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Vacina dobra anticorpos 
de quem já teve covid-19
Testes foram com pacientes que tomaram  CoronaVac. Pfizer também passará a ser produzida no Brasil

EFICÁCIA COMPROVADA

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Divulgação

Resort em Maricá quer se tornar o principal empreendimento turístico-imobiliário sustentável do país

ESPORTES

Líder no caminho do Botafogo
Na corrida por um lugar no G-4 da Série B, o Glorioso tem uma 
ingrata missão hoje, enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira.

Matriarcas 
do Samba 
faz estreia 
Quarteto formado pelas 
filhas de Zé Keti e Candeia 
e pelas netas de Cartola 
e Clementina de Jesus, 
o grupo Matriarcas do 
Samba faz o estreia da 
carreira nesta sexta, às 
19h30, no Teatro Rival 
Refit, na Cinelândia.

Filme inédito 
no Reserva 
Cultural

PÁG. 2

CULTURA
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Quarteto faz o 1º show presencial da 
carreira nesta sexta, no Teatro Rival Refit

Decreto facilita 
abertura de 
empresas
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Obras incluem trecho de 2,3 quilômetros entre áreas novas e requalificadas ao longo de toda a Avenida Quintino Bocaiúva, em São Francisco, e da Avenida Silvio Picanço, em Charitas
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Vitor Silva / Botafogo

Enderson Moreira, que volta hoje a comandar o Bota, terá desfalques para o jogo

São Francisco: 
nova etapa de 
obras na ciclovia
A Prefeitura de Niterói iniciou 
ontem nova etapa das obras de am-
pliação e readequação da ciclovia 
da orla de São Francisco e Charitas, 
na Zona Sul. Está sendo feita uma 
travessia no canteiro central, no 
trecho próximo ao cemitério São 
Francisco Xavier, para que a ciclo-
via mude de faixa na Avenida Silvio 
Picanço. A previsão de conclusão é 
30 dias. Ao todo serão 2,3 quilôme-
tros entre áreas novas e requalifi-
cadas ao longo de toda a Avenida 
Quintino Bocaiúva e da Avenida 
Silvio Picanço. Todo o trajeto tam-
bém receberá nova sinalização.

São Gonçalo 
terá mais postos 
de vacinação

CIDADES\PÁG.3

Maricá: resort 
pode se tornar 
realidade
A Maraey, megacomplexo turís-
tico-residencial a ser construído 
em Maricá sob o mote da susten-
tabilidade retomou seu processo 
de licenciamento junto ao Inea, 
após decisão da Justiça favorável ao 
empreendimento. A solicitação que 
autoriza o início das obras é de 2019 
e todos os documentos e pedidos de 
complementação requeridos pelo 
Inea já foram entregues ao órgão.

PANORAMA\PÁG. 2

Vasco trabalha 
para acabar 
seca de Cano

PÁG. 8

Rafael Ribeiro / Vasco

Artilheiro e principal jogador do Vasco, 
Germán Cano atravessa jejum de sete jogos
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Maldade do tráfico em SG
Uma tristeza o vídeo divulgado pelos traficantes nas 
redes sociais onde um casal era espancado por bandidos 
para sofrerem algum tipo de punição. Independente do 
erro que tenham cometido, é impressionante o tamanho 
da crueldade de alguns seres humanos. Ninguém tem o 
direito de punir ou agredir ninguém daquela forma.
Rosângela Castro

Incêndio no Morro do Cavalão
Com a volta do calor, tenho observado diariamente focos 
de incêndio próximos a algumas casas no Morro do Cava-
lão. Por mais que sejam pequenos, alguns tem aumentado 
e diariamente  e levado risco aos moradores. As autorida-
des precisam ficar atentas a isso.
Rômulo Pereira

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.

Rival: Matriarcas do 
Samba faz estreia 
Quarteto formado pelas 
filhas de Zé Keti e Candeia 
e pelas netas de Cartola e 
Clementina de Jesus, o gru-
po Matriarcas do Samba faz 
o primeiro show presencial 
da carreira nesta sexta, às 
19h30, no Teatro Rival Refit, 
na Cinelândia. A apresen-
tação vai marcar também o 
batizado artístico do grupo 
pela madrinha Tia Surica.

Inspirado na obra, nas 
lutas e conquistas de seus 
pais e avós, o grupo é forma-

do por Nilcemar Nogueira, 
Geisa Keti, Vera de Jesus e 
Selma Candeia, que são, 
respectivamente, neta de 
Cartola, filha de Zé Keti, neta 
de Clementina de Jesus e 
filha de Candeia. 

No palco, elas alternam 
músicas com boas histó-
rias vividas na intimidade 
da convivência em família 
com os quatro lendários 
sambistas. 

Os ingressos custam de 
R$35 a R$70, no site Sympla. 

CULTURA

Estreia
Estreia no Reserva Cultural o 
filme “A Candidata Perfeita”, 
da diretora saudita Haifaa Al 
Mansour, primeira mulher 
a se tornar cineasta no país. 
Conhecida por encorajar 
pautas consideradas ta-
bus, nesse longa a cineasta 
traz a história de Maryam, 
uma jovem médica saudita, 
cheia de personalidade, que 
vai precisar enfrentar com 
coragem sua comunidade 
conservadora. O ingresso 
de terça a sexta custa R$30 
(inteira).

SPARK – Com a composição de Planzo e Ariel Max, o 
trapper Spark continua dando sequência em seu plano 
audiovisual. O single “Sinal” chega nas plataformas 
digitais nesta sexta. “Sinal” é mais um trap romântico 
que traz em seus versos trechos que farão o público 
se identificar. “Me sinto realizado em lançar essas 
canções”, comenta Spark.

FOTOGRAFIAS – Até o dia 15 de setembro, a Aliança 
Francesa Rio abriga a mostra “Fronteiras – 9º Prix 
Photo Aliança Francesa”. A exposição conta com 30 fo-
tografias premiadas pelo júri oficial na edição 2019 do 
concurso. Entre os fotógrafos da mostra estão: Osmar 
Gonçalves dos Reis Filho (Fortaleza, 1º lugar) e Kitty 
Paranaguá (Rio, 2º lugar). Ingressos no site Sympla.
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Quarteto faz o primeiro show presencial da carreira no Teatro Rival Refit

Divulgação

Em “A Candidata Perfeita”, jovem 

enfrentará comunidade conservadora 

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

Incentivo para as startups

Foi aprovado em 1ª discus-
são na Câmara de Niterói 
nesta quarta, o PL 75/2021, 
que concede incentivos fis-
cais às startups.  O projeto, 
do vereador Binho Guima-
rães (PDT), busca fomentar 
o empreendedorismo e o 
surgimento de empresas 
inovadoras, capazes de de-

Divulgação

senvolver serviços ou pro-
dutos com alto grau tecno-
lógico. As startups poderão 
ser beneficiadas com a re-
dução do IPTU ou ainda da 
alíquota do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISSQN) sobre a receita 
tributável da prestação de 
serviços. 

Mais cotas 
na UFRJ

Setor imobiliário 
volta a bombar

Levantamento do Visualiza 
UFRJ, banco de dados que 
será lançado no mês que 
vêm, com informações sobre 
a mais antiga universidade 
do Brasil, revela algumas das 
principais transformações. 
Uma das mais importantes 
envolve a composição dos ca-
louros: em 2019, pretos e par-
dos já representavam 45,5% 
dos novos alunos. A mudança 
de perfil dos estudantes po-
derá ser analisada no site, de 
forma interativa, desde 1993, 
quando apenas 66 alunos 
negros se matricularam e 
os brancos predominavam, 
ocupando 88,6% das vagas.

A UFRJ enfrenta agora 
nova desafio: fazer com que 
seus quadros, tanto de téc-
nicos-administrativos quan-
to de professores, tenham 
também mais pretos, pardos, 
indígenas e pessoas com de-
ficiência. Para isso, já estão 
previstas cotas para os editais 
dos próximos concursos. 

E falando em empreendi-
mentos imobiliários, eles 
continuam bombando em 
Niterói. Com lançamento 
oficial programado para 
28 de agosto, o MUD 333, 
residencial de luxo com 16 
andares e 50 apartamentos, 
da Soter Engenharia, já teve 
40% das unidades comercia-
lizadas na pré-venda. 

São 48 unidades de 136m² 
a 154m², e duas coberturas 
lineares, com 296m² cada 
uma, no Jardim Icaraí, com 
média de R$ 12 mil o metro 
quadrado. 

O empreendimento, com 
Valor Geral de Vendas (VGV) 
estimado em R$ 90 milhões, 
marca a retomada de pro-
jetos residenciais de alto 
padrão no Jardim Icaraí. E 
a empresa promete mais 
novidades até o final do ano. 
É, parece que a crise econô-
mica gerada pela pandemia 
está mesmo ficando para 
trás. 

POR JEFFERSON LEMOS

Encontro descontraído

O deputado federal Ale-
xandre Padilha (PT-SP), 
que foi ministro das Re-
lações Institucionais no 
Governo Lula e ministro 
da Saúde no Governo Dil-
ma Rousseff, esteve no 
município de Maricá e 
aproveitou a oportunidade 
para almoçar ao lado do 
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prefeito Fabiano Horta, 
seu colega de partido; da 
primeira-dama da cidade, 
Rosana Horta; do pre-
sidente da Companhia 
de Desenvolvimento de 
Maricá (Codemar), Olavo 
Noleto e do chef Alexan-
dre PetroBon, na orla do 
Boqueirão. 

Selca: bom para os investimentos

Para a Firjan, que parti-
cipou da construção e da 
regulamentação da legis-
lação ambiental, o novo 
Sistema de Licenciamento 
Ambiental e demais Pro-
cedimentos de Contro-
le (Selca), lançado nesta 
quarta, é um importante 
passo para o setor produ-
tivo fluminense e servirá 
de estímulo para acelerar 

Divulgação

novos investimentos no 
Rio. “O Selca dá segurança 
jurídica aos investimentos. 
Com a regra clara, proces-
sos transparentes, mais 
ágeis e desburocratizados, 
o Rio de Janeiro recupera 
o protagonismo em ino-
vação e responsabilidade 
ambiental”, afirmou o ge-
rente de Sustentabilidade 
da federação, Jorge Peron. 

Panorama RJPanorama RJ

E por falar em Selca, no mes-
mo dia de seu lançamento 
os executivos de Maraey, 
megacomplexo turístico-
-residencial a ser construído 
em Maricá, anunciaram que 
o empreendimento de R$ 
11 bi retomou seu proces-
so de licenciamento junto 
Inea, após decisão judicial 
unânime da 18ª Câmara 
Cível do TJ-RJ, favorável ao 

empreendimento. Com isso, 
a sentença de 1ª instância, 
que impedia o andamento 
do projeto, foi anulada e 
toda a documentação ne-
cessária já foi entregue ao 
Inea. O CEO de Maraey, Emi-
lio Izquierdo, comemorou a 
decisão da Justiça, que, para 
ele, recoloca Maricá nos 
trilhos do desenvolvimento 
sustentável. 

Maricá: resort ganha novo gás
Divulgação/Codemar

E por falar em Maricá, a 
segurança pública já tem 
o aval do governo do es-
tado para implantação do 
Programa Segurança Pre-
sente e ampliação do Bair-
ro Seguro no município. A 
cidade da região metropo-
litana tem investido cada 
vez mais em segurança 

pública, apesar de não ter 
um batalhão pra chamar 
de seu, pois conta apenas 
com o 12°BPM, de Niterói. 
O prefeito Fabiano Horta, 
a deputada estadual Zei-
dan (PT) e o secretário 
de Ordem Pública, Júlio 
Veras comemoram a boa 
notícia. 

Aval para segurança
Divulgação
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CoronaVac dobra anticorpos em quem já teve covid-19, revela pesquisa de universidade médica da China

Covid: descoberta positiva
Um estudo feito por pes-
quisadores da Universidade 
Médica de Chongqing, na 
China, mostrou que a Coro-
naVac, vacina da farmacêu-
tica chinesa Sinovac contra a 
covid-19, fabricada no Brasil 
pelo Instituto Butantan, é 
capaz de dobrar, em quem já 
teve a doença, a quantidade 
de anticorpos neutralizantes 
e multiplicar em 4,4 vezes o 
nível de imunoglobulina IgG.

Anticorpos neutralizantes 
são responsáveis por comba-
ter uma eventual reinfecção 
pelo SARS-CoV-2). Já o IgG 
está ligado ao processo de 
defesa do organismo no qual 
atuam as imunoglobulinas 
encontradas na corrente san-
guínea, e também desempe-
nha papel fundamental na 
prevenção de reinfecção viral.

Os resultados prelimina-
res da pesquisa, feita com 
85 pacientes recuperados da 
covid-19, foram divulgados 
na Cell Discovery, publicação 
que faz parte do grupo britâ-
nico Nature. Os participantes 
do estudo tinham entre 3 e 
84 anos e tinham contraído a 
doença, em sua maioria, no 
início de 2020.

De acordo com os resul-
tados da pesquisa, o nível de 
anticorpos neutralizantes 
entre as pessoas que tiveram 
covid-19, que era de 36 um 

dia antes da primeira dose, foi 
subindo até atingir 108 duas 
semanas após a segunda dose. 
No grupo de controle, esse in-
dicador alcançou 56 – ou seja, 
a quantidade de anticorpos 
neutralizantes gerados pela 
vacina em quem já havia se 
contaminado com covid-19 foi 
o dobro na comparação com 
quem não havia tido a doença.

Entre os convalescentes, o 
nível da imunoglobulina IgG, 
que era de 3,68 um dia antes 
da vacina, subiu para 47,74 
duas semanas após a segunda 
dose de CoronaVac. É uma 
quantidade 4,4 vezes superior 
ao nível de 10,81 detectado no 
grupo controle.

No entanto, ao longo dos 
12 meses de acompanhamen-

to dos 85 pacientes analisados, 
os níveis dos anticorpos neu-
tralizantes diminuíram de 631, 
no fim do primeiro mês, para 
84 no último mês. No caso da 
imunoglobulina IgG, o indi-
cador caiu de 28,6 para 7,2 no 
mesmo período.

Produção - A Pfizer e a 
BioNTech anunciaram ontem 

(26) a assinatura de um acordo 
com a farmacêutica brasileira 
Eurofarma para a produção 
de vacina contra a covid-19. 
A vacina será produzida no 
Brasil e distribuída em toda a 
América Latina.

De acordo com o comuni-
cado das empresas, as ativida-
des de transferência técnica, 
desenvolvimento no local e 
instalação de equipamentos 
começarão imediatamente. 
A Eurofarma vai receber o 
produto de instalações dos 
Estados Unidos.

A expectativa é que o labo-
ratório brasileiro seja capaz de 
produzir 100 milhões de doses 
por ano, que devem começar a 
ser entregues em 2022.

“A Eurofarma vai começar 
por meio deste acordo a termi-
nar o processo de fabricação 
de nossa vacina no Brasil, o 
envase e a finalização no Brasil 
e para o resto dos países da 
América Latina”, destacou o 
presidente da Pfizer para a 
América Latina, Carlos Murillo 
em evento para a assinatura 
do acordo.

Vacina - A Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) autorizou novo estu-
do clínico para o desenvolvi-
mento de uma vacina contra 
a covid-19. A pesquisa será 
realizada em fase 1, quando 

há análise da eficácia e segu-
rança em um grupo menor de 
voluntários.

O projeto é conduzido por 
um consórcio formado pelo 
Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI), 
pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem (Senai) e pelas 
empresas HDT Bio Corp, dos 
Estados Unidos, e Gennova 
Biopharmaceuticals, da Índia.

O estudo será realizado no 
Brasil, na Índia e nos Estados 
Unidos com a participação 
de 90 voluntários, de 18 a 
55 anos. Parte das pessoas 
receberá duas doses em um 
intervalo menor, de 29 dias. Já 
outra parte terá aplicação em 
um período maior entre cada 
dose, de 57 dias.

O teste no Brasil será rea-
lizado no Hospital da Bahia, 
localizado em Salvador. Caso 
o desenvolvimento avance, a 
participação brasileira envol-
ve a transferência de tecno-
logia, que seria realizada por 
meio do Centro Universitário 
Senai Cimatec, localizado na 
Bahia.

Este é o 13º ensaio clínico 
autorizado pela Anvisa. Na 
quarta-feira (25), a agência 
autorizou um estudo em fase 
3 a ser realizado pela indús-
tria de biotecnologia Innovio 
Pharmaceuticals, com sede 
nos Estados Unidos.

Myke Sena/MS

Se confirmados os resultados, é possível que uma parte da população possa ficar mais imune ao coronavírus

C-19: homens podem 
transmitir mais 
Pesquisa do Centro de Es-
tudos do Genoma Huma-
no e Células-Tronco, do 
Instituto de Biologia da 
Universidade de São Paulo 
(IB-USP), sugere que os ho-
mens podem ser os princi-
pais transmissores do novo 
coronavírus em relação às 
mulheres. Os resultados do 
trabalho foram divulgados 
na plataforma medRxiv, 
em artigo sem revisão por 
pares.

No processo de revisão 
por pares, os revisores po-
dem sugerir que o trabalho 
seja rejeitado, publicado 
como está ou enviado de 
volta aos cientistas para 
mais experimentos.

Segundo a pesquisa, 
existem diferenças entre 
homens e mulheres na sus-
cetibilidade e transmissão 
de covid-19 entre casais 
com contato direto sem 
medidas de proteção. O 
levantamento epidemioló-
gico foi realizado de julho 

de 2020 a julho de 2021, in-
cluindo 1.744 casais brasi-
leiros não vacinados contra 
a covid-19, com pelo menos 
um dos parceiros infectado 
e diagnosticado.

Os  d a d o s  c o l e t a d o s 
mostraram que os homens 
foram os primeiros ou úni-
cos infectados na maioria 
dos casos, incluindo os ca-
sais concordantes – quando 
ambos foram infectados 
- como nos discordantes, 
quando um dos parceiros 
permaneceu assintomático 
apesar do contato próximo 
com o infectado. No total, 
946 homens foram infecta-
dos primeiro em compara-
ção com 660 mulheres.

“Essa constatação corro-
bora e está em consonância 
com descobertas feitas em 
estudos recentes que rea-
lizamos, que já indicavam 
que homens podem trans-
mitir mais o novo corona-
vírus”, disse Mayana Zatz, 
professora do IB-USP.

Niterói: reforço para
idosos começa hoje
Niterói vai começar a vaci-
nar com a terceira dose os 
1.200 idosos mantidos em 
instituições de longa per-
manência da cidade, a partir 
de hoje (27). A cidade será a 
primeira a oferecer dose de 
reforço para este público. A 
imunização será realizada 
por equipes da Secretaria 
Municipal de Saúde, que 
irão aos locais. Adolescen-
tes de 16 anos prosseguem 
recebendo vacina hoje (27) 
e amanhã (28). Até ontem, 
Niterói já vacinou 399.765 
mil pessoas com a primeira 
dose, o que significa 97,5% 
população acima de 18 anos 
e 77% da população geral. 
Mais de 232.600 mil nite-
roienses possuem o esque-
ma vacinal completo com 
as duas doses ou a vacinação 
em dose única, que repre-
senta 56% população acima 
de 18 anos e 45% população 
geral.

O prefeito de Niterói, 
Axel Grael, destaca que o 
município, mais uma vez, sai 

na frente com o esforço para 
vacinar toda a população.

“A cidade, mais uma vez, 
se coloca na vanguarda no 
país, nesse esforço grande 
de vacinação de toda a po-
pulação. Já temos mais de 
97% dos adultos vacinados. 
Nossa ênfase agora será na 
segunda dose e na busca 
ativa. É muito importante 
que a gente consiga imuni-
zar toda a nossa população o 
mais rapidamente possível. 
Estamos fazendo a nossa 
parte e é importante que 
você faça a sua. Se você já 
está no momento de tomar a 
segunda dose, é importante 
que o faça. É um ato de res-
peito e preocupação com a 
nossa cidade. Se a gente se 
protege, ajuda a proteger 
quem está perto de nós”, 
enfatiza o prefeito. A cidade 
encontra-se em repescagem 
permanente, ou seja, os 
maiores de 18 anos que ain-
da não se vacinaram podem 
procurar uma unidade de 
saúde”, lembra Axel.

Rio recebe nova remessa 
de vacinas contra covid-19

O estado do Rio de Janeiro re-
cebeu do Ministério da Saúde 
novas doses de vacina contra a 
covid-19. A remessa de 561.740 
doses chegou nesta quinta-fei-
ra, (26). Entre os imunizan-
tes, 302 mil são CoronaVac e 
259.740, Pfizer. A Secretaria 
estadual de Saúde informou 
que equipes da Coordenação 
Geral de Armazenagem (CGA), 
em Niterói, ficaram prepara-
das para receber as vacinas, 
checar a temperatura e incluir 
os dados no sistema.

De acordo com a secre-
taria, o município do Rio de 
Janeiro, Niterói, São Gonçalo, 
Itaboraí e Maricá retiraram os 
lotes nas primeiras horas do 
dia. Nos outros municípios 
do estado as doses vão chegar 
hoje (27), por meio de helicóp-
teros e de caminhões.

Capital - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde retomou o 
calendário de vacinação, que 
tinha sido suspenso por falta 

de imunizantes na segunda-
-feira (23), com adolescentes 
de 17 anos. Ontem foram a 
vez das meninas e hoje os 

meninos. A semana termina 
com a vacinação de pessoas 
com 17 anos ou mais. Tam-
bém estão sendo vacinadas 
aquelas com deficiência, 
gestantes, puérperas e lac-
tantes com 12 anos ou mais, 
que podem receber as doses 
em qualquer dia. Está sendo 
realizada ainda a repescagem 
para as pessoas com 25 anos. 
A segunda dose também está 
sendo aplicada conforme o 
dia indicado no cartão de 
vacinação.

Na segunda-feira, o calen-
dário avança com meninas 
de 16 anos, no dia seguinte os 
meninos da mesma idade e 
na quarta-feira, pessoas com 
16 anos ou mais. Na quinta 
serão as meninas de 15 anos 
e na sexta os meninos dessa 
faixa etária.

Secretaria Municipal de Saúde retomou o calendário de vacinação

Erasmo 
Carlos testa 
positivo para 
Covid-19
Aos 80 anos de idade, o 
cantor e compositor Eras-
mo Carlos postou, ontem 
(26), em sua conta no Ins-
tagram, que testou positivo 
para a covid-19. Erasmo 
disse que está bem, se re-
cupera em casa e está no 
terceiro dia de isolamento, 
como recomendaram seus 
médicos.

“Oi ,  gente.  Mesmo 
mantendo todos os cui-
dados, inclusive vacinado 
duas vezes, testei positivo 
para a Covid. Já estou no 
terceiro dia de confina-
mento, como mandaram 
os meus médicos, e peço 
para que todos torçam 
para passar rápido”, disse 
ele na mensagem do vídeo.

O cantor falou, ainda, 
que já tomou as duas doses 
da vacina contra a doença 
e que isso deve garantir 
sintomas mais leves da 
covid-19.

Município recebe nova remessa de imunizantes contra covid-19

Vacinação: SG abre mais 
pontos na próxima semana

A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo re-
tirou 19.560 doses da vacina 
Coronavac e outras 13.260 
doses de Pfizer da Coorde-
nação Geral de Armazena-
mento (CGA) no Barreto, 
em Niterói, ontem (26). O 
imunizante Pfizer servirá 
para dar continuidade à vaci-
nação dos adolescentes com 
mais de 14 anos. Na próxima 
semana, a partir de segunda-
-feira (30), mais dois polos 
sanitários – Paulo Marques 
Rangel, no Portão do Rosa; 
e Jorge Teixeira de Lima, no 
Jardim Catarina – também 
vão ofertar as vacinas contra 
o coronavírus para a popu-
lação. 

Ontem (26), os adoles-
centes compareceram em 
peso nas unidades de saúde 
para a vacinação. Responsá-
veis e filhos eram só felici-
dade. “Estou muito feliz por 
essa oportunidade. Estava 

há muito tempo esperando. 
Nós, adolescentes, também 
temos idosos em casa, meu 
avô por exemplo, e é muito 
gratificante poder se va-
cinar”, disse a estudante 
Júlia Santos, de 17 anos. 
Lania Francisco Vianna, de 

55 anos, foi acompanhar a 
filha Carla Mariana Vianna 
Vieira, de 16 anos. “Ela está 
esse tempo todo dentro de 
casa. Não deixo sair. Agora, 
vou começar a liberá-la, mas 
com cuidado sempre. Esta-
mos muito felizes por isso”.

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Pais e avós conferiram de perto a imunização dos jovens gonçalenses

Myke Sena/ Ministério da Saúde

Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá retiraram os lotes ontem
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Ciclovia S. Francisco-Charitas 
entra em nova etapa de obras
Ao todo, serão 2,3 quilômetros entre áreas novas e requalificadas ao longo da Quintino Bocaiúva e Silvio Picanço
A Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Pú-
blicos (Seconser) iniciou 
na manhã de ontem (26), a 
intervenção que dará con-
tinuidade à ciclovia da orla 
de São Francisco-Charitas. 
Para isso, está sendo feita 
uma travessia no canteiro 
central, no trecho próximo 
ao cemitério São Francisco 
Xavier, para que a ciclovia 
mude de faixa na Avenida 
Silvio Picanço. A previsão é 
que esta obra seja concluída 
em 30 dias.

O projeto de ampliação e 
requalificação desta ciclovia 
conta com a integração da 
Coordenadoria Niterói de 
Bicicleta, NitTrans, Emusa e 
Seconser.

Serão 2,3 quilômetros 
entre áreas novas e requalifi-
cadas ao longo de toda a Ave-
nida Quintino Bocaiúva, em 
São Francisco, e da Avenida 
Silvio Picanço, em Charitas. 
Todo o trajeto também rece-

berá nova sinalização.
O trabalho começou em 

julho com o recapeamento 
da Avenida Quintino Bocaiú-
va para a implantação da 
ciclovia segregada em todo 
o trecho da saída do túnel 
Roberto Silveira (Icaraí-São 
Francisco) até a entrada da 
garagem subterrânea, em 
Charitas. A partir deste pon-
to será feita a requalificação 
da ciclovia existente que 
segue até a entrada do túnel 
Charitas-Cafubá.

Responsável pela Coorde-
nadoria Niterói de Bicicleta, 
Filipe Simões explica que a 

ciclovia na Avenida Quinti-
no Bocaiúva foi implantada 
junto ao canteiro central da 
via no trecho entre o skate-
parque até a igrejinha de São 
Francisco e, dali em diante 
ela passa para a pista sentido 
Centro, já na altura da Aveni-
da Sílvio Picanço.

De acordo com Filipe 
Simões, atualmente existe 
um trecho de ciclovia em 
Charitas que corresponde 
a aproximadamente 30% 
deste trajeto e, agora, está  
sendo implantado os outros 
70%.

“Através desta iniciativa 
da Prefeitura de Niterói, 
será atendida a demanda 
por uma infraestrutura mais 
segura nesta região por parte 
daqueles que optam pela 
bicicleta em seus desloca-
mentos diários. Também 
será uma forma de incentivar 
ainda mais o passeio, lazer e 
turismo de bike neste eixo”, 
enfatiza.

Todo o trajeto 
também receberá 
nova sinalização 
orientando 
motoristas e 
ciclistas

Divulgação / Prefeitura de Niterói

O local da obra já começa a tomar forma e conta com agentes da NitTrans  para a orientação do trânsito na região

Divulgação

Os servidores da Assistência Social serão os primeiros a realizar o curso

Treinamento será dado pela Secretaria Municipal de Acessibilidade 

Niterói promove workshop 
de Libras para servidores 

A Secretaria Municipal de 
Acessibilidade de Niterói 
inicia nesta sexta-feira (27) 
uma série de workshops sobre 
a língua Brasileira de Sinais 
(Libras) com os funcionários 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, no Auditó-
rio João Sampaio, na sobreloja 
do Terminal Rodoviário Ro-
berto Silveira, no Centro. O 
treinamento, com duas horas 
de duração, tem como obje-
tivo facilitar a comunicação 
entre servidores municipais 
e deficientes auditivos, dando 
mais acesso dos surdos aos 
serviços públicos.

Até o dia 15 de outubro, 
todos os servidores da Secre-
taria de Assistência Social de-
verão concluir o treinamento, 
que será ministrado todas as 
sextas-feiras, entre 9h e 11h. 
Em seguida, a Secretaria de 
Acessibilidade vai levar as 
aulas básicas de Libras para 
outros órgãos municipais de 
Niterói.

“Nossa meta é levar esse 

workshop de Libras aos fun-
cionários de todas as secre-
tarias municipais de Niterói. 
Ele é voltado para o atendi-
mento ao cidadão que tem 
deficiência auditiva e pode 
ter dificuldade de se comuni-
car quando necessita de um 
serviço público municipal”, 
diz a diretora da Secretaria 

Municipal de Acessibilidade, 
Carol Basílio.

Treinamento semelhante 
foi dado pela Acessibilidade 
de Niterói no início deste 
mês a funcionários da Secre-
taria de Assistência Social de 
Maricá, numa parceria entre 
as duas administrações mu-
nicipais.

CCR abre 
vagas para 
novos 
negócios
O Instituto CCR e a CCR Via-
Lagos, em parceria com a es-
cola de negócio Empreende 
Aí, abrem  200 vagas para os 
projetos Despertando o Em-
preendedor e Despertando 
o Empreendedor na Tecno-
logia para comunidades ao 
longo da CCR ViaLagos (RJ-
124 – Rio Bonito à São Pedro 
da Aldeia) e da Costa do Sol. 
O objetivo é atrair pessoas 
que desejam abrir o próprio 
negócio em territórios popu-
lares, comunidades, favelas e 
periferias.

Das 200 vagas oferecidas, 
100 são para a extensão do 
Despertando o Empreen-
dedor, que já qualificou 240 
pessoas em no RJ e SP, no 1º 
semestre, e as outras 100 são 
para o Despertando o Em-
preendedor na Tecnologia, 
que visa  formar pessoas para 
criarem negócios orienta-
dos à transformação digital: 
aplicativos, plataformas on-
line, novos meios digitais de 
comunicação, entre outros, 
promovendo o impacto so-
cial e a inclusão tecnológica 
nas comunidades atendidas.

A curadoria de temas e or-
ganização institucional tem 
pegada online, fortemente 
“mão na massa” e linguagem 
descomplicada, feita para 
acolher as pessoas de modo 
contextualizado – sem jar-
gões de mercado ou termos 
que inibam a criatividade 
natural dos candidatos.

“Queremos formar no-
vos empreendedores sociais 
para o Brasil. Pessoas criati-
vas, qualificadas e empode-
radas, que farão a diferença 
na economia local, ajudando 
quem mais precisa. Para nós, 
este é o sentido real do con-
ceito de responsabilidade 
social”, afirma Tonico Perei-
ra, diretor de Comunicação 
e Sustentabilidade do Grupo 
CCR.  

Inscrições e detalhes - Os 
dois cursos estão abertos 
para pessoas com mais 18 
anos. Fora isso, não impõe 
nenhum critério específico, 
além da vontade de em-
preender e que os participan-
tes residam prioritariamente 
em territórios populares. As 
inscrições são gratuitas e de-
vem ser realizadas na página 
https://empreendeai.com.
br/institutoccr-ii/  até dia 07 
de setembro.

Secretaria abriu também canal direto com o cidadão que deseja adotar

Rio lança campanha para 
incentivar adoção de animais

A Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa dos Animais do 
Rio dará início à campanha 
oficial de adoção de animais do 
abrigo público (Fazenda Mode-
lo) com um grande evento junto 
à rede de petshops A Casa do 
Bicho, no sábado (28), das 10h 
às 15h.

A campanha “Adote um 
amigo” marcará o retorno dos 
eventos de adoção de animais 
na cidade, seguindo todos os 
protocolos sanitários exigidos, 
contando com grande estrutura 
e número de profissionais e de 
voluntários, sendo realizada em 

quatro lojas simultaneamente. 

São elas:
A Casa do Bicho - Olegário
Av. Olegário Maciel, 390
Barra da Tijuca
A Casa do Bicho - Américas
Av. das Américas, 11.529
Barra da Tijuca
A Casa do Bicho - Glaucio Gil
Rua Coronel João Olinto, 960
Recreio dos Bandeirantes
A Casa do Bicho - Recreio 
Shopping
Av. das Américas, 19.019 - Lo-
jas 104 G e 104 H
Recreio dos Bandeirantes

Com o slogan “Cuide. Pro-
teja. Amor de bicho não tem 
preço!”, a secretaria ressalta à 
conscientização em relação 
à adoção de animais resga-
tados de abandono e maus  
tratos.

Para adotar, o candidato 
precisa ser maior de 18 anos 
e passar por entrevista, além 
de assinar o Termo de Adoção 
e Guarda Responsável. Todos 
os animais que estarão dispo-
níveis para adoção já foram 
microchipados, vacinados, 
vermifugados e castrados - e, 
no caso dos felinos, testados 
para FIV/FELV negativo, in-
forma o órgão municipal.

Os animais adotados te-
rão uma consulta veterinária 
gratuita realizada pela equipe 
de veterinários da petshop 
A Casa do Bicho, de forma a 
irem para a casa dos novos tu-
tores tendo os primeiros cui-
dados garantidos e com todas 
as informações sobre a saúde  
deles.

Divulgação

O início da campanha será neste sábado, 28 de agosto, das 10h às 15h

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: 31/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua Caetano Monteiro - Vila Progresso - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Ruas 1, 2, 3, 4 - Vila Progresso - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua Augusto Renoir - Vila Progresso - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua Cândido Portinari - Vila Progresso - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua Claude Monet - Maria Paula - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua Doutor Alcides Galhardo - Vila Progresso - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua F - Vila Progresso - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua Jornalista Aristídes Melo - Muriqui - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua Le Corbusier - Vila Progresso - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua Leonardo da Vinci - Maria Paula - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua Manágua - Vila Progresso - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua México - Vila Progresso - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua Michelangelo - Mata Paca - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua Paul Gauguin - Vila Progresso - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua Renoir - Vila Progresso - Niterói 15665237
08:00 às 12:00 Rua Toulose Loutrec - Vila Progresso - Niterói 15665237
09:00 às 16:00 Rua Álvares de Azevedo - Icaraí - Niterói 15652063
10:30 às 12:15 Avenida Central - Itaipu - Niterói 15691831
10:30 às 12:15 Avenida General Atratino Cortês Coutinho - Serra Grande - Niterói 15691831
10:30 às 12:15 Ruas 1, 7, 17 - Engenho do Mato - Niterói 15691831
10:30 às 12:15 Rua Advogado Darcy Felipe Cury - Engenho do Mato - Niterói 15691831
10:30 às 12:15 Rua José Mocarzel - Engenho do Mato - Niterói 15691831
12:00 às 16:00 Estrada Doutor Melchiades Peixoto - Caramujo - Niterói 15692149
12:00 às 16:00 Rodovia Amaral Peixoto - Caramujo - Niterói 15692149
13:00 às 17:00 Rua Comandante Miguelote Viana - Icaraí - Niterói 15692859
13:00 às 17:00 Travessa C - Icaraí - Niterói 15692859
13:00 às 17:00 Travessa Deise Martins - Icaraí - Niterói 15692859
13:00 às 17:00 Travessa Marilene J Tavares - Icaraí - Niterói 15692859
13:30 às 17:30 Travessa Carmita - Charitas - Niterói 15687109
13:30 às 17:30 Travessa Doutor Leitão - Morro Preventor - Charitas - Niterói 15687109
13:30 às 17:30 Travessa Santa Cândida - Charitas - Niterói 15687109
13:30 às 17:30 Travessa São Vicente - Charitas - Niterói 15687109
13:30 às 17:30 Avenida Carlos Guida Risso - Serra Grande - Niterói 15692523
13:30 às 17:30 Avenida Ewerton da Costa Xavier - Engenho do Mato - Niterói 15692523
13:30 às 17:30 Rua Proc Doutor Luiz de A Braz - Serra Grande - Niterói 15692523
14:00 às 18:00 Alameda Bem Te Vis - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Alameda Biquinho de Lacre - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Alameda Canários - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Alameda Micos - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Alameda Pardais - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Alameda Pica Paus - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Avenida Bem Te Vis - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Avenida Biquinho de Lacre - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Avenida Mathias Sandri - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Estrada Itacoatiara - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Ruas 2, 4, 5, 6, 7 - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Rua Bem Ti Vis - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Rua Biquinho de Lacres - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Rua Matias Sandri - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Rua Particular - Itacoatiara - Niterói 15665305
14:00 às 18:00 Condomínio Jardim dos Ipês - Itaipu - Niterói 15665399
14:00 às 18:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 15665399
14:00 às 18:00 Ruas 1, 2 - Itaipu - Niterói 15665399
14:00 às 18:00 Rua Deputado Claudio Moacir de Azevedo - Piratininga - Niterói 15665399
14:00 às 18:00 Rua São Fabio - Itaipu - Niterói 15665399
14:00 às 18:00 Rua São Pedro de Itaipu - Itaipu - Niterói 15665399
14:00 às 18:00 Rua São Pedro - Itaipu - Niterói 15665399
14:00 às 18:00 Rua Senador Lima Guimarães - Itaipu - Niterói 15665399
14:00 às 18:00 Travessa São Fabio - Itaipu - Niterói 15665399

SÃO GONÇALO 
09:00 às 11:59 Travessa Rio Branco - Barro Vermelho - São Gonçalo 15661129

MARICÁ
08:00 às 12:00 Ruas 1, 3, 7 - Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 15665219
08:00 às 12:00 Rua Canal - Itaipuaçu - Maricá 15665219
08:00 às 12:00 Rua Antônio Carlos Jobim - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15665219
08:00 às 12:00 Rua Capitão Melo - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15665219
08:00 às 12:00 Rua Luiz Vieira - Centro - Maricá 15665219
08:00 às 12:00 Ruas 33, 74, 75, 76,77 - Jardim Atlântico - Maricá 15686929
08:00 às 12:00 Rua Albertino Pereira do Vale - Jardim Atlântico - Maricá 15686929
08:00 às 12:00 Rua Elzira Dias Gomes - Jardim Atlântico - Maricá 15686929
08:00 às 12:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico - Maricá 15686929
13:00 às 17:00 Rua 1º de Maio - Jacaroá - Maricá 15693283
13:00 às 17:00 Ruas 1, 10 - Caju - Maricá 15693283
13:00 às 17:00 Estrada Caju - Jacaroá - Maricá 15693283
13:00 às 17:00 Estrada Cajueiros - Caju - Maricá 15693283
13:00 às 17:00 Estrada Zilto Monteiro de Abreu - Caju - Maricá 15693283
13:00 às 17:00 Rua 1º de Abril - Jacaroá - Maricá 15693283
13:00 às 17:00 Rua 10 de Dezembro - Jacaroá - Maricá 15693283
13:00 às 17:00 Rua Edgard Augusto da Costa - Jacaroá - Maricá 15693283
13:00 às 17:00 Rua Luiz Fernando dos Santos Caetano - Jardim Graciema - Maricá 15693283
13:30 às 17:30 Estrada Itaboraí - Estrad Velha de Maricá - Maricá 15686993
13:30 às 17:30 Estrada Lagarto - Saúde - Maricá 15686993
13:30 às 17:30 Estrada Maricá Itaboraí - Ubatiba - Maricá 15686993
13:30 às 17:30 Estrada Odemar Guedes Figueiredo - Parque Ubatiba - Maricá 15686993
13:30 às 17:30 Estrada Ubatiba - Saúde - Maricá 15686993
13:30 às 17:30 Rodovia Amaral Peixoto - Centro - Maricá 15686993
13:30 às 17:30 Rua 19 - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 15686993
Dia: 01/09/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Avenida Doutor Acúrcio Tôrres - Piratininga - Niterói 15695845
08:00 às 12:00 Rua 18 - Piratininga - Niterói 15695845
08:00 às 12:00 Rua Geógrafo Amora - Piratininga - Niterói 15695845
08:00 às 12:00 Rua João Pinto - Piratininga - Niterói 15695845
08:00 às 12:00 Rua Maestro Eduardo Souto - Piratininga - Niterói 15695845
13:30 às 17:30 Avenida Central - Engenho do Mato - Serra Grande - Niterói 15695047
13:30 às 17:30 Avenida Ewerton da C Xavier - Serra Grande -Engenho do Mato - Niterói 15695047
13:30 às 17:30 Rua 12 - Serra Grande - Niterói 15695047
13:30 às 17:30 Rua Carlos Guida Risso - Engenho do Mato - Serra Grande - Niterói 15695047
13:30 às 17:30 Rua José Côrtes Junior - Serra Grande - Niterói 15695047
13:30 às 17:30 Rua Py - Serra Grande - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 15695047

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Garcia - Rio do Ouro - São Gonçalo 15683441
12:00 às 16:00 Rua H - Arsenal - São Gonçalo 15683441
12:00 às 16:00 Rua João Garcia Rosa - Rio do Ouro - São Gonçalo 15683441
12:00 às 16:00 Rua Mirak - Ipiyba - São Gonçalo 15683441
12:00 às 16:00 Rua Paulo Duarte - Arsenal - São Gonçalo 15683441
12:00 às 16:00 Rua Platão - Arsenal - São Gonçalo 15683441
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Rio do Ouro - São Gonçalo 15683441
12:00 às 16:00 Rua Soares de Passos - Arsenal - São Gonçalo 15683441
12:00 às 16:00 Rua Tenente Garcia - Rio do Ouro - São Gonçalo 15683441

MARICÁ
13:00 às 17:00 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Ponta Grossa - Maricá 15699455
13:00 às 17:00 Rua Irineu Ferreira Pinto - Ponta Grossa - Maricá 15699455
13:00 às 17:00 Rua K - Chácaras Inoã - Maricá 15699853
13:30 às 17:30 Rua 13 - Estrada Itaipuaçu - Maricá 15699673
13:30 às 17:30 Rua Carlos Mariguela - Itaipuaçu - Maricá 15699673
13:30 às 17:30 Rua Moisés Abreu dos Santos - Inoã - Maricá 15699673
13:30 às 17:30 Rua Parati - Itaocaia Valley - Maricá 15699673
13:45 às 17:45 Ruas 56, 57 - Jardim Atlântico - Maricá 15695093
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Decreto que institui Sistema Nacional de Garantias visa acesso das micro e pequenas ao crédito simplificado
Abertura de empresas é facilitada
O presidente Jair Bolsonaro 
assinou decreto que institui 
o Sistema Nacional de Ga-
rantias de Crédito, com o 
objetivo de facilitar o acesso 
de micro e pequenas empre-
sas ao crédito simplificado. 
A medida foi publicada on-
tem (26) no Diário Oficial 
da União e entra em vigor 
imediatamente.

Pelo novo sistema, as ga-
rantias dos empréstimos po-
derão ser realizadas por ou-
tras instituições, uma espécie 
de “fiador”. As entidades au-
torizadas são: as sociedades 
de garantia solidária e as so-
ciedades de contragarantia; 
as cooperativas de crédito; 
os fundos públicos ou priva-
dos; e qualquer instituição 
cujo estatuto ou contrato 
social contemple a outorga 
de garantia em operações de 
crédito.

“Assim, por exemplo, um 
grupo de empresas poderá se 

juntar e montar uma coope-
rativa de crédito e garantir as 
operações que forem contra-
tadas pelos seus cooperados”, 
explicou a Secretaria-Geral 
da Presidência, em nota.

Os fundos já em operação 
também poderão participar 
do novo sistema, como o 
Fundo de Garantia de Ope-
rações (FGO), do Banco do 
Brasil, que dá garantia aos 
créditos no âmbito do Pro-
grama Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronam-
pe), e o Fundo Garantidor 
para Investimentos (FGI), 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). Entretanto, 
de acordo com o decreto, a 
instituição desse sistema não 
implica aporte adicional de 
recursos do Tesouro Nacional 
nas outorgas de garantias em 
operações de crédito, exceto 
se previsto em lei orçamen-

tária.
O novo sistema de ga-

rantias integra o Sistema 
Financeiro Nacional. Para 

estimular as operações na 
nova modalidade, os órgãos 
reguladores do sistema fi-
nanceiro serão responsáveis 

por estabelecer condições 
mais flexíveis nos emprésti-
mos para esse segmento do 
mercado. Por sua vez, o Con-

selho Monetário Nacional 
(CMN) deverá regulamentar 
a aceitação e a prestação de 
garantias por parte das insti-
tuições financeiras, estabele-
cendo critérios prudenciais e 
de supervisão.

“A criação desse novo 
sistema possui potencial 
para estimular a competição 
bancária, a eficiência do mer-
cado e proporcionar maior 
acesso ao crédito, além de 
contribuir para a retomada 
da economia”, diz a nota, 
destacando que as micro e 
pequenas empresas respon-
dem por cerca de 72% dos 
empregos formais do país.

Segundo a secretaria-ge-
ral, apesar da contribuição 
para a geração de vagas, essas 
empresas possuem dificul-
dades de acesso ao sistema 
de crédito tradicional, por 
não conseguirem prestar 
as garantias normalmente 
exigidas nessas operações.

Marcos Corrêa/PR

Medida assinada pelo presidente Bolsonaro foi publicada ontem no Diário Oficial da União e já entrou em vigor

É a 15ª acusação contra ele, que estava em regime de prisão domiciliar

Nova denúncia leva João 
de Deus de volta à prisão

João Teixeira de Faria, conhe-
cido como João de Deus, teve 
mais uma prisão decretada 
pela prática de crimes sexuais. 
A prisão, a pedido do Ministé-
rio Público de Goiás (MPGO), 
foi acatada pela Justiça e o 
mandado de prisão foi cum-
prido ontem (26).

De acordo com o MPGO, 
a decisão de ontem está re-
lacionada a uma denúncia 
por estupro de vulnerável 
envolvendo oito mulheres. 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 procuravam em busca de 
ajuda espiritual na Casa Dom 
Inácio de Loyola, em Abadia-

nia (GO).
Em nota, os procuradores 

informam que a denúncia, 
oferecida pela Promotoria de 
Justiça de Abadiânia, relaciona 
outras 44 vítimas, “mas, em 
razão de os crimes estarem 
prescritos ou ter decaído o 
direito de representação da 
ofendida, elas figuraram como 
testemunhas, notadamente 
para reforçar a forma de agir 
do denunciado”.

Esta é a 15ª denúncia con-
tra ele. O MP informa que os 
casos ocorreram entre 1986 e 
2017, envolvendo vítimas vin-
das de São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Maranhão, Goiás, Santa Cata-
rina, Mato Grosso e Espírito 
Santo.

Das 14 denúncias anterio-
res – todas por crimes sexuais 
– João de Deus já recebeu três 
condenações. Em uma delas, a 
40 anos de reclusão por cinco 
estupros de vulneráveis. Nas 
outras duas foi condenado a 
19 anos e 4 meses de reclusão 
por violação sexual mediante 
fraude, na modalidade tenta-
da, violação sexual mediante 
fraude, e 2 estupros de vulne-
ráveis; e em outra a 2 anos e 6 
meses de reclusão por viola-
ção sexual mediante fraude.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

 João de Deus foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás por estupro de vulnerável envolvendo oito mulheres

Detido ontem 
já tem várias 
condenações, 
uma delas a 40 
anos de reclusão 
por 5 estupros

Motivo foi falta de providências com abandono da Linha 4 do metrô

TCU multa ex-governador 
Wilson Witzel em R$ 74 mil

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) estipulou, na 
quarta-feira (25), uma multa 
de R$ 74 mil ao ex-governa-
dor do Rio de Janeiro Wilson 
Witzel. Segundo o TCE, Wit-
zel não tomou providências 
para evitar riscos com a 
obra abandonada da Linha 
4 do metrô. Além disso, fo-
ram apontados danos aos  
cofres públicos de R$ 3,7 
bilhões.

O valor equivale a 22% 
do total da construção - es-
timada, em valores atuali-
zados, em R$ 16,7 bilhões. 

A decisão determinou que 
a concessionária Rio Barra 
S/A, o consórcio Linha 4 Sul, 
o consórcio Construtor Rio 
Barra e sete agentes públicos 
devolvam aos cofres públi-
cos, aproximadamente, R$ 
1,2 bilhão.

Os envolvidos na ação 
também não podem exercer 
cargo em comissão ou fun-
ção de confiança no governo 
do estado ou do município. 
Ainda cabe recurso. Segun-
do o TCE, outro objetivo da 
medida é cessar os riscos 
às estruturas da obra e dos 

prédios do seu entorno que 
a paralisação dos trabalhos 
acarreta, conforme demons-
trado em estudos e relatórios 
técnicos.

O trecho da Linha 4 do 
metrô está fechado desde 
2015. Em 2018, os buracos de 
mais de cinquenta metros de 
profundidade foram inun-
dados para dar segurança à 
obra paralisada. Três anos 
depois, um estudo da Ponti-
fícia Universidade Católica 
(PUC) apontou que a estru-
tura, ainda inacabada, corria 
risco de afundamento.
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FAZENDA 4.389HA
EM CACHOEIRAS DE MACACU/RJ

Terras de cultura, pastagem e mata, c/ casas, galpões,

depósitos e outras benfs., no Sítio São José do Batatal e

Santa Fé, há 6Km de Cachoeiras de Macacu.

INICIAL R$ 15.361.500,00
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO
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Curado, 
Kenedy já 
pode se 
apresentar

Um dia depois 
da goleada so-
bre o Grêmio 
na Copa do 
Brasil, o Fla-
mengo ontem 
recebeu uma 

boa notícia. Isso porque o 
atacante Kenedy testou ne-
gativo para covid-19.

Com isso, o jogador já 
pode embarcar para o Rio de 
Janeiro para ser apresentado 
no clube carioca. Kenedy 
deve deixar Londres no dia 
de hoje.

O atacante do Chelsea, 
da Inglaterra, chega ao Fla-
mengo por empréstimo de 
uma temporada. Após este 
período, os cariocas preci-
sam pagar R$ 61 milhões 
para ficar com o jogador em 
definitivo.

Kenedy ficou dez dias 
em quarentena após testar 
positivo para covid. Assim 
que chegar ao Rio de Janeiro, 
o atacante vai ser apresenta-
do e iniciar os treinos com o 
elenco.

O novo reforço rubro-ne-
gro já está regularizado no 
BID da CBF e pode estrear 
assim que o técnico Renato 
Gaúcho quiser.

Zagueiro - O Flamengo 
segue no mercado atrás de 
reforços. Uma das posições 
que os rubro-negros buscam 
reforços é a defesa.

David Luiz surgiu como 
possível reforço, mas o vice 
de futebol, Marcos Braz, 
negou qualquer negocia-
ção. Agora, o nome da vez é 
Maicon, ex-São Paulo, que 
estava no Al Nassr, da Arábia 
Saudita.

Na corrida pelo G-4, Glorioso pega hoje o líder da Série B fora de casa

Botafogo tem difícil 
missão contra o Coritiba

O Botafogo tem 
a chance, hoje à 
noite, de entrar 
no G-4 do Cam-
peonato Brasi-
leiro da Série 

B. Mas a tarefa não será fácil, 
pois o adversário do Glorioso 
será o líder Coritiba, às 21h30 
(de Brasília), no estádio Cou-
to Pereira.

Os alvinegros terão um re-
forço de peso para a partida. 
O técnico Enderson Morei-
ra, que cumpriu suspensão 
contra o Vila Nova na rodada 
passada, estará de volta ao 
banco de reservas.

No entanto, o Botafogo 
perdeu duas peças impor-
tantes para a sequência da 
Série B. No momento em que 

a equipe busca se aproximar 
dos líderes, Enderson Moreira 
terá de fazer modificações na 
equipe.

As lesões do lateral-es-
querdo Hugo e do atacan-
te Diego Gonçalves serão 
sentidas pela equipe. Hugo 
sofreu uma fratura na cla-
vícula e não joga mais em 
2021. Com Guilherme Santos 

retornando de uma tendinite 
no joelho direito, Enderson 
terá somente Jonathan Silva 
à disposição no jogo desta 
noite.

O problema de Diego 
Gonçalves, embora não tão 
sério como o de Hugo, vai 
tirá-lo da equipe por pelo me-
nos quatro semanas. Assim, 
um problema no quadril vai 
privar o treinador de um dos 
pilares ofensivos do seu time 
e titular absoluto. Em Curiti-
ba, Diego Gonçalves deve dar 
lugar a Warley.

Além disso, o meia-ata-
cante Vitinho, destaque do 
sub-20, foi integrado ao gru-
po que seguiu para a capital 
paranaense e será opção no 
banco.

Vitor Silva / Botafogo

Técnico Enderson Moreira, que cumpriu suspensão na última rodada, volta hoje ao banco de reservas do Botafogo

Técnico 
Enderson 
Moreira terá 
vários desfalques 
para a partida 
desta noite

Germán Cano tenta 
encerrar jejum de gols

Yago comenta troca 
de treinador no Flu

O Vasco volta a 
campo no pró-
ximo domingo, 
contra a Ponte 
Preta, em São 
Januário, pela 
20ª rodada do 

Campeonato Brasileiro da 
Série B. Os cruz-maltinos 
precisam da vitória para vol-
tar a sonhar com o acesso à 
Primeira Divisão.

O técnico Lisca vem ten-
do a semana livre para traba-
lhar com o elenco no Centro 
de Treinamento Moacyr Bar-
bosa. O objetivo é organizar 
a equipe para a sequência da 
competição nacional.

Além disso, o comandan-
te vai buscar o fim do jejum 
de gols de seu principal jo-

O Fluminen-
se optou pela 
mudança de 
c o m a n d o 
após a elimi-
nação na Taça 
Libertadores 

da América para o Bar-
celona de Guayaquil. Na 
semana passada, o técnico 
Roger Machado foi demiti-
do e Marcão foi efetivado  
no cargo até o fim da tem-
porada.

O volante Yago Felipe 
falou sobre a saída do trei-
nador e lamentou que os re-
sultados não vieram como 
esperado.

“O grupo estava 100% 
comprometido com o pro-
fessor Roger. Mas, infe-

gador. O atacante argentino 
Germán Cano não marca há 
sete partidas.

O último gol de Cano 
foi contra o Guarani, assim 
como a Ponte Preta, é da 
cidade de Campinas (SP). 
Desde então, o argentino 
amarga uma sequência sem 
marcar pelo Vasco.

Para tentar mudar a situa-
ção cruz-maltina, Lisca pode 
optar pelo retorno do esque-
ma com três atacantes.

lizmente, os resultados 
não vieram. Mas isso é 
passado. Procuramos olhar 
para frente agora e vemos 
com expectativa muito 
boa a sequência do ano”,  
disse.

O meio-campista trico-
lor também comentou a 
efetivação de Marcão.

“Como o falei da outra 
vez que ele assumiu, na 
temporada passada: é um 
cara que é ídolo do clube, é 
conhecedor, bastante tra-
balhador, muito dedicado. 
Tenho um carinho muito 
grande por ele. Espero que 
ele possa repetir tudo aqui-
lo que fez e cada vez possa 
crescer mais e nos ajudar”, 
declarou.

Artilheiro do 
Vasco está 
sete jogos sem 
balançar as redes


