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BRASIL VENCE COLOMBIA E LILIAN RIBEIRO 
CONFIRMA VAGA NA COPA DO CATAR EMOCIONOU 

Com gol de Paquetá, time chegou aos 34 pontos e 
se classificou com seis rodadas de antecedência 
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VIZINHOS PEDEM 
AJUDA PARA o 

Ã RIO DAS OSTRAS JAZZ 
CÃES DE HOMEM & BLUES FESTIVAL 

| QUE FOI PRESO COMEÇA HOJE 
Animais estavam em 

situação insalubre dentro , 
dk imóvel no bairro de porco vÃo 

Rae SALÁRIO RETROATIVO PÁGINA 6 



VALE A PENA LER DE NOVO 

ESTADO PRECISA DE 
NOVA CAPITAL (XVII) a ng parir papai peetien cdi pe ira po o e A e AR E Pd ed emite eua mia pt sra Fa o o ep rare Re dica qu god presen oieramicpea ie domains E Eta ram En asa reset ão 

TE ed no pe fd poe ro 
do SSH da População o onda ve. qa e ão dies gnt e pas Arias Ee pp td ET pes a ra rr REC o a TRES 
“Jourdan Amóra é Jomalista 

RAYMUNDO 
NERY STELLING 
JUNIOR 

IFEC DISTRIBUI HISTÓRICAMENTE 
CARTILHAS CÍVICAS EM NOVEMBRO 
tao o mb de Novembro pad sem q ct a dt den Ee Co andem add ls 

epreneta à have de mova oletn 

Por mato tempo aa scla tamos à Coro Civis que dé 
“vem nham aceno ada um cnepo 
de conhecimentos de dador + as bicos que presenta à nona Mende dci 

ade sois Unidade nucioml 

mr pl Panda posto no red pela fa de se ec 

rj eecadas em entrem, 

de Fomento à Edcação Culeae 

A que E umponta de qua la des ie Code? “Simon 

Sem oe SCARTLHA SS TOLOS EMINOS NACIONAIS ao 
medica 

ed dl capo Comin ml ra for 
no Bm drop 

Vo de 1 ea ad ge nda 

ve Essa do Dea 

deco pe 

“ao dados oe dão de 

COVID-19 : UMA 
DOSE DE ESPERANÇA 

MARICÁ TEM 75% DA 
POPULAÇÃO IMUNIZADA 
CONTRA A COVID-19 

Dos marcas considerados vcináveis 75% da 
peão ás amada comodo va comp 
do A população acima de 12 am ms de 106 ml pe 
já ec a dose nica ou às dus dose. Só com à 
prima done já são 136 mal pessoas vacanads o que Tepesent Sé da população 

Name cm que a vacnação avança na cdade os 
neo eram uma queda express nado 
ted andem, Aa de ceupação de e para pu 
es com covid19, meta semana o e 11% sendo 
AIM paciente de caros mureipoe No auge da ps. 
ema, mall dese amo, chego a 10% 
A seta mural de Sade Solange Olive 
oem o reutado d coma e leme qe 
Mac en vd à mu pat ss população 

“Naa equips ato dele o ame tatlhundo 
“oe mato empenho para levar a vacina à população 
Mas no vamos paras por aqu. querem atmgir o 
“mar número pve de pesa com 4 vacinação 
enemplta Não det dese vacinar e apade a nom cd 
de a avança nda man, comvos à sta 

LOCAIS DE VACINAÇÃO, REPESCAGEM, 
DOSE DE REFORÇO E 2º DOSE EM MAR 
a merda ao 1 Poças tdo Sms Pça To, Ca 
Pas Dr sega e e 
Un Sa Fa (9) Cota e Cc Pa 
Fi US Ss At 5 e o as 36 ee 
ca 20 ro ie Arca SE Css e a e Po 1 to Po 
US Marando ee Dat 1 Coto 
Pas Dr -sepa aco ea ms 1 
USP? Pt 14 o 0 
USE Ss Jo 2 Cao Car o med 

MAIS DOIS MEDICAMENTOS 

CONTRA A COVID-19 APROVADOS 
O ministro da saúde, Maca Queroça dis que a 

oca pra me on com à carganha de 
vacieação com a Cow 19 no Er A declaração fr 
da dade veto de amet a Cara Nac 
ai de Atenção Pra Unidade Básica de Saúde 
Acmpan ssvaa” 

“md cum o Mir caio, 
aa pecado que vc a poemas. querem 
fee vacina” Es esperando chegar css vacinas, 
o chego uma done” dese Quevga durante cveto 

O pede Ja Haten ego acena em 
maçom pet que pera copa de vacas ceia 
compor eqres pevads Em ir a Câmara 
ooo mas o Senado ad a ane da perpota Omo afemcu que o Erncamert pura compra de vacas contra a sovo commavirs ve de veria 
publica. Fadas a dese form adqudas om o ez sos do povo Eraser, que eram alocados o Ms dé da Sade A vino só tem um domo, pro do 
Ri af 
Ema Quo detendo a compea ds ima 

tes por cmpras prada. “Lima ver qu css prç 
“a compor Não vou me musas see decndes do 
Congo Nac! Ls é para comprida E seboner 
apo da mca eva mel” deseo mins em visao Gio Hospêaa Coecesçã em Porto Aee 

EI ATRIBUNA 
facebook com/atribunarj 

ep entendo o io qe er 
Fed e Tiago os pos 

Jim gor beds Fr men ção 
do leo ea O ida no E Alo ue ms ge prime me 

Maná segus aplicando poemalmente segunda doe (12) 
de tados os imunizants (Astra Zeneça, Pier e Coon) 
nos polo de vacinação de segunda a sexta A cidade 
mem tá aplicando ade de eo no dos cum 60 

aos umas amo pod de ar 
qem do mou primera ne ad, omuniio segue em 
repescagem permanent ora o acima de 13 ano 

MUNICÍPIOS DO RJ COM MENOS MORTES 

EEE 
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DÓLAR CAI PARA R$ 5,40 E FECHA i E DEPUTADOS TEMEM PERDA POLÍTICA PRA O INTERIOR NO MENOR VALOR EM 40 DIAS 
Ema de fetado nos Estados Uns, o csmiama predeem no mercado 

nara. O lr cat para menor vao em 40 dia. A bas de veres 
fechou em ala pel tsc dia segui é reto or de 107 rá prt 
O dólar comercia encarou o da de oetem vendido s R$ 5,404, com 

recuo de R$ 0,096 (1.74%). Na minima do da, por vota das ténis, a 
estação chegou a R$ 5,39. A mada está no menor vs desde 1 de 
Suba, qundo Unha fechado a BS 5,363, a leva a mor queda diária 
desde 9 de setembro, quando cal 1.45%. 
Com o desenperho de hoje, a diva acuruls queda de 2.15% 14 

“semana e de 4.287; em notembs. Em 2021, o dar scbe 4.147. 
o mercado de ações o ia também ti mca pes eufera O meta 

Ibovespa da 3, fechou os 107 595 ports, com aa de 154%. O indicador 
alcançou o mar nivel desde 25 de aura. À belas avança 2.64% nesta 
Semana é 3,96% am novembro. mas acumula queda de 3,6% reste ro. 

Sem o meado noi-amercano como referáoia o dir cas com 
base na espectav de que & Banco Caril (BC] acelto a ata da tara 
Sei em resposta o repque da inação oca. que at. em co. o 

“il por 0 mês Usado 2002. Juros mas atos lerem estenda à 
entrada de capita estermas em pise de matr fico, como a Br 

Seg e do PCS fechado entar. 

BUSCA DE IMAGEM PT ao topo do Poder. está seo ola atado presto 
“ua, Paz e Amor oa entosa men Agora Ca Tinc putos estão te que, rm do Auo- Brasi vs lançar o 
ga do pel raça da. cod uma gem ut pao cr. ndo rs *Prsto ra Me” 
a que negou à Ereocincia do. Slade à promessa de bondade a mar todos é tdo como um 
Pops para agr a imagem de co desempenho ação de Ja Bola programa para espartr à fome 6 de 
CN Poção” ema pelo mec e pe. o em meu li ano de govemo. 7. volver o goi ana que esto mu 
Da Sominartas aro a cregada do O Moo da dd” não ent. gua lana do contre da pandemia. 

SACOLA FURADA 

apesar de Oncar Nemoyar ar tado à loja da Pagu 

RODRIGO NEVES LIDERA CORRIDA PARA 
O GOVERNO DO ESTADO EM NITEROI 

Pesquisas regionais realizadas pelo Instituto GERP começam pelo município 
O Into GER início por 

ler a sbre de pesquinas regras em nove áreas do Estado do RO 
Candidatos a governador em Ge 

Na avalação de rejeição dos 
pescado, nome do gene! Ha mto Moura recabau 27% da ma: 

eve os anvrevatados com 35% Reguio por Marceo reu do PSE 
(80%); pelo governador Cláudio Castro, do PL (61%) a o presidenta da OAB, Faipe Santa Cruz (37%) 

ração do prfedo Ata Grael Já & 
governador Cláudio Castro tam 14% de aprovação é 54% de rejeição. 
O aerosenses que deram maciça Beltonaro, em 201. 

Num dos cenários é incluido & “e agora tem apenas 30% aprove nome da general Hama dae deu governo, contra G2X que Coma careidoto à governador. 1 Dessprovam. luação em que Rodngo Naves ca O presidente do GERP. Gaboal de 60% ha preferência para SEX 
PRTB, ania-se no Segundo Lugar 
com 15% Emtarcer vem Maresia 
Frsixo (16%), Cláudio Casto(6%) e Felipe Santa Cruz (1%). não ter conhecimento peia população. do sido pontuado o deputado Paulo À margem de aro de pesquisa Grim, do Novo RODRIGO é o prefenco par o Paco Guanabara e tamém à que tem menor rção de 5 port porcento. 

MORRE AOS 63 ANOS A JORNALISTA POLÍTICA CRISTIANA LÔBO 

importância dos 

Dovermador têm um ato Indice de 

O jemadamo polo perdeu na. ção Social pela Unversatad Face manha de tam im do grandes no ra de iodo. Crtna se destacou mes da coberta náo À jo. na cobertura dos bastdres a pe 
lit é clunita Crstara Lo mor. tea, em Brás tendo acompanha reu a 64 ara de ade El estava docs govemos João Figueredo, José 
em tatamento médico devdo & um. Same Famanco Coto de Meto, a- mise mutpo doença 4 uai 50. mar Flâne, Fernando Henraue E 
“ria hã alguns ano. hos tina das... doso, Luz náio Lua da Siva. Di seu estado de saúde se Egravu por ma Russa Jar Bosenaro 

mento da jormatsta Cost 
Ai do pane ae capa ema, era errdrái nur puma 
a Minhas condolências é fem post Mourão 

O ministro Glimar Mendes. do 
Supremo Trlbural Federal (STF), 
também regatou seu esar em pu Bicação nãs redes. Para Mendes. Ltbo deixa um legado imenso per 6 

Csdana astra hemada oie" PERSONALIDADES DO MEIO Jeito trace com sus hab 
pal Abe Este, em São Paulo. POLÍTICO LAMENTAM MORTE Gage de comunicação nica e exte.| 
“ue contou & mori. A jomalsta O ex-presidente Luz Inácio Luta a capacidade de atua posta Possi mad 30 anca de atuação da Sava (7) mandstau seus “sr 
no drsa El era comantarata no ca tmenos à fama. amos e amas Pei por asnatura Goo News é fo da omslsta Cistana Lôno asim 
Uma das “Meninas do 8”, do lado da coma a e preside Dim Rus vas jamais, vo programada 6. se. que conto ter cannacio Lino 
Soares na emas cara. quando to Brasa para assume 6 El nasceu no a 18 de agosto. Messtério das Minas & Ene. Se” de 1958 em Motrnhos, no Estado. gundo e. 0 jomaltama polo xa. 
De RS SA as pe a pi 

Para o senado Romário (PL-RI). 
Costans Ldpo era conhecida pasa “análises poltcas é cangcigade de 
O pasamertar sen Susa Condo ncia dos familaras de foral e 
“compartnou um vo, em que le 
presta homenagem à él enquanto 
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RIO BONITO FAZ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PARA DISCUTIR O CÓDIGO DE OBRAS 

Encontro reuniu engenheiros, arquitetos, construtores, donos de imobil e proprietários de loteamentos 

SAQUAREMA PAGA RETROATIVO 
AOS PROFESSORES MUNICIPAIS 

MARICÁ: MAMOGRAFIA 
TEM AUMENTO DE 150% 
DURANTE “OUTUBRO ROSA! 
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USUÁRIOS DAS BARCAS SE QUEIXAM 
DE HORÁRIOS REDUZIDOS DAS VIAGENS 

Intervalos entre as travessias nos horários de maior movimento são de 30 minutos 

saques monais de outubro deste ano A medida visa 
regulamentar o Decreto nº 47 801 
do Governo do Estado, onde fi es 
dipalado o prazo de 30 dias, a partir 
da publicação, para esse retoeno 

À autorização para o retormo da 
grade pré-pandemia veio junto com E informação que a COR Barcas de 
volver a concessão da serviço a 

Usuários do transporte aquavi- 
ário que faz a ligação entre Niterói 
eo io de Janeiro continuam insa- 
fisteitos com o serviço prestado 
pelas Barcas. Atualmente às via- 
Eens acontecem com intervalos de | hora, em horários de pouco mo- 
vimento e finais de semana, e de 
30 em 30 minutos em horários de 
pico (de 7h às 9 e de 16h à 19h) À demora para a ampliação da gra 
de de horários continua incomo. 
dando quem precisa fazer a traves. 
aia entre os dois municipios. do 
meio de transporte 
À atendente Adriana Simas, de 

46 anos trabalho há 18 anos no tio 
de Janeiro e durante todo esse tem 
po usa o serviço das Barcas para 
Aravessar a Bala de Guanabara: Ela 
é um dos exemplos de usuários que 
Go prestado pela 

Estado, ao têrgino do contrato, em 
fever de 3023. À conoesatonk 
ria confirmou na époea que ofícia. 
Jizará o pedido para deixar de ad: 
ministrar o serviço de transporte 
aquaviário. À diretora da empresa 
justifica sua decisão alegando que 
Governo do Estado no está cu 
rindo com sua part no acondo pre 

À Secretaria de Transporte do 
Estado (Setrans) não informou 
com precisão 4 data para 0 retor 
no da grade de horários até o fe 
chumento dessa edição. À CCR 
Barcas informou que reslia via 

O intervalo entre assadas esta gens extras na Linha Ararboia, nos 
muita grande. Entendo que duran: . uuniliar de escritório Mariana Foo. surdo! Eu fico muito chateada com A grade de horários pré-pande- Reráios de pico (de 7h as 9h & de 
te o auge da pandemia iso foi ne... seca, de 34 anos. Ela diz que jus. essa situação. Estamos sem saida mia da linha Aranhoia-Praça XV. 16h ae 19%), reduzindo 0 inerva 
Cesário: Ma ts pestoas já volt. tamente no pertodo pandêmico, Sea gente escolhe ir de daibus são . será setomads, provavelmente nas . Jo entre as Wavensis de 30 para 15 
ram o normal Eu fiquei sabendo. que não acabou, isso deveria ser horas de congestionamento na. próximas semanas. À permissão minutos À medida ocorre na ten 
que eles esperam as embarcações. revertido Ponte é se escolhemos as Barcas . para o retorno da grade amiga faz . ativa de contribui para diminui. 
ficarem mais eheias para fazer a. “Com mais saidas as pessossse — temos que ficar refêns desses ho. parte da Resolução 1462 da Secr. ção dos engarrafamentos de aces 
said”, reclamou espaçam mais e evitam a aglomera- . rários malucos”, pontuou a mora- . taria de Estado de Transportes par So À Ponte Rio-Niterói que vêm 
À riesma opinião compartilha a. ção: O que estão fazendo é um ab- . dora de São Gonçalo cada no Diário Oficial no dia 20. sendo regitiados cm Nite 

INFLAÇÃO: PREÇO DO CAFÉ CASTELINHO DO 

DISPARA NAS PRATELEIRAS  ormorioREs DERUA 
tese vis regue mona prietário para a rep Rem, mas té o fecham. Quem passa pela Praça to dessa edição não se mu 

Adelino Mages, em São . nifestou Domingos, se depara com O Castelinho foi con 
dum grande movimento de . imuído em 1937 para ser à 
moradores de ra que es. residência da família Amo 
iram e saem do histórico. rim da Cruz. Mas 80 longo Celina do Cirgoatá. que. do aos passou abrigar al. 
tevelombaimento municipal. guns. estabelecimentos em 1993. O loca pasa por. como a famosa Pizara Ski 
aten degradação bando... pper O tombamento muni- 
no etambém tem uma placa. Cpal aconteceu em 7 de ou- 
com anúncio de venda Ape- . tubro de 1993. Segundo a 
dae de ser tombado, a lnô- . Secretaria de Cultura Nie 
vel é patcuar e o Depar- 161, à edificação elítica & 
tamento de Preservação do. um exemplar típico de te 
Patrimônio Cultural (De- . sidência Durgucia do gêne 
RC) continua com a úteo. 19 popularmente conhecido 

eo representa uma puts 
clodecercade 14% mo con 
mo mundial de cafê A pande 
mia fe dim o consumo do 
produto em estabelecimentos 
comercisa aumentar dentro 
clas residências. Mas o hdbto 
de beber ota querido “cafe 
lho” pode ser amputado pelo 
valor que ele está sendo ven 
lido A inflação corrobora com 
essa alt, que faz com que 0 
pacote de $00 gramas chegue ção de ofciar o propicá. . como "Castelinho 
custar mais de R$ 1750 nos io para tentar solucionar o. Reformado na década de 

supermercados de Niteró pblema do local 194, 0 imóvel ecobeu dk 
O cal nunca Hi um em O PACOTE de 500E chega à catar mas de R$ 17,50 no mpermercados de Ita Ea notificação não é . versas transformações ao 

um processo simples e a. Jongo dos anos, sem perder 
dliretora do DEPAC, Feman- . a caracteristica arquictô. mobo mercado o. o mercado de ca queca Ala De cado com. cado de Cop (MEC) Gi 

que sã cobrando é uma e movimentando na cada de. Ins Braiemode Geogr her Braga xplca questo: da Como ERAS quatro brado do Eu não si o que fe para. cafés especias é de melhor fe Esta (IBGE) aa Mação j é ciel e tem ta ai tar fazer ea comunica. com aproveniament de so moi emenkro cal — qualidade”, contos edomedido pelo ldice Ni menoção a dos es pe E através da Secretaria. ão, misturando influências 
E usou acostumada tomar sob 4 queda do consumo nal de Preços ao Consumidor pais alvos Municipal de Fazenda de . de nacionalidades diversas 
mama espelha Achodif- gua a pandemia à diretora. Amplo IPCA) acelerou para “Um dos tens indispens Niterói, através pelo tm . — como elementos à moda 
ciliar E fço ca demo — executiva da Anociação Brasi 125% em outulo, o maioria. velnos hos dos belos posto Predial e Territorial . inglesa, normanda e hávara, 
he rde estu uso. er de Cal Especiais Vamo. dice para o mês desde 2002, o cafe, sofcu disparada nos Utano (IPTU) pras da época — o Cas 
50”, colou a aposentada Vera cu Nogueira tmbêmcomenta quando o IPCA foi de 1.31%. preços acima da inflação Lsso Está circulando na intr- . telinho do Grapoatá é uma net a imagem de um projeto — construção de gosto aber, 

de requalificação desse cs- . ico, onde à famasia e à 
paço, mas Couto garante . liberdade de criação se con a não é do. juga com a diversidade de 

La Fara 3a, Evamos tdos à ml por. Com o resultado de outro, . Fo provocado pia espectt 
O espeinlsta em bebidas tora po inicio do amo passado, o indicador acumula ata de va de uma que desafia no 
Rodrigo Matos do Euromoni copvrando no mando ado 2 R24%cnoamoe de 10P0nos.— Brasil devidos calor cá et tor explica que o tradicional. repeide um mercado de cais. altimos 12 mes Alta dao . agem dos últimos mese Tso 
a iorado é moído teve seu cspcis que estava definitiva — ação foi puxada pelo preço . não estava no radar € pegou “Não temos nenhum alvenaria de pedra, oc bu 
espaço na cesta básica preser- — mente decolundo De repente, . dos transportes (26295), com . até o próprio sete de supre projeto para mudança des. ta ora aparelhad, emaimel 
vado ememutos are, enquao- . gas tudo Os grandes pets de — destaque para os combasti- a Nahavia grandesesoques se espaço: Eu vi essa ima. etjolo aparente Tumbémse 
too consumo de grãos diferem copvência para bes ocafê — ves(5.21%) e pelo rupodos. Eis vem pressoeundoo pre gemendo é dodeparumen. . destacam uma escultura de 
cidos sofre um forte impac- espec que eram as caféeras  alimentos ehebudas(1.17%%) go do produto que submuenre fo” contou um homem com cachorro oem Moe cof ore do O eccoimiaa profana” Há anos uma placa para — na fachada € um torreão, 

axo prejuica um pouco jo focado” como irão Desisiode Me mestre 267" deco. “de venda anuncia o imóvel cuja cobertura original em 
Soo E ada dn aa À reportagem entrou em . escamas de folhas de fam 

contato com a imobiliária . dres oi inadeguadamento 
questioaando w valor do. sobeituida por fibra de v- 

GILBERTO GIL É ELEITO PARA A iate 
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS 
Na arde de oem o can crio Murilo Melo Filho, que. didatar Primeiro, devem env ds pr dee por aus atas 

e compositor Gilberto GG, de . memeu no di 27 de maio de . ar ta cara ao president A Dose semen dpoisdo AL 
O anos foi eleito com 21 vo. 2020, dos 91 amos eleição Erelizaa 60 das de- 5 (Alo Insttucicna! N 5), so 
tos para cupar uma cadeira na O esto da ABL estabo.. pos da declaração da vaga de 27 de dezembro de 1968 que 
Academia Brasileira de Letras. lee que paraslguêmcandida-  ”— Acaderanimeo 30% fim marcou o recrudescimento do 
CARL). Os “imortais” são. tarde é prio ser beasieiro . dada por Salvador de Mendo. regime Gil preso com o 
membros escolhidos mediam- . nao e te publicado, em qual- . qaetemcomo patono kim . amigo < também compositor 
telição por votação secreta quer gênero da literatura, — Mame! de Macao afoceu- — Caciano Veleco. Em julo de 

Com Gilberto Gi disputa. obras de reconhecido mérito — pada por Emilio de Meneses... 1969 ces partiram para o cxi- 
tamo poeta Salgado Maranhão . ou fora destes gêneros livros. Hamiero de Campos. Mas . lo em Londres, code fesram 
€ o escritor Ricardo Daunt de valor literário Quando um Leloe Aurélio deL yr Tavares. por mês as Gabero Gi fox 
Eles concomiam à cadeira de . Acadêmico morre scaderaé — Gilbero Gil é autor de 12. mero da Cultura dera o 
número 20, antes ocupada . declarada vaga cs incresse vias de poesia e computar. pnermodeLula(PT) coque HISTÓRICO imtvel ext em pero esta de consenação aa E e o ea o MR o o pes 
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AMPLIAR A SEGURANÇA E FOMENTAR O 
COMÉRCIO SÃO AS METAS DA VIVERBEM 

Associação pretende aumentar rede de câmeras de segurança e ajudar comerciantes 
Deação vronaa Em complemento, o fundador da 

associação Esplica que um dos obje 
Integração para ampliar a tivos do trabalho é rei as clama 

trança e fomentar o comércio Estas — ções é demandas da população com 
so ds meta da aviociação Vivritem . mio de Jevá-as do poder público 
pata o pebeimo ano. Para 0 pejeto — Pa iso, Felipe etera s importa 
Ser bem sucedido o constituido um . cia da iteração entre os mocadores 
conselho com d6 membros repecsen- . por meio dos css da ViverBem nas. 
tando todos os bairos de Niterói A. midias sociais 
ideia é expandir os canais de atendi "Temos um monitoramento ativo 
mento, ouvidoria e trabalho social. e temos grupos de WbstsApp. Tele 

Felipe Almeida, S anos, funda. ram Facebook em toda as nossas 
doreatual presidente da associação... midias As pessous que fazem parte 
enplica comoiá funcionar esse com. começam a pedir ajuda seja em um 
áeho. À dei é descentralizar deci- . assalio, acionamento ao Corpo de 
Ses por meio da união de represca- . Bombeiros tem muitas coisa ia 
ame que acreditam no trabalho da . das à segurança, desde a fome á du 
Viverilemem seus baios Amen. minação pública. Tentamos escutar 
te além de câmeras de monioramen aquelas pessoas e levar ao poder 

e quero que o rabalho continue Na 
pera ei fo foi assiste 
sismo, com vistas que fremos à 
instiições de caridade para ajudar 
seja Fnaniramene ou com o nosso 
tempo. Também vamos continiar à 
fomentar a instalação de elmeas pura 
proteção dos bairos e, como foco 
Principal, gras venda”, rsou 

coMéRcIO 
Já para o mês de janeiro de 0 

uma sect da Viver, além de 
ampluar a sensação de segurança em Nitro, É ajudas à fomentar o comêr 
cio, um dos setores mais afetados 
Pelos quase dois anos de pandemia da CoMá-19, Felipe explica que as 
redes sociais da associação terlo 

to espalhadas por Nteról, a associa . público as seguranças” prosseguiu Papel fundamental mese projeto qo Conta con grupos dé colabora.” A escolha do conselho fascio- “Como perdemos todo mus po. objtivo da formação do conselho é "PSV pegar Condo Nie 
dores para oa de informações... nou da seguinte maneira forameoa- trono em NO, estou fzendo tado . Tornar um grupo de coliburadores só o fomenar con ajuda em nossas 

“Vinos descentralizar criando um. vidadas pesats que possuem com . sozinha. Precisamos pes ajuda o. que possam segui adiae com a Vi- . midias Varios começar com sistema 
conselho construtivo. À ViverBem é . prometimento em melocar a vida da . polação. De todas s pessoas que co- . veiiemcaso um dia cle due a prei- . de segurança e, juta com nossos 
duma asociação polia essas pes- . população em sus himos Como. abecem peso tnatlho, escolhemos . Jéncia. O fundador portua que 0 pares, entrevistar rés comereian 
4oat vão representar em eus bairros. pulo, fundador da suociação iz aquele membro que se esteça eco... prjea E maior da que qualquer ide. fes por mês par qu le explique sua 
para fomentar ana projetos, nos . questão de ressaltar que das 6 pes. promeido com hair. Nguémine- . raça, mas é ecesaária sinleração  impordnci paras cidade ue 
Do estu. À Vivettlem funciona. does convidada, tod aecitarat de. ay coma, todos actaram de pr. entre ias para manter chama ac. eruado pontos escuros par que le 
Goro uma grande ouvidoria. Escuta: . primera Para cl, sso demonstra o . meira Pedimos aja para que a pes- . a no furo, com ituo de prestar. consiga fe recrguer usando nossas 
mos as pestons. Em alguns lugares. quanto os membros são dedicados a . soa represente sc bairo € ajude hor um serviço positivo à sociedade. midis, ajudando e fszendo com que 
lemos as imugens e emoutros vamos. ajudar os lugares onde viveme ser. so preto socar, cegudhou-se “A Viver Bem é de todo mundo a. aumenie a renda, circulando mas 
pelo grupos” explicou Felipe ditam no eai da acação Felipe também lembra que outro . qualquer momento pomo ser recado . nheir na cidade”, completou 

PRF INICIA “PROCLAMAÇÃO DA 
REPÚBLICA 2021' NAS ESTRADAS 

A Policia odor Fade 
al (PRE) começa hoje (12) a 
Operação Proclamação da Re 
pública 3021. Ox agentes vão 
tefoçar o policiamento em 
terminados local e horários 
que contumam ocorrer mais 

csEnES AÇÃO CONJUNTA ca rega et ema pr 
Te Sesc MIRA O TRÁFICO EM 

Ser dada atcnção especial ed om abas o metaita 
as ações de combate a embria- A AÇÃO segue até a mesa note de segundo fora deve todas a velocadade e che- 

Danada, Sesi eomsaandos ITA ID 

acidentes graves ecruminalida 
de. À ação segue la mea 
noite de segunda-feira (15) O 
mto é parar ao usulios 
ls rodovias federais Num 
enes mas segurança, co 

AO TODO nove pessoas foram presa pla Operação Vertas. 

deco devocdde ATBRS TO! combo do robo de carga Tropic pemalees: . amenos des tan rr Dava apoio do 12: PM (Nro 
(sentido Região dos Lagos e . veleulos cultivos e tbém. te estepe macaco, tndogulo Em dis chaves 9 com Aê o fechamento desta 
tido Paraty, 01 (Wing ari de dengue ars nas chave de ed, idos po nei coração, APRE a Comunidades do Com clição, barricadas tintam tontsje Ho (Presdee Do adovias federa amunenss does depara e o ste ta a ras a tatarem plexoda Aba, em So Go sido removidas, mas nin- 
dado Menção pel CO digo será et para made ação lda ed al, foram avo de apea-.. guém fo preso. De acordo uso do Sit de seguro caminhões húirem, veiculos Pangea viagem nm. nor qua irado cmo ção da Policia Militar on com infornações da corp- a, do capacete, dos dsponti . com dimensões exedemes e dose solve as decir que as comçõs cla po manh de ontem (11) Foi ração, chegou aver rea Vo de retenção pas crianças. caminhões ponha. mesmos. peeende perros a com. sexoeme mun idevido va regunda srdonaveglo cm de iroe cem feridos 
e do da de eee celula, que possuam Autorização Er qõesdotempoe acistncia ao . como is amores podros de ma semana No Segundo invenção 
tém de caliações especlfi. pecál de Trânsito (AET) ou . longo do percurso de ponto de. os, mantendo decânca sega 
cs de motocicletas condi Autanização Específica (AE). parada postos de combustiveis. dos demais veiculos eviando daPolica Civ otdico a 

de como uma narcomilicia" na 
dia 4 de novembro, po 
ais civis da Delegacia 

Sire cao dv co o Pico amido de Nie ga cobrando ame qe a O A ta pa ade ie io | Como Hator ela mb samundo lp e oo io Era faso e Crsende asda Code (DINSC mp. dolo paço re qa do Tae romero Eee Mag mandando POE O grp dis fan 
calização do tempo de direção na segunda-feira também das — do fica sujeito ao fenômeno da. casos, utilize transportes aher- expturaram três criminosos é acusado de praticar uma cede Ts Ee per eed bl capo er 
di cume saidas ii RC atm radad MNUMIO imtnacanas umenenoo [E Sede ga a apso ea F GR | found de va Al ima DR Lao Do o om 

eras, À operação foi deen- . nas viagens: pocus calibrados Use tempreo cito de ego — ãoé gratuita a coraatende Ep 6 nl sit Vi Vi 
cadenda apos análisee mapes- . e em bom estado mor rev. ança que cobmgsiroarsio 34 hoesem indoor 

APÓS DONO SER PRESO, VIZINHOS PEDEM AJUDA PARA CÃES 
Nove cachorros da raça . processo de limpeza, já que. dacoma intenção de arrecadar 

Ameccan Buy foram gata . não Rá vaga nos dbeigos para . doações emdinbeiro, de emê- 
dos de um criador em st... que eles sejam acolhidos Os . dios e ação 
ão de mau taos, passando . vizinhos de uniram pars cui De acordo com uma das 
Tome é doentes. O cachorros. dar e alimentar odos eles ms. publicações. os move cachor- 
pesenciam a Marcelo de Sou-.. precisam de ajuda já que 05 . ros consomem 15 quilos de 

ae tp dana com 
Vaquinha tes gate-american- 
dulys 

Prisão - Marcelinho Pla 
boy oi pres em flagrante ma 

a Arco, conhecido como Mar... gastos são enormes. oa cada dos di Uma va note do dia de novembro, 
cla Playbov que foi peeso "A infenção dese perfil é — quanhavlize fo feia para ar” acusado de violação de dom 
na oie do dia 4 e novembro. mostar o estado que s cães. recadas cerca de RS 3 Sil clio tentativa deestupro Ele 
acusado de vinação de dom foram encontrados, como es Ementa ubicaçãopos- Fai detido pelos vizinhos ces. 
ioetentaiva deestupeo naum. to sendo ajudados e, se tudo. sv ver que os gastos med 
Dr. Sardinha, hair de Santa . der coro, hesrem com múdee . cos de somente tm cachorro 
Res, Zona Sol de Nie. felizes Precisamos de ajula, fev cmtumo de R$ 690 

ma página foi fita para — porque são NOVE cães adul”  — Rocotas de remédios pos. 
solicitar ajuda para os nove. os que necesiam de remédio, . tados na página ifoemam que 
les que precisam de trata... cuidados veterinários comida. os cachorros necessitam de 
mento médico. Os animais TODA AJUDA SERÁ BEM. odo caixas de medicamentos 
continuam na mesma casa — VINDA!” escreveu o re. que etalram quese R$ 500 
onde viviam antes, queestáem . ponsável pelrredesocislcra- —— Quampabrsuis podas 

tavaemado no interior de uma 
residência « ameaçando vir 
bos Segundo intremações de 
moradores da vila onde fica a 
casa do asno, ele possuia 
o it de sata ox vizinhos 
demaneia bos No local sm 
mais focam encnatados vive. 
do cm condições insalubres. 
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 CORDELISTA DE MARICÁ 
E DESTAQUE EM FESTIVAIS 

E FEIRAS LITERÁRIAS 
e 

REA A a 

DIA INTERNACIONAL DO 

ESTUDANTE COM MUITAS 
SUGESTÕES DE LEITURA 

POSTURA VERDADEIRA DA JORNALISTA 
LILIAN RIBEIRO EMOCIONOU A TODOS 

POR OUTRA 

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO 
ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE 
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| PUBLICIDADE LEGAL 
Prefeitura de 

(RIO BONITO 
EXTRATO DE CONTRATO - SECSA Nº 124/2021 

EXTRATO DE CONTRATO - SECSA Nº 125/2021 
TO IRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IO BONITO, POR. DIO DA SECRETARIA DE SAUDE EA CLÍNICA DE DULISE RO 

BONITO LTDA. O presente comtso am por jeto eletiva o paga manto ereta & PORTARIA GUS Nº 3822, de 2 de dezembro de 730, am decorância da Lol 13.82. de 22 de abril de 3839 da Ls NT de 2 de aelambra de 220, que suspendecam à orgao. 
“de de manutenção ds meta quanthatvas e quites. ereto o parda dae de maça à 30 de slemar de 220 Ri 12708087 o vit & set ml. cinquenta a nove rea 6 sussenta o sto Cantavos) Procaato IGTZNA Contas SECSA m 1292624 Ota Asa 092021 

Extrato de Publicação Trimestral 
Ata de Registro de Preços nº 00912021 Proeno: TAG - Secreta Mun de Save Pregão Presencial Se e nar Oleo Rego de Preços para tra acusçã e imo om é sem 

cel de eupamens Prazo. Tá (e) meses Datde Anaus270U2021 A reler Muni de o Bon, em cumprimeo ao agosto o = got 1a Li ese? DS ca 10 do Decreto Mm 6 Boo. una pc o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5 tel ear com pu especicações ron leme 
amd rs cce res um per 

de ita Cano Po 

nua 

“eia e mm ap pe eoq a cem asa 
nos 

gue DERANGO que Sage to o Capao eg 9º do ago 1 de ses 

Pelo Minc e ls Bon, Estado do de Je. nous de 

Sa Soa Co tara Hs Fans - Cone agora ga PS o Seen nc e Romeno Set EPA 
de Soes - Coen do Pam Bona Fama da Secr o e de Aatncia Soc! ar e trem e segui pa 1 Com. Bosicã dou Consulares de CHAS Bdnia 0212023. 2 Eleição da Mcné Busta = Socindado Cri Bi Se220: 3 ama 

TA 3 ficam nora pat are Ci membro da E Ao em ções ra teta “a of Dono Cs serves aba ue exicrão sua Bmtde po 

a atuições que Me contre Ino VI Ago 45 da Lu já da taça Résove AR Name o metro da Camião Permanente de Ltação da Secar Mun! Be que Na tepontâvel es tc atos oceano de ctáão à pa de JAN ETTA Coma Perante de cação do Seceara Munps 

“reler Musa de us Be 1 de veio 2021 TENOR PEREIRA NETTO PREFEITO MUNSPAL. 
PORTARIA NeB7572021 DesgnaoPregoio e comp Equipe da Apel ar are emita 

<A a edad de redor ma a esa Mumcpatd Sue O reto Mu e o Bon, Estado do fo de Jon nous de be ções eu e led Ls ga 
Ar -Desis ara ta co Pregoeiro em itção ra rodas 

pregão, Av da Srta Mundo Sd, a pasta de 22 Credo EUEEMIR DA CUNHA TATAGA. TR E Bens cons Prego Sabe o Sen FLAVIO SODRÉ DIAS, ue mac no amo a Peer Munic de Po ão pr à “read rã ut o es EUTEMAR DA CUNHA TATAGEBA.| JAR Fc Gmtrados para aver co mantra da Equipa de Ao 2 tac nm de Prego bm Secad “ga de Guta co erre au, ue eae o au ads po 
“Fumo sodrEous PAULO ROGÉRIO SIQUEIRA PEREIRA RAVENA DEARAUSO PAULA SANTOS 

PUBLICIDADE LEGAL É AQUL ATRIBUNA 2719-1886 
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” Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Rio onto 
IPREVIRE- Instituto de Providência dos 

IPREVIRB Servidores Municipais de Rio Bonito 
PORTARIA Nº t1372021 

Aro do da PrincaaSeadee Mp doa Boo, Edo o Fo ao tando ds seções ue meo ct deaçaa oe 256 «Deco Da de doar EONGIDERANDO | Gs CEE TCE Sa de 6 de ao ce 20 que dec quo pre nd de acumulação cd os 
dep prove de peca ps ser rio O RERANDO e raro Pe 1º 207 de SS emo tao esa pola cotado de anulação de Cem Pa romeo ago do Ponta AN vº 122021 atada pe ota DM 1º 01 A condor sensações dei 
di o, ndo se CONIDERANDO que à e rage do prconado apurar a 

emo 96 5 12 o Liu ZE, eva su manletção de 

a do Mn di Bs Ls VEZENA A 6 o seed ms 
dps. MOSES DOS EANTOS SAVA. masa º cias socueiado mo “god Zelador da Poda 62 cm ue nah 40. e 

Cnashução Fars 988 (redação da EC AVN Ce 0º 

PREFEITURA 

5. NITERÓI 
eram ce eramos 

PS MORE pt, nda ções fog a a o np aa Sa 
pa ato no ml é at atos 

RE a, 

RE 
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Ti rir 
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PA AO O DeNILIDAG UEITAÇÃO vei av bc poção mo o Emp CRC fe e 1 

aa CITAÇÃO ve apa Cone 

| 
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! | | 
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CREAVES DE REPASSE”. sino pa A 

“SE corar CLOB DE NrTERÓ 
EDITALDEINTIMAÇÃO E 

CONVOCAÇÃO PARA 

Dm Veterinária 
La Figueiredo 
Dr José Alberto Dias de Figuciredo 

Bay edage 
“Rua Silva Jardim, 16 - Ponta D'áreia Tel.: (021) 2719-0129 
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BRASIL VENCE A COLÔMBIA E GARANTE 
VAGA PARA A COPA DO MUNDO DE 2022 
A Seleção Brasileira con- . e mandou por cima do 

Alisson. Depois, Zapata 
de Tesilo etocou para Neymar 
De primeira, o camisa O pas 
sou para Lucas Paquetá ini 
2a diante de Ospina, que ain 
dl tocou na hola, mas não evi 
tou o gol do Brasil 

As mudanças de Tie sur 
ram efeito, e a Seleção evoluiu 

je beu de Lema e, de dentro da 
ontem (11). Na Neo Quimica . área, finalizou com perig 
Arena, o ume dirigido por Tie 
venceua Colômbia por 1 a 0 e 
de forma aotecipado, já ssegu 
tou presença no torneio que 
será disputado em dezembro do. 
Próximo ano no Catar. Com 34 

significativas 
tempo, sem 

minatórias Su 
por Ar 

gentina (25), Equador (20) e tê 
Chile (16), Brasil no si mais gou a driblar Ospina, mas aca 
do grupo dos quatro primeitos 
até 18 rodada Jáa Colômbia 
com 16 pontos, 
posição Colômbia começou bem a 

ou se desequiibrando 
Pe 14º rodada das Elimina 

sócias, a Colômbia enfrenta Pa 
rag às 20 horas (de Brasilia) 
desatea-oira, no Metropolis 
no de Barranquilla 
mesmo di, o Estádio d 
terano, o Brasil volta 
para pega ariva Argentina 

FLAMENGO VENCE O BAHIA COM 
TIME MISTO, POLÊMICA E 100º GOL 

bra após cruzamento da direita 

FERNANDO DINIZ É 
DEMITIDO DO VASCO 
“Ape mai uma goleadas pe Salgado. O agora exi 

diretoria do Clube de Rega. gente emitia um comu 

Resende Cunha (GO) velada em Diego Depois, o meia do Fl 

gol desdocou Do. lance. O ártro epulsou os dois 
e fez 1aOparao Flamen- O Flamengo continuou em cima e am 

plo com Andreas Pereira, em chute de 
auto eram 

Der mi 
Ter our falaem 
amarelo forenpulo 

Aos 12 mundos Vinho 
zamento é emendou bucicleta. que cx . cha completo pa municado pelo presidente Jor. dertas Plodiem Cont O ár Vinicius Gon- O jogo ficou mada mais quente Ro 

nedy. Como j tinha 

rio de ria), no Morumbi ão Bah só 
ai voltar a campo no da 4, quando vai 

alves Dias Aro (SP) marcou pênalti. que acabara de ear acertou uma coo- . encarar o Spot na casado rival 

BOTAFOGO EMPATA COM A PONTE E PERDE CHANCE 
DE ABRIR VANTAGEM NA LIDERANÇA DA SÉRIE B 

Em um jogo sem emoção, Ap trana de aa oa Amt Apr mins Cada acenou o 
o sobrou as dra e Kan chutou 

bem que tentaram buscar 0 
gol, Mas fahou qualidade no 
“imo pose e zero não ai 
do placar 

O Botafogo volaa campo 
pelaSére na próxima segun 
da-feira, quando recebe o 
Operário a partir das IGh(de 
Brasília), no Estádio Nilios 

sês Lual pea 351 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro, O Glorioso chegou. minutos. Carlinhos cruzou e 
dos 63 pontos e abriu dois de . Rafáel Navarro cabeceou pars. 
vamtagemsole o Coritiba a. o fundo da rede Mas o VAR 
liderança À Macaca, comA3 entrou em cena e cxibioim- 
pontos, ainda corre fisco de . pedimento do lateal na hora 
queda do cruzamento A Ponte Preta 

O Boiafogo começou o. então acoedou e passou a ter 
mais posse de bola Na peer: 
“a jogada trabalhada que com. 
segun a Macaca levo perigo 

ampo a Gon. 
placar aos 18 

Santos, no Rio de Jan 
mesano horário, no Estádio do 
Ca em Londrina (PR) a Pon 
te Preta vasto Londrina 


