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JOURDAN 
AMÓRA 

NÃO EXISTE 
COMUNISMO NO BRASIL (Il) 

A quem interessa propagar 
é suposta eustência de um pe 
go vermelho” no Brasi? 

A quem interessa ocultar a 
verdade dos fatos? 
Se não aparecem os favore- 

cos, os nameros olcias in 
cam que os teóricos ou pratico 
tes da Ideologia marista-teni- 
nista não tem expressão. 

Em termos de mitância po- 
ca no Brasi eles são apenas 
397.194 Insctos no PCdoB 

(187.080), o antigo Democraca. 
Crista (187.054), o Pos 
(167057), Po (150.0 
oPRTE (138781), 
Com menos ds 100 ml ma 

tamos o Pros (87.166). o Pai 
ot (78.655) o PUB (42.819), 
o PPL (40.208), o Novo 
(26201). o PSTU (17.130), e 
com apenas 3.717 miltantes, o 
PO (extintos estes dos Ut 
mos), de extrema esquerda 
Onde está o “perigo verme- 

ho"? Na daputa eletocal não 
est. Na luta armada, também 
286. Na mta também e. em 
o Jusiiário cu na gra 

cando a quais paridos estão in- 
que se fliaram a agremiações 

MOB, com 2.391.656 eletoras: 
oPT com 159047210 PSDB. 
com 1.458.624; 0 PP, com 

443.998; o POT, com Mesmo com a Iberação do 
296.593; 0 PTB) com porte de am, os comuniatas 
191.270; 0 DEM, com não podem se igualar à capa- 

103.223 e o PSB. com cidade armamentista a de mo- 
655.569, 

Depois aparscaram o PPS 
Biização dos choles das mi 
cas ou do tráfico. 

com 480.505;0 PSC (queele- Tomb não em condições 
geu o governador do Ro). com . de operar esquemas como oa da 
422.967; o PRE, agora Repu-. comupção que envolve terças po- 
blcanos, com 358.273; 0 PV. 
com 376.328; PCdob, com 
197 194,0 PSO, com 326.730, 
o PRP, com 250551110 PSL do 
cual em Ab de 2019 ainda eu 

ricas é empresariais formado” 
ras de variedades quadrinas 
losando o Bras. (Continua) 
- Reutcdo de 3 pro de 2020 

Jourdan Amóra é Jornalista 

ATRIBUNA 
facebook.com/atribunarj 

Quando as pessoas vão entender que álcool é direção não 
combinam? Se fasse Jovem dizia que era trmespoasável por 
ser novo. Un homem de mais de YO anos fazendo essa 
besteira. Se prejudicase vó ee, ok O problema é que 
acaba matando quem não tem nada a ver com iss. Tem 
“que prender mesmo. E fer à pessoa entender risco que 
é este tipo de simação. - Gabriela Sodré 
Sem falar no intervalo de 1 ora entre a viagens Sea pessoa 
perde 0 catamarã, não tem hpótee que continuar esperando. 
da prazima embarcação. A altera a rotina da pessoa. Não vale 
apena Mas é intencional esta farendo ssa pr aulas a 
acaba com serviço - Claudia Louada Campos 

COVID-19 : UMA 
DOSE DE ESPERANÇA 

CASOS GRAVES DE COVID-19 
TEM 80% DE NAO VACINADOS 

forma desenvolvida pela Vveridade de São Pau 
ontou que de cada 10 pessoas que mor 

reram de covid, 8 não receberam nenhuma dose da 
vacina. Segundo o levantamento, de 1º março (o- 
meço da aplicação da 2 dose) at 15 de nov 
306 050 pessoas morreram de Covid 19 no Brasi 
Destas, 24 mil (79,7%) vitimas não haviam toma 
do nehuma dose da vacina 

Ene x que completaram o lo vacina, o nó 
“meto cai para 32 ei (10,7%) Já entre quem tomou 
somente à prumeira doe da vacina o número de 
“tias ehega a 29 mil (97%) Desde quando a 2º 
dose começo a ser aplicada o número de 
cam 94 de 9.6 mil emmaç, para 5.744, em 

vacinados focar muro 
número de mortos não 

e Sá mia, 56 mil; 

No fim de março, só 2,2% dos brasileiros tinham 
o duas doses da vacina, o que tambêm ajuda à 
ar por que a muloria dos mortos no período era 

de não vacinados 
Noy meses mais recentes, no entanto, o padrão se 

inverte o número de mortes de vacinados em out 
ro, 3.293 pessoas, é maior que a das 2.000 vitimas 
ão vacinadas, o que teria relação com o fito de que, 
agota, a maioria da população é vacinada. No fim de 
tubo, S4 4% da população já havia tomado as duas. 
dores de vacina 

O padrão é semelhante para as internações, Dos 981 
mi imtemados, KO2 mil (81,7%) não eram vacinados 
Apenas 3 ml imternados (9,6%) completa 
vacina e 85 ml (8,75%) receberam somente 

Resposta imune 
da Pfizer aumenta 

com Janssen 
Pesquisadores descobriram que usar a vacina da 

Jams como dose de reforço mas pessoas inicia 
met imuizadas com a Pts produ ma for es 
posta imune podendo até produ ma proteção am da maie cora formas graves da Cod. 

Tm estado feto com 6 voluntários que tceberam 
as dm dons da vacina da Pier moro que quando 
izado a dr entr da lan prova repor 
“ads ano que mova ae eta. or mun e 
tentada onra a foema orgia] do corais e como 
conta xs variantes Dec Bia deseram 
A apcaçãodoreçoda Piz pda uma eso 

da as apa do sea mae. que, ota. dass 
enem meato mas airado ger ve 

“Como does extras, ambas vacinas procuram é 
As A de cpa Na qu om, 
as sda sam em nen compare af 
Tau De Dm Barca lider do ed do Coro Més 
o Be lee Dencemes e da Harvard Moda cho 

Porém, depois de quatro semanas, os níveis de 
anticorpos começaram a decar em pessoas que re 
choram a vacina extra da Pfizer, enquamo les co. 
tingavam à subir naqueles que receberam a Jans 
sen A vacina da Johuoa & Jonh também au- 
mentoa o número de células T chamadas de CD$ 

Apesar do estudo não incluir a variante Om 
er, Barouch disse que s estudos poderão ser 
importantes para se debater caminhos de comate 
contra a ltuma variante 

“No momento, ainda não teres ess cone cbee 
aOmbeia, mas est cri que como se be meta 
preocupação e especulação de que cla [variante] reu 
cm aigom aíel, mesmo subetancal de escape da 
“dão dates gerada pelas vacas Para uma 
dose de teta, vocÊ procura inremestar Lao a fes 
postados sticopos com a das cells 
Parou ds que ele e seu grupo steneeram as 

desenheas para um jonas de revisão pa ar tese meo ep poblicaram o estudo oie sema 

tsc | à 

MUNICÍPIOS DO R$ COM MENOS MORTES. 

“amena EEE 
eso cuenta psao 

revisão, no servidos de ed e pra Met 
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POLÍTICA PELA PRIMEIRA INFÂNCIA 
VIRA LEI NO ESTADO DO RJ 

Objetivo é estabelecer prioridades nas políticas públicas setoriais, em diversas situações 

EX-VEREADOR DE SÃO GONÇALO | 
DILVAM AGUIAR MORRE VÍTIMA DE CÂNCER 
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DARCY VARGAS INOVA COM 
ODONTOLOGIA HOSPITALAR 

Atendimento visa diminuir o risco de infecções na região bucal 
O Hosp Regional Dercy Varas Para atuar esa função, foi coa 

(HRDVO) apos conta com odotclgia tratada a ciurp dents, Dra Caro- 
opala em sua unade O serviço. line Mont Serrat especialista no 
mplaado pela Comissão de nerve auto elerência na regido A prof 
ão há cerca de dos meses e j td. sionl trabalha há mais de 15 anos es 
dezenas de pacien, que estvcramin res, fox responsável pel setor de 
temados nas limas seas Uma . odontologia hospitalar no setor de 
ho novo, jamais eua na uno. mermação da UPA da cidade de Rio 
de porém de grande inpertncia pura. Bono. Em seu curdo algamases 
oa recuperação dos nos pacientes. peializaçõs, como: Manejo dot 

Esse atendimento se concentra lógico de Pacientes Hemato-oncolô- 
nos cuidados das alcrações bucais. gicoe Emergências Odortlógics 
que exigem a atuação de equipes di- "Nossa boca colonizada poe mu 
Versficidas nos alendimentos com tos e diversos poógenos, a ft de 
maior complexidade O profissional. cuidados adequados e especializados 
que trabulha nessa áca é esponsá- . acaretam uma prliezação desses 
vel por dirnuir o iso de infeeções — que podem castor muis tempo de 
que têm origem na regido bucal me... internação complicações do estado 
Morar a qualidade de vida dos pci: — gerale até amore Aodbatologia hos venção, que segue trabalhando para 
entes, reduzir o perodo de interação pitas propõe o aprimoramento das locar 4 unidade como uma referên 
e conter o uso de medicamentos. sistência e melhoria da gesto dasias — A UMIDADE ext cierecendo o serço para mn os riscos detecção. ciacm ade para Rio Bono região. 

Programa dá 60 bolsas para antecipação do 13º 
iniciação científica em Maricá movimenta economia 

== de Cabo Frio 
O pagamento antecipado do na redução de despesas 

do 13" deste ano e do. e no dueto das rceindo “atra de nove soe. ipi 
does pela preta de Cao "Contando com o lário 
Eroinetou R$94 Gmilhicena de outubro, viabilizamos o economia da cidade em um pe. pagamento de tê folhas 
iodo de cera de 20 da O Iaras em um periodo de um monae um nela gr. mês Ls 5 é posível com 
Acção de apto tecnlógieo . muito planejamento gestão 
paga dos peofemores d rede. efcene do recunos pai 
Púbica ncia e ri uma cor Ur abalo compre. 
Pare d vida ereto o mi. tdo rsponsável de toda a 
de dezembro de 2030 berdada . quip, que resulta na red d peão amei ão das despesas e no au. 

Ca prcisiade do poi no ds rece do il 
cado de eia de im de aa os clio” avalia Dont 
recuos ajudarão a impulsiona Cabo Fo já cole os 

be da aplicação de tds em co pemomirimeni fe. ed poi pi became param xr epmação ii ai RO pi a à on cao por meo mo beem pao bem exe preço moLaas 600 porte o fetais edeide ra paga id O meo 
“dente do ICTIM Col Pansera aluno universitário aprenda a fazer pes. xafios do municipio. sob a orientação coperação financeira, a Pref- ganho fi de novembro O estudam contará co um pote qua, escalas propor as qu de pesquiadares da Preta Ea tudo Cabo Procon com uma ilalde uma grande rede 

tiiçõs hospitalares” explico apro- 
isonal. que vem se destucandocom 
su trabalho recêm-niiado 

“A Dra Col vinha toda manhã 
tealizar a minha gene bucal, nã só 
a minha, mas de lados os pacientes 
imtemados no Setor Covid Uma cos 
sa maravilhosa Só posso enalccer o 
trabalho de toda a euipe Nun vou 
esquecer do tratamento que recebi pr 
paste dela e dos outros peofissonais 
Foram todos muto cuidadosas comi 
go” agradeceu Franeismar Nasimen 
to, paciete que esteve inemado na 
unidade com à Cová-19. 

Modemizar e oimizr os serviços 
oferecidos pelo HRDN é umdos oje- 
avos principais da Comusdo de Inter 

A Prefeitura de March vai destinar 
60 bolsas de Iniciação científica para. 
aluno do programa Pasaaprte Uver- 
atri e profenores ocenadores de 
Pesquisa, À iniciativa é o Instituto de 
Ciência, Tecnologia e Inovação de Ma 
les (1CTIM) e da Secretaria Municipal 
de Educação 

Serão bolas pra alunos para 
professores divadidos or seis re do 
Conhecimento para mvestigação Sa 
de, Educação, Mobilidade Urbana, Cu 
tura, Agricultura, Sustentabilidade « 
Meio Ambient, Cada dra contará com to alunos é dos pefessoes 

“O programa de cação Cienáica 
“de Mare ra fomemar valorar ac 
tura da pesquisa, do eo e da aplica 
idade enc uno aos aluno do Po. 
sapo Universitário ideia é propor o 

“de R$600 0 por mês, sendo necemário contribuam para o desenvolvimento fi. oportunidade de nossos alunos in atividade conômic local Se. de varejo do ai, com gera 
esta regularmente matriculado eme. tur do mumcipao”, rela a tecrtá  vesogaremo municio” complemes gundo o pecíio Joné Boni. cão de 66 vagas de trabalho, 
do de graduação, cuja iatituição de. riade Educação Adriana Costa tao diretor de Tecnologia do ICTIM, “ao aregdaiação financia ot. ente empregos dito indo 
ensino superior sea vinculada do po 1505 orientadores, ejas has se- — Marcio Campos. a pincipal meia alcançada no retos. E ainda este ano, será 
ma Pasapore Universitário duran rão de R$ 3.700 mensal. precisam ter Para participar, os interessados de peimeio ana de governo. inaugurada uma outra grande 
te foda a vigência da bolsa. No at da grau de doutor (ou equivalente) ou ex. verão ler os entéios metais pu “Quando assumimos a gs. varejsta, com cercade O no- inscrição, ele tem que estar cursando à. periênciaempáica relevante nas áreas. cados no se e ici com be ses tão da prefira, deixei muito. vo postos formais de trab 
partir do Segundo periodo da radua- . Je pesquisa proposta, bem como sr . xando mo mem programas e projetos” eduro que anca precidade esa lho. Em outubro, foi bos 
são independentemente de ter ocori . servidor do Prefatura de Maná ou de. e na sequência em “edita” Ernie peoscenia ano andei inação 
do troca de curso, equivalência ou se. seus órgdos vinculados Além da di ia Aa cri | Pnad POA GS REM a gundo graduação. pomtuidade para omentr os bolstas 

De acordo como edita, Lançado no é indepencável tr qualificação o ex 
nela do mês, é necessário inda er co periência cm uma ou mas res de me 
eficiente de rendimento acumulado . nesse do edital 
al ou superior asia o ato da mari A aviação dos projetos será feita 
ção e munido durante à vigência da pela Como Especial de Avaliação de sie pe oa | pa ii rd To, eos pagando todos vs. sejam se instalar no Po de dia Umbom desempenho acadêmico. Bolas do ICTIN pla Scania de popudo do candidato, evidenciado pelo ir. Educação. Ao fim di boba, ja duas . Diágação dos retados: 14022022 salários devidamente em di, — Desemolvimento Econômi 
co escolar. condição essencial ara a. qdo é de 1 meses. alunos crista: — Recursos: 159 180122022 fumê Já acertemos mts. co, que ocupará uma área de 

“lua idade consegue er uma. timativa de recebe até 190 mil 
Ta aemnisração com tantos. hóspedes por ano. 
axrasos nos pagamentos Foram A prefeita deCabo Frio. 
anos de incertas mas iso fi. informa que está rbalhando 

concessão da bolsa. Cuiros eguislos dores apresentarão seus resultados em E despesas deixadas de anos am- 28 mil metros quadrados no doer Cuco Las CNP cada seio de dd en Dão doe remitos Joc Col d Pe 
idade ctangatcl pda dee ção cfc Cds ads mar. asnaur do aro de outorga da, Danícia Mendes a melho... ça, unde poderão se instalar 
Volviment do projeto de pesquisa... cos do ICTIM em Maria O edital se . * entrega de documentos: ria das contas públicas é te... até 19 empresas de médio « 

“A iniciação cientifica é uma opor- articula à formação dos alunos do 220220222 28022022 sultado de um trabalho foca-— grande porte. 
unidade impar pocque permite que 0 . Passaporte Universitário enaros de. iieo de bolsa: 01/03/2022 

Buscas por desaparecido seguem em Saquarema 
OCorpade omiirsresizo nm Foco terceiro dia de buscas pelo 

manh de ontem (6), mas um dia de. desaparecál, que ainda não teve a H 
buscas pelo desaparecido do naurá- . identidade confirmada. Pelo menos. 
Ei de um barco, na cdade de Saqua- . irês pessoas estavam no pequeno 
esa, Regidodos Lagos do Rio de a... barco de pescadores que virou e nau- 
eira A embarcação afundou noúlt- . ragou pela manhã de sábado 
mo sábado (4) Tuas vitimas foram resgatadas, 

De acordo com informações da . sendo que uma delas, um homem 
corporação ds Tal min, anda duram . de 0 anos, morre após ser levado. 
te amanha, as buscas foram reinicia... para o Hospital Municipal Nossa 
das pelo Quartel de Saquarema. por. Senhora Nazareth. O outro passa 
tera e também pelo mar Equipes de — bem Att o fechamento desta repor. 
mergulhadores e matos aquiicas atu. tagem, a terceira vitima não havia 
BS pt poa rar 
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CASOS DE GRIPE DISPARAM 
EM NITEROI E SAO GONÇALO 

Rede hospitalar privada tem alta de até 93% nos atendimentos de sintomas gripais 

saque morus 
Apôs a reforço de 200 mil do- 

ses da vacins contra a Influenza. to de S9 atendi 
para a Secretaria de Estado de Saí. cia, dis quais 95% 
de (SES) do Rio de Janeiro, o du- 
mento exponencial dos casos de 
gripe prencupa a população. A rede 
particular de atendimento de Nite: Tôle São Gonçalo já registra o au- 
mento no atendimento de casos 
ipas, que variam entre 60% 

S3%%. Na última semani, na rede 
estadual de saúde, houve um au. 
mento dos atendimentos nas UPAS. 
estaduais em 400%. 

No Hospital Iara, que fica no 
Centro de Nite, aumento foi 
de $$ principalmente na faixa td 
ria entre 20 € dQunos. “Desde 0 

o, O volime de 
atendimento aumentou em 45% por 
inicio de desen 

São Goaçalo (HCSG), que fes no 
Cera da cidade “Verificamos, de 
outubro para noverino, um aumer: 

contada ocorrência de quadros es... xandre Chieppe 
Tou a Gestor da Emergência Adu. 
to, Dk Daniel Marques 

Cérca de 60% dos atendimentos 
na emergência do Complexo Hopi 
talar de Niteroi (CHN, no setor du 
to é pediátrico, so relacionados a. or parte dos usuário 
quado gripal, comum volume de 80 
Casos em nulos e 30 peidricos 

Em São Gonçalo, também fot 
percebido o aumento dos alendimem 
tos em 93% no Hospital é Clinica 

corespondem so 
“quadro de infecção viral resperaôia 
(aripe pricipalmente) É importam 
te ressaltar que vem sendo obsena 
duma baia adesão à vacinação co 
ira Infloenza. Lembramos que esse 
método preventivo é essencial para 

é reduzir às complicações nas cria 
as”, aeiou o podia De Gabeel 
Farias da Cruz, Gerente da Unedade 
de Terapia Intensiva pedira 

O imunizate pode se aplicado a 
parir dos seis meses. “Precisamos 
ue às pessoas retome ao postos 
para tomar segunda dose e à dose 
de reforço contra Covi, assim com 
a vacina contra infvena”, contou 9 
Secrário de Estado de Syúde, Ale 

À Secretaria Municipal de Sade 
de Send informou que Ba ltma se 
cura pelas unidades de emespência . cação das doses a 
por pacsentes com sindrome grpal 
em relação à semana pascada À mar apresentaram — saúde 

vel em todas as Policlínicas Reg 
ais nos midulos do Program Me... para 12 
ic de Familia (PM) € as Unido. periodo de 
des Básicas de Sade (UBS) A pl OZ] Esse aumento coresponde a 

“ala de imunização das unadades de 

GRIPE SALTA E COVIO CANO RU 

ESPECULISTAS apontam empenânca ca vesração contra a pros 

Ji em relação à Covd-19. a 59º 
sçãodo Mapadeiscodo Com gredd ed çe 

indica uma queda de 28% nonúme- Fasano eso no a de A HT: 
one da vacina o mumcpia "A va. pad, os endamenos passaram de ra de Ghos provocados pela doc: UNA nar at ano 

DIA D DE VACINAÇÃO 
EM NITERÓI 

Noto atado, foi raiado o da D de vacinação contr 
Pe e campanha de mulivciação Para alização da caderneta de citação iunização esteve disponfi nas unidas de rede idea de sad, das 8 às 13%, para peso a parir de 6 ese Deo que ni ro receberam age cano Nome io Dor 
Velmniaçã coma a Covi619 A Sra Muni de St dede Nic! tar que foram manias 8.55 pesca A ae na cratni dlpanive rm ads as Poe Renais, no dos do Proprama Mac de Fa 
mia (PME) ns Unidades 
cas de Sabe (UBS) A aplicação Gi dons acontece de segundo : af, ds Hd 1 nas 

24 a 30 de novembro de jas de imunização das unidades de saúde Toda população de de 
meses de idade pode se aca. Td camada e poco 

23 de novembro de 2021 

está em ba 
ao baixo Taem parte do grupo prioritro po 

dem agendar a vacinação con a 
ie Brava da nero Eta in 

Mutirão entrega cartões do 
Supera RJ no Canto do Rio 

Niteró, por meio da Secretaria 
Mumicipalde Assistência Social Eco 
nomia Solidária (SMASES), iniciou, 
pa cotrga do cartão Supera RJ ato 

o programa, na 
o termo de 

pace Fiada entre o Programa So 
DeraRI, do Governo do Estado, e Pre 

dos ou beneficiários 
cidade Ação é resulta 

Fetura de Nerd. O obetiv 
sro matr número de lendmentos, 
no menor pra posavel 

O Supera R dum proa 
mínima crado pelo Gove 
do que 

valor do beneficio 

Omuto iniciado ontem no Canto 
“do Ro, ser ata pia seta 

em como objetivo o enfrenta men e a superação da crise econbe. 
a ud pelo sfitos das medidas. 
adotadas de combate ao novo corona 
in, priorizando o cidadão em estado 
de vucrablidade dci a pobre o 
Estado do Rio de Janeiro. De acordo nograma de acordo 
om a Secretaria Municipal de An 

ência Social e Economia Solidária, o. aglom 
lente é de R$ 

250 com adicional de R$ SO por filho menor de idade Jitado a 2 io, po 
“lendo chegar do valor máximo de RS 380 por mês, exceto quando buave po gamento de valores reativos. O valor 
do beneficio não pode ser sacado em 

cce, sendo destinado apenas para 
pagamento de compras em estabele 

(10 A entrega dos cars conteve de 
acordo coma letra o hacáro cstbee 
do para cad dia O uso de múcara é 
obrigatório a entrega eepetaráoro- 

oe ave le 
ta dos beneficiário, à Gm de evitar 
À ausente social é au 

SMASES Raquel ata cares que sur o beneficio 
cm setembro deste amo, a Prefeitura de 
Niterói assinou um termo de coopera. . mento Pere 
cla como Governo do Estado par cx 
Cuçdodo programa Supera RJ, o mu 
pio Raquel destaca que familias em 
“sutuação de vulerabldade que não 
veram aceno a nenhum programa de 
lo emergem! do Governo Fer 
ou Municipal que se encontram em pe 
cariedade de renda, foram x 

soa da 

MUTIRÃO ncia resta segunda prende aterros os penetra ce ese 
as para fzer pat do Supera RJ 

Anda de acordo com  amesaoa 
a prefeitura de Nite 
mato de eme caes do Su e Canto do Ri, 

cxpiica 
À desempregada Andrea Nasci 

à retirada do carão, que afirma ter 
chegado em bo hora “Eu fique a 
bendo solve o mutirão atravs do 
csbooi: da prefetura Es eoasule a 
lia e vi que meu nome estava lá Fi 
quer mundo eu pag Bolar e tenho 

ca Estou maio rat” destaca 
filhos para criar dos 

Catamará de Charitas 
com pouco movimento 
A viagens do serviço aqua era de 6 400 pessoas 

vidro da ln Charts x Ponço Nesta primeira tapa, o ter 
XV eta na seta-dira (5), viço segue com itevlos de ua 
seguem com movimento aínda. hora nte ae viagens São dois 
Ano do esperado, na manhã. periodos sinos de 6h! Seminar 
dera segundo ia) Mesmo OMI sed Cha X 
assim, usuários do sastema co- DO Peneo XV Cha É us seda Pr RX Car rmemocam oro donerviçoe (6) dO Fan Ke 
se irem aliviados ela X Praça XV) 1650 do O serviço de cstamará dai. 9 iOmina sendo Praça XV haha x Praça XV retomou Chara) A tara Ge 1, 
as operações na sena-er (3)... “E acredito que voltou em o movimento cores de 90% bom momento, Agora contigo e do que aos da pardos chegar do trabalho em meia 
do e da pad prt, Rendo Que Anes eu tinha mada Con 19 De acordo com — que coperar dudu dar uma 

casionária CCR Barcas. Vota enorme e chegava uma qe dum total poça e meia depois, oa po 
serviço durante todo o dia Para tarde”, se, bem morado, 
cleo de comparação. antes da. programador Luiz Gabriel Sa pandemia da Cord a média Toei de 20 anos 

Projetos de revitalização das orlas 
de Niterói andam a passos lentos 

Raque vonas 
O projetos de reitaliza 

qdo da ola de Nite! não ex 
fa sendo executados dentro 
do esperado. O "Orla de Cha 
“ita” que fi anunciado em 
meados dest ao, o “Orada 
“Zona Sul, que tramita na es. 
fera pública desde 2019, ai. dano geraram mudança fist 
a nos espaços públicos. À 
Associação de Quiosques das 
Praias de Niterói (APON) diz 
que ainda não participou de nenhum dos projetos € que 
revitalização dos quiosques é 
importante para a extegoria 

A presidente da APQN, 
Pd gre perdem 5) 

e qualquer projeto que con 
lemple soa da cidade dev 
ser Acompanhada pela associ- 
ação que representa os trabo 
Madotes dese setor “Esta 
mos no aguardo da reformu. 
lação de Churias e ainda não 
aconteceu nenhuma movi- 
mentação com a gente À in 
tenção é poder ajudar de oe 
ma que agia bom para lados 
O maior ierene € o cresci 
mento do bairro, da cidade € turismo. E à experiência ar. 
quietnica é mato importa dE para mudar a re ação 
Os projetos devem se labo- 
rados de fora a adequar os 
comerciantes para à rea e 
DO Re 

ao com representames da 
prefestura para conversar so- 
br essas questões 

O Oria Zona Sul pesvêa 
revitalização da oia do For 
te Gragoatá aê v inicio da 

carai De acordo com nota 
da prefeitura, na época do 
anúncio das madanças, à 
praia ganharia novos quios- 
ques. O padído seria o mo. delo aprovado pelos morado- 
res do haito através de vo- 
tação, via Colab Além disso o calçadão teia novo paia 

imo padronizado, cicovi- 
DR a en 

Tá o Projeto “Chanitas 
será desenvolvido pelo ar 
quiteto urbanístico Luiz Enuardo indi da Coma, e vai 
executar alterações desde a 
Praça da Rádio Amador. em 
São Francisco, até o Clube 
Naval De acordo com a pro- 
posta vencedora, anunciada Em meados desse ano, a orla 
deverá ser transformada em 
um grande parque linear que 
xe estende por todas pras 
Cow linguagem urbanística 
al que coetempla um aos 
te viário, fiação embunida 
deva ciclovia equipamentos 
esportivos e paisagismo. Os 
pe inror ho rio em qe 

QUIOSQUES de ca vão ser pacrorizados e serão mas modemos 
plantados por tod a extensão. pletament fechados 4 note 
“da ors, mantendo s mesma Contam com cobertras cur- 

a e equilíbrio ao vas em ia de videmem for- 
longo de todo o trajeto. São mas orgânicas à semelhança 
quiosques circulares aber- . de tenso estrutura, que reme-. 
ONDA ALOr E Soo DE VR 



'PATRICINHAS' SAO APREENDIDAS 
Segundo a polícia, entre os alvos de furtos das adolescentes, estavam endereços em Niterói 

roubados ou furtados pela quad 

te por elas passarem uma imagem 
infante imofensia. Para isso ls 

Paulo e Pemambuco De acordo com 
A polícia também apontou que, 

As duas foram apreendidas na também em novembro, elas invadi 
mentos no bairo de 
pare dos morado 

as idosas, us que 
da invas 

potmento do 
e cana Rua 

supostamente do 
apartamento di 

preso glad quer provar inocência 

de uma acusação 
mia primeira auléncia de 1 
natande de hoje (7) no Fórum de Ni. 

hembrgador Marcio C 
eles da Silva Ferreira, da 6º Câmura 

dee oras jamais teve mvolvmen  recimento em jul at o dia 10 de 
to como cre opanizado. Elec. cada ms, aim como sempre que 
sado deter cometido ond contra umimado, José Mauricio tamém 
em jovem, em agosto deste ano. fica probidade mudar de endere 

A decisão que determinou expo. ço de safar da comarca onde 
ide por mas de oo dia sem, 
pressa autorização judicial 

Além de 
vomem, acusado. 

mo crime, tamem pat 
A fuma dele afirma que todos. dição de alvará de sura e substtu 
mocaram a vida tera na comam a peso pelo commino de coma 

Motorista alcoolizado causa Homem mantém namorada 
acidente em Icaraí e acaba preso como refém em São Francisco Um homem ez a namorada re Natur, alta do número $. Am 

fem, dentro de uma casa, na ma. da segundo Polícia Mil 
mem estava impedindo que a vt 
ema sala do loca, a am 

trada Francisco da Cruz Nunes, Re 
io Oceinica de Nitro. Contudo, 
da há quem isa na perigona ms 
tura, colocando a pôpria vida e a de 
acontece nesse domingo (5 

A Poli Miltar aciona para 
um acidente, na Rus Lopes Trovão, 
altura do número 

das 10h O chegaraolocal Ninguém co fr 
acusado, que não teve a idertida- . do Avi cabo rmeio en 

“dimento no local traves dos pe 

2 BPM (Neri asolci- te por embriaguez so volante. Dessa 
forma, a ocorrência 

quando um homem, à 
de 42 anos, em um Peugeot 207 hu. agrantes da regido 
noveicolodela S ii 

Os PMs conduziram a NA REGIÃO OCEÂNICA 
suspeito à 77º DP (carai). Das. Se em lara, por sorte 
tal o motorista oi levado ao native vitimas Et 

CASO acorteceu em rea escencia o barro 

Quase 10 mil inquéritos sobre mortes de adolescentes estão abertos no estado 
Quase 10 mi inquéritos estão. intenção de matar cxjas iavestições estão emaberio, O empo médio de espe para Oscrimes duos mus prt 

abetos sobre mortes de crianças e Umrelaiio da Defensoçia Pi. 79,5% s) eonclndo dos nquéios de itoanos gos são cs homicidos pvocados 
adolescentes nos últimos 21 anos . ca do Estado do Rio de Jane mos soxe- es meses O esto Esto comia por armas de fogo, que comepor- 
no Rio de Janeiro, Quase 80 são . tra que de 9 S& casos de homicídios . cidade do Rio concentra cm nmações Pala Cide dolo demaS dota Asmeresrei 
por crimes dolosos, quando há a . de pessoas com idade cute 7 mos tal de casos (3 298) ode Segurança Pública (15) condaçapoliciasão 8,9% do oil 
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BANDA BIQUÍNI CAVADÃO 
LANÇA NOVO ÁLBUM 

A NOSSA camas ge da 
= MÚSICA co 

al POPULAR 
Aquiles Rique Reis. 

O mestre das obras- ais agudas do p 
primas, o CD de André cedem at 
Mehmari (Notturno) 

(Quando o instrumentista cria asas, sobrevos 0 sublime) 

Ricco 
aa FUTEBOL NO ESTÚDIO É UM ERRO GRAVE —— 

DA JOVEM PAN NESTE SEU INÍCIO 

REDES SOCIAIS 

NEGÓCIOS E 
OPORTUNDADES 

BATE-REBATE TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO | 
ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE 

vespropus teamo À pensas 
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FLAMENGO PERDE E LIVRA O Germán cano deixa 

SANTOS DO REBAIXAMENTO  OVasco daama 
Rubro-negro volta a mostrar incompetência, Gabigo! perde pênalti 

GERMAN CANO trata cem mai de 
100 jogo plo Vaco 
mou o acant 

de voltando par casa”, air. 

Botafogo e Fluminense 
duelam por lateral Marcelo 

Fluminense deve fechar com Felipe Melo 

em | 

Nas cores 
Branco 

io. Tabaco 
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| ERERDICHESA 
Prefeitura de 

RIO BONITO 

PORTARIASECSA Nº 161/2021] 
Aa a Coponição da Comin de Core de cão 

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 1072021 Taro de Ajut da Colas que er al ater o MUNICÍPIO DE RIO BONITO +  emprsas AUTO POSTO RIO BONITO LTDA Procmno: RN! Ole Promtação e serviços de asa imerto de combustivel para andar a Hot da Secreta Municipal de Saúdo. ATA DA ASSINATURA. Ouro! CONTRATANTE: MUNICIP DE RO BONITO CONTRATADA: AUTO POSTO 0 BONTO LTDA 

o pm sm 1 EA OMUNICENO DE RI BONTO, Pesa Juca de io Po temo. cn dera Momentos ni de Sua Gr 3 ten Ro to) RC 2805. ova deemdo OUTORGANTE CONCEDENTE esse ese eo E. rele Munic LEANDRO PEREI AMET, e de uol came OUTORADO CONCESSIONÁRIO, ae Pressfu 6 OCO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. iai pac) sob SON STE SIS. TE tudo na Arda Fm rate Via, e Le Qua Fo ln oo, CEP 2880010. eso So pecado pos CELIO SOUZA DUARTE. ado, ot come Tp a cra d eacad nº 167 00 , np ei 
“o COF ab EA 3 207 83 rede e doido a Travas Ca Vera, 1, aço 107, Cidade o Pi Bono RJ, CEP 28810 DO e leme do processo ad 1º da 12 O Po Mona def Ba Eta do de meo, no ua de 
su ações os 
Comando que a Emgresa atas do su rgresantnt es, man tes po Te eootáro esa hreona detre d Besc e, oque esa ei do Conto, na ea da Chu Sent dem, mea “oa ando qu 2 coroa de det du 0 conto ams ais pl qu! Fo co corr ao partners us do ren pu oussre espaço se qu o ecbe arc 

ras ci DEnan Nas — mean padre nan FER natas 
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PERIODO DE REFERÊNCIA Beer 212 LB a -Ams 

RELATÓRIO RESUMIDO Dk EXECUÇÃO CcaMENTis a 
DEMONSTRATIVO DAS RECETAS E DESPESAS COM MANTENÇÃO E DESENFOVENTO DO SN TER rr E 

onças ca cu secure Soc 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atrbuições legais, tendo em vista o dispos- 
tono Artigo 52 e 54 da Lei Complementar nº 101 de Dé de maio de 2000, manda republicar o Anexo 08 do 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 5º Bimestre de 2021 

EA NESTES TIETE acoes 

sueco erros RELA RES DA ENECUÇÃO ORAR. 
DEMONSTRATIVO DAS RECETAS E DESPESAS COM MANITENÇÃO E DESENVOKiETO DO ENO 
BENONSTRATIO DAS RECETAS E DESPESAS COM MANITENÇÃO E DESENVOIENTO DO ENO. 
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MERCADO FINANCEIRO PROJETA 
INFLAÇÃO EM 10,18% PARA ESTE ANO 

A previsão do mercado financeira 
para Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), considera 
da a dnlção ola do pal, subiu de 

ese ano. Elsa 
ão, À estimativa está no Boletim 

Enc de ontem (6), pesquisa divulga 
da semanalmente pelo Banco Central 
(BO), em Brasilia, com a expectativa 
das instituições para os principais ln 
dicadores econômicos 

Pa 
sui 
previsão passou de 3, 
e para 2024 foi mantida em 3,10%. 

A previo para 202 está dia da 
metade inflação que deve se pers 

pelo RC. A met, definida pelo Com. onstário Nacional (CMN), de 
4 par ste ano, com intervalo de 

tolerdncia de 1 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, limite 
inferior 82,29% e o superior de 
Par 3, as metas são 39%. 
3,25%, respectivamente, tam 
intervalo de loerânia 1,5 ponto per 
centua 

marcada para aaa e 
TAXA DE JUROS previsão do mercado f 
Para alcançar a meta de inflação, o a Sélie suba pa Banco Central usa como principal ie 

tmmento a taxa áca de juro, a Se 
he, definida em 7.75% ao ano pelo 
Comide Políica Monetária (Copom) 
Naima reunia do Copom deste ano, 

Para o fim de 
as ama E para 2075 e de que a taxa básica chegue 11 

pata fea 
eco e que 

ao amo, respeciameme 
Quando o Copom mumenta à ta 

tasca de juro. a finalidade é comer à 
demanda aquecida, e isso cansa rele. 
xos hos preços porque os juros muis 
predador 
apospança. Além iso, as hanens eoo- 
Sderam outros fatores na bora de def 

034, a previo 
(a previsão da 

cx juros cobrados dos consumido 
como rato de inadimplência lu 

ão é despesas admimesrativas 
Qua o Cope aura Sel. tem 

o cri fique mus 
à prodaçõo ao ne 
eoesroe da inflação 
dade econômica 

dência é de que 
amo, redurndo 
Ecstimalando a 

2,9 MILHÕES 
DE PESSOAS 
COMPRARAM 
PRODUTOS 
PIRATAS 

Pesquisa divulgada ontem (6) pelo instituto Fecomercio de Pe Guta e Anúlve (Pee RO) revela 
que esa de um quot da popula. lo adulta Mumidense (30. 
Equivalente à 2.9 muiho sois, compenu produto falaíia 
dos neste mo Segundo o diretor do IFee RJ, João Gomes,“ número de cons dores de produtos patas nos últimos 
12 meses no mar ppa oe), depos de cai para 1.2 mulo de pesto, no ano passado Retira 

que o gasto mio Io: JE RS 73 p 
Sompe. valor menor que o apurado 
em SO (RS 94 5) e perito Elsrado em 2019 (RS EA) O consumidor tem consciência de que se trata de um peoduo pit, 
que pic a econoni, abe qu 
dizem que ão contnvar compram do disse Gomes, De acordo com a pesquisa, 
93,6% dos entrevistados fabem que 
a pirmari É rime e 65,5% ot dem que à compra de podutos pr tas prejudica a economia do estado 
do Riode Janio. sondagem ind aque 71 4 não pretendem com mar comprando produtos piratas Embora quase um terço aid tenda 
comprar, o que é um número tam- 

Saúde inaugura terceiro centro de sequenciamento do Genomas Brasil 
O Minitrio da Sade inaugurou ontem (6) o lereira centro de sequen- 

ciumento do programa Genomas Bra sil Segundo à past, a proposta é se- 
quenciaro DNA de brasileiros para aja 
dar no diagnóstico e tratamento de do- 
enças raras e complexas, como câncer 
ap etara qa e ira em 

ar Prof De Fem 

O terei bu de sequenciamento 
enômico de it desempenho o mau 

do no Laboratório de Biologia 
a Fundação Osvaldo Cr (Fier) 
Lançado em MO, o programa Ge 

nando Eugênio 
ml basdems Na pra ameisavavas 

e. seqencur genes de peso 
o ars cascas cdr e mfciaco. 
pesado peitos 

ame « em disgnóstics médicos 
devem ajudar a norcar 
em pesquisas & tecno 
Zadas para encora c 

doenças. À esclha das enfermidades le 
Vou em coots a quantidade de casos no 
Ecoxireseot que comb 

Bem elevado Um dado relevante 6 
que, para 47494 do pesquisados, a Sonsimo de produtos fasihcados 
Envoece o aumento da violência e da criminalidade Cercade 46 4% dos entrevistados 
querem mais campanhas educativas dobre oe ico do mercado legal para Fade e sobre 0 peuios par a seo mogi. Para 29% dos consumido es campanhas governamentais pode 

orar seguidas poe campo. asas e da varão, om 31% 

ndo a pasta, 
ja persoui 
para essas do. 

e; 


