grupo D 
na liderança com 11 pontos, 
dois a mais que o River Plate.

O Tricolor começou pres-
sionando e por muito pouco 

não abriu o marcador aos 
dez minutos. Nenê cobrou 
escanteio e Nino cabeceou 
para fora, com muito perigo. 
Melhor em campo, o Flu abriu 
o placar aos 22. Fred cruzou 
da direita e Caio Paulista es-
corou para o fundo da rede.

Seguro em campo, o Flu-
minense ampliou aos 29. 
Após saída de jogo errada dos 
argentinos, Fred lançou Nenê. 
O meia chutou cruzado e a 
bola desviou na zaga antes de 
vencer o goleiro Armani.

O segundo gol do Flumi-
nense tirou a estabilidade 
do River Plate, que passou a 
ser dominado de forma mais 
ampla. Tanto que por muito 
pouco o Fluminense não fez 

o terceiro gol nos acréscimos. 
Nenê cobrou falta na rede, 
mas pelo lado de fora.

Na volta para o segundo 
tempo o River Plate retornou 
mais forte e com três mudan-
ças se tornou mais presente 
no ataque. Mas sem grande 
poder de penetração. Além 
disso, dava espaço aos con-
tra-ataques do Fluminense.

Mas o River Plate des-
contou aos 40 minutos. Após 
cruzamento da direita, Girotti 
se antecipou à zaga e chutou 
para vencer Marcos Felipe. 
Mas o Flu garantiu a vaga nos 
acréscimos. Após contra-ata-
que, Yago recebeu na área e 
deslocou Armani para fazer 
o gol da classificação.

Treinador terá diversos desfalques por conta das Eliminatórias da Copa

Rogério Ceni prevê um mês 
de junho difícil para o Fla

O Flamengo já 
está classificado 
para as oitavas 
de final da Taça 
Libertadores da 
América e aca-
bou de conquis-

tar o Campeonato Carioca. Só 
que as próximas semanas vêm 
fazendo o técnico Rogério Ceni 
ficar preocupado.

Isso porque os rubro-negros 
vão ficar sem seis jogadores por 
conta das convocações para as 
Eliminatórias Sul-Americanas, 
amistosos da Seleção Brasileira 
olímpica e a Copa América. Para 
piorar, o Flamengo está próxi-
mo de negociar Gerson com o 

Olympique de Marselha-FRA.
Rogério Ceni admitiu que o 

mês de junho pode ser de difi-
culdade para a equipe.

“Estamos com alguns pro-
blemas para junho, com alguns 
jogadores de fora. Não sei o des-
fecho da situação do Gerson. 
Acho que vamos passar um mês 
difícil. Com muitos jogos e pou-
co tempo para recuperar”, disse.

O comandante rubro-negro 
voltou a citar a necessidade de 
reforços.

“O elenco é enxuto, estamos 
tentando conversar para ver se 
consegue neste período ter um 
ou outro jogador para reforçar 
o elenco”, declarou.

A ausência de seis jogadores 
(Isla, Arrascaeta, Gerson, Pedro, 
Gabigol e Éverton Ribeiro) fez a 
CBF adiar dois jogos no Cam-
peonato Brasileiro e o duelo de 
ida da Copa do Brasil, contra o 
Coritiba.

Éverton Ribeiro - O vice de 
futebol, Marcos Braz, negou 
que o Fla tenha recebido qual-
quer oferta por Éverton Ribeiro.

“Não tem absolutamente 
nada. Teve uma proposta no 
começo do ano, mas por estar-
mos naquele final de tempora-
da louca, a gente nem pensou 
em situação nenhuma”, disse à 
“Band”.

Michael, ex-Grêmio, 
chega ao Vasco

O Vasco vem 
se reforçando 
para a Série B 
do Campeona-
to Brasileiro. 
Após anunciar o 
atacante Daniel 

Amorim na segunda-feira, 
os cruz-maltinos confirma-
ram mais um nome ontem.

O clube carioca anunciou 
o volante Michel como novo 
reforço. O volante de 31 anos 
estava no Grêmio e conquis-
tou o Campeonato Gaúcho 
no fim de semana.

Michel chega por em-
préstimo até o final de 2021. 
O volante atuou no Forta-
leza no Campeonato Brasi-
leiro e já vinha sendo espe-
culado desde o início desta 

temporada.
O novo reforço é volante 

de origem, mas pode ser 
improvisado como zagueiro 
ou lateral esquerdo. Michel 
será mais uma opção para 
o técnico Marcelo Cabo, 
que já vinha externado a 
necessidade de um primeiro 
volante no elenco.

O Vasco iniciou sua pre-
paração para a estreia na 
Série B, na manhã do próxi-
mo sábado, contra o Operá-
rio-PR, em São Januário.

Chay chega 
com muita 
confiança ao 
Botafogo

O  B o t a f o g o 
c o n f i r m o u  a 
c h e g a d a  d o 
meia-atacante 
Chay. O joga-
dor, criado no 

bairro Ponta D’areia, em Ni-
terói, e que se destacou pela 
Portuguesa no Campeonato 
Carioca, assinou contrato 
de empréstimo até o fim da 
temporada.

Chay será mais uma op-
ção para o técnico Marcelo 
Chamusca no setor ofensivo 
do Botafogo. O ataque vem 
sendo a principal dor de 
cabeça do treinador nesta 
temporada.

O jogador de 30 anos falou 
sobre suas características em 
sua chegada ao Alvinegro.

“Sou um jogador compe-
titivo, com perfil de quem vai 
para dentro, finaliza o tempo 
todo, tento sempre atacar o 
último terço procurando o 
gol. Podem esperar um joga-
dor bem aguerrido, lutando 
pelo Botafogo, sempre pro-
curando o gol e tentar trazer 
a alegria que o Botafogo me-
rece”, disse à Botafogo TV.

Vitor Silva / Botafogo

Chay já está treinando no Botafogo e 
pode estrear na sexta-feira

Lucas Merçon / Fluminense

Nenê comemora com o banco de reservas seu gol na vitória sobre o River Plate

Time estreia no 
próximo sábado 
na Série B


