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JOURDAN : DOSE DE ESPERANÇA 
AMÓRA E 

ECOEES SAUDE DIMINUI TEMPO DA 
PELiciÃo EptDOS DOSE DE REFORÇO PARA O nome Cristão pode Grandes lideranças e e ds 

cmerpro iss | TODA POPULAÇÃO ADULTA ss cares tee 
E ao 
homens dignos na ativida- — separação partidária. Fa- 
de política como o nin, grande orador sacro, 

O Ministério da Saúde anunciou ontem (16) 
que ampliar a aplicação da dose de reforço da 
vacina contra a Covid-19 para os adultos de 18 

mado católico Dayl de AI- dirigia a Igreja Batista de a 59 anos Outra novidade é que o intervalo que 
meida e o presbiteriana — Niterói e tornou-se presi- antes era de sis mess para Os rés grupos, cui 
(depois batista) como Ge- dente da Aliança Batista pps poi o PAS A pt 

Mundia, o equivalente ao pão a dose so era oferecida para ado amunos 
apa Suprimidos, pessoas com baixa imunidade (com 

claces, HIV ou transplantadas, por exemplo) e 
permanente em palestras Após o regime de 64 profismonars de saúde 

Católicas, pre- — proliferam novas Igrejas Acima de cíneo meses da segunda dos. in 
feriu manter-se na UDN com identidade evangé dependente da idade, já se pode buscar a sala de 
de Carlos Lacerda. Na ca, nas mais variadas de- imunização Oct que no nico da compan 

nominações, algumas das foi por faixa ária é também em função de co- 
simpatia pelo objetivo an- quais valorizadas pela morbidades. Entdo, acaba seguindo esse mer 
ticomunista dos revoluci- conquista de canais de rá- mo cromogram: aqueles que têm a vacina mais 3 antiga vão ter aceno (ão reforço 

ff dee rertemo mos 9 ministro Marcelo Queiroga 
De acondo com om resultado preimnares de 

estudo da Universidade de Onford, encomendo 
do pela pasa, a dose de reforço será, prefere. 
cialmente, da Prize Na fala dei, Janssen ou 
AstraZençea devem ser administradas 

onários de 196: 
A Igreja Católica não se muitas com forte vincula- 

manifesta diante do qua- ção política como a dirigi- 
dro poltico nacional e nun- da pelo pastor Silas M 
ca buscou a segregação faia ou com forte infuên- 
partidária-religiosa. cia com as Integrantes da 

Mais tarde surgiram par- — Igreja Universal do Reino "Nós vamos ampliar (a dose de reforço) para 
tidos como Partido Traba- — de Deus, drigida pelo pas- todos ou brasileiros que tenham tomado a vac 
Ihista Cristão (PTC) e o tor Edir Macedo, que con- na que for há pelo menos cinco meses. Nós le 

ido Social Cristão seguiu o feito de batizar mos doses de vacina suficientes para garantir 
(PSC), este valorizado no seu templo o novo P que cheguem tempestivamente a toda as 38 mil 
quando elegeu Wison Wi- — sidante da República Jair unidades de saúde no Bras”, disse Queiroga 
zel governador do Estado. — Bolsonaro. (Contínua) A pasta estima que, a parti de agora, mais 

de 100 milhões de pessoas estarão aptas a re 
EA Tg poa nega, Edo 134 De 
The em novembro, 2.9 milhões em desem. Ao, 154 mibie em Janio, 13 múltes em 
fever, 396 milhões em março 196 múhões 
pp erre 
ds md de provação pets, qua pie 
rele. Md ar o ut, que 4 a e do de er (ua de missa e dista es soca. Ma a. fmaniação lo nos tr 

que Ni dinanios a qnd da duca 
dos Hits. fa & om dos qomdes pao do sr emenda Ena ameno à Cova, Rom Meo 

a dae e raro pr pas de 1a 60 os e de jus Em ca em po 
UMA ÉTICA DE HOMENS LIVRES fdtato com tais de 60 anos é imenensquiai de, Ja Ba pre da ponjameto poa 5 vo Cd de vaciação em SÊ Dados a prjção 

Jourdan Améra é Jornalista 

DOM JOSÉ 
FRANCISCO 
REZENDE DIAS 

ARCEBISPO METROPOLITANO DE NITERO! 

A ca jamais deveria ser 
“um problema, ao contrário, apenas para os escravos, “de cotas da pata atualizados semanalmente. 
deveria ser convocada para e que as verdadeiras vir- indicam a entrega de 96.2 miles de doses em 
solucionar problemas. ludes do homem eram s novembro, sendo 21.7 milhões de AstraZenecs 

Seja a metafísica ou a coragem e a inteligência 56,7 mulõs de Pixr e 7,7 milhões de Jansen 
teologia, a pedagogia ou a Coube a Sócrates, Pla O ministério anunciou que o Brasil deve re 
psicologia, a política ou a tão e Aristóteles serem a ser 112 milhões de doses em dezembro. Sen 
teoria da are, tudo no pen- lâmpada que ia clarear o do 413 mulhbes de AstraZena (incluindo 5 1 
“samento das humanidades caminho. Eles pergunta- milhões via Cava Facility), 17,9 milhões de 
ou Irá gravitar ao redor da vam: o que é ética? Eca Pfizer e 25.4 milhões de Janssen 
álica ou será devedora nela é o caminho da justiça. E Esses nâmeros, porém, podem mudar até o 
nas ponderações. Justiça, o que 6? Justiça é fim do amo, já que pare do quantitativo depende 

A ética é esse oo. como se organizam as re- de contimação dos laboratórios sobre a dipo- 
Por Isso, ao longo do lações. Mas, então, esta- aiblidade de Ingrediente Farmacêutico Ativo 

tempo e das eras da floso- mas falando de política. E (EA) para produ os imunizandes 
fia, foi, justamente, na ét- o que é a polfica? 
ca, que as ideas mais ba- Eles perguntavam. nós Ra O ara 
di Ma e far FEZ ATRIBUNA 
de cunho ético, a própria tendíam dessas coisas? tncabook comfatribunar] Te ÇA CA E tran, foder pi o | q mo cr de pe seno om Toe Fado Tenho | Mem Eid cad ra tação: Gon pane fotem dll, | quis Pá rotas gde lato rá df, Compucamos sente xe | — Soacigalo E ia cn 

e ae psi eres Na Peida O) Retnitio ce piora ni meta) Ci derme 
ideias. Mas nada é tão dif- dos homens livres. A prin- dar para viver São melhores do que muitos seres Bo im eentari enimierainh a: | Cria rasa Di no e tar | mi prada, 
que a ática não deveria menos, tentar entender. de dação - Mlema Mendonça 



ATRIBUNA 

PANEL) 
PIX DEVERÁ SER AMPLIADO PARA 

OPERAÇÕES INTERNACIONAIS E SEM INTERNET 
Para ca pros ares. o PM. eamerta de ranserência rartnea ae 

cursos, poderá er iso em operações sem acesso à cat e em raras 
ões iemacenas, amuncou tam presas o Banca Cons (BC) Fo Ber Campos Ne. à noveades nda não tm ta para rave em var 

Campos Nets fez 0 anúncio em evento especial do BC para celebrar o 
anwersáio de um ano dna lamenta. Segundo ele, à Par anta não 
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amp te o po O Ls do Cd Ci O. versão rrçao | — Gena eres Cs cm ar 
de cg de barão tola plo cer] ami depende de mess Pesq e ração da tecnologia pes usulrs explos HE ma quão Gomunou os mes 

Apesar d aguas novidades do Px dependarem de desenvcivimentos | — Comumação va inemet 
ecrosógs, o presidente dt BC conaiderou revoluciona à evolução de “Jar Eoltcnaro conto no der 
aistema instântânga de pagamentos, que funcicna 24 hos por e pente |. tada governo de Trump e se maspõe 
a randerênci d recsos entre cotas de nstações ancas rentes. | . com vários pls, chave como mar 

como um fantasma. e grandeza de mas de metade de um 
Ti een eos manos. e rodo de vas eróds comes 

FALTA DE COMANDO 
Beisenaro não pode ser comparado aos marecnais e genes que comam 

aram o pas com dureza e 20 severa crias, pr 21 anos quieres rev 
ão o um dador Hã de rev um ler posto 
Parte para o júgamerto pelas umas. 18 incerto para el como o ja 

cas), também sá outubro dest ar. Ao todo, 62.43 da população acima de 
762 insituções Ananias codasusdos para operar o Pe &7 em fase de 
dando Ene essas raluições. estão bancos ancora, nstações de pa 
gamesto cooperava de cito e tocha (startupa Mmanceras 

tâcia Eletrônica Disponkel TED) a o Documento de Oriem de Cristo | aí do pessta que amou 520 dis ES na estada pedindo csena à humilhados par er Um eo prt. 
(006) em jneo dese an. Em maço. o vez de o Puxtoar o lgar dos | — de cadeia & Tessurçã novamente A istina é dura e mais relata que 0 resutado das umas 

SÃO GONÇALO ACOMPANHA NITERÓI DUELO À DIREITA 

vma dg empata pl ata ema 
sonia. Foram colocados na pe 

PEDRO GOMES É ELEITO O NOVO 
PRESIDENTE DA OAB-NITERÓI 

Após vitória, Gomes prometeu muitas coisas boas para os advogados da cidade 
exacta Jos on amo 

poção da estegra na esc 
Et acompanhando as eleições 

Cantral de Atendimes Ss oe a meção do Mire» Ea 
ao Advogado Bat É mui importaria a partipa 

agi! gde do cu vegas pra ops da Ordem dos Aavegados do Brant 
(OAB) de Nieró. À votação aci 

“a tmb comentou ao 
que espe o ro prenint, E ae que que sea dada mar ate 
ção pera as Stuldades que voga 

gado por tr ma eia” 

ração dos votos, o cando Claudo 
Viana enc da e a 
steve do seu lado durar à gestão é 

“Da mesma forma que vencemos. na ou eleição, to legitima 2 vira 
da outra chapa. E hora de audar a nova gestão para o pia êni À 
Biçao acatou donas lados advoga 

cas de votação Desde à erradas ras, da Sh, voga apto Já com 
pssecaram a dexaram seus votos É. ol us os meia cativa pars fzera 
Caso de Ar Embo Gonçalves, que. cobrança” essa 

O Insttuto GERP divulgou hoje. demais cancidatos. com 53% dos vo 
(16) mais uma pesquisa de amostra . toe vlidos no maior cenário. Ele vem 

al ando a alição 2022 

jo que & segundo mar colági fetoal do estado, e sportsu 
que Roi Neves (PT) & a prato e Tânia do ler gonçalende Foram 
Dida 800 eles maiores da TE 
anos apenas no munci, enra a das 
O8 a 12 de novembro. À margem de Eno de 5.54% para mais ou menos 
dom Rig ipunião mo faia dos 

Teca ua Rigo Neves tar a pr 
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[E 
RIO BONITO CRIA OUVIDORIA PARA DAR 
VOZ A PACIENTES DO DARCY VARGAS 

Medida visa melhorar atendimento da população e melhorar as demandas 

MARICÁ TERÁ LIVROS 
EM BRAILE PARA 
PROJETOS SOCIAIS 

ENCONTRO SOBRE CULTURA E 
ARTE NEGRA AGITA a 

BÚZIOS RECEBE “OLHO 
D'AGUA-ARTES LIQUIDAS 
E AGUAS VISUAIS" 
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MANUTENÇÃO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DEIXA REGIÃO METROPOLITANA SEM ÁGUA 

Conserto no sistema Imunana-Laranjal está programado para acontecer entre 6h e 22h 
saque moças Roma emGuatindidoo 

A tmoradora da Brasilândia, Deni- 
Um reparo programado no siste. se Fesoso, 9 anos, disse que preem-. 

ma Imunans Laranjal, na Estação de . de economirar gua durante todo o 
Tratamento de Aga (ETA) Lara dia “Ea vou lavar roupa no final de 
em CGuaxndiha, no município de São. semana, Temos que pensar no ouro”. 
Gonçalo, vai interromper o abastei- — contou A dona de casa Cara Sia, 4 
mento de água em vária cidades da. amos, mora em Santa Catar e che- 
Região Metropolitana. O conserto . goua ficar LO dias sem águas no início 
começa de hoje (17) aims do mês A bomba queimou é e 

impoctando, temporariamente, o. que em água. pegando tulde com o 
sema abastecimento de São Goo. vizinho. Tambem esloquer um galo e 
ao, Nite, parte de Ibora (Porto baldes no quintal para recolhe ás 
das Caxias e Manilha) paste de Mar . da chuva e teta guardar um posco. 
cáeda Ilha de Paquetá, A pesviso é. Eutenhoo bio de economizar águas asa de duvida ou solicitação de cs 
de que a retomada do fomecimento . e vou manter iso” frisou manhão-pipa é preciso entar em con 
de Água aconteça, aos poucos após“ E ado é só quem está dentro de À PREVISÃO é de que a retomada do fomecimarto de agua scortça, Bos. Gato por ut dor canais de elciona 
fim da manutenção. casa que precisa economizar O) co- . PSSLOS, após fim aa manutenção mento: Whats App 21 97211 806 

Ok idenicos da Cedae vão con-. mercante Aldi Ignácio, de 52 mos. poço e justamente isso me dá um . conies Emdia deteparo mas estações. aplicativo Cliente Águas, Chat Im 
setar um vazamento em um trecho . tahalhaem Nevescm sta marmora- . pogco mai de tranquilidade Maseu . E preciso pensameno coletivo para. ratio, disponivel no sie no aplica 

pela distribuição de água em São 
Gonçalo, tahora, Maricá e Ilha de 

quetá, informou que orienta apo 
pulação que faça uso consente da 
Água. O atendimento emergencial a 
hospitais e postos de saúde será 
eia por meo de caminhões-pipa até 
anormalização do sistema. Dúvidas 
& informações podem ser tirados 
pelo telefone 0800195195, 

Responsável pela cidade vizinha, 
a Aguas de Nite também solicita 
que a população use água de forma 
consciente durante esse periodo, Em 

da autora de gu beta, bula ria que precisa de gua para fzer os. sou maio preocupado com essa. nmguém fear impaciado com esa. tivo, ou pelo 0800735 1222 (Nigações 
do que leva água para tatamento . cores das peça. "Para o corte ds . questão da Agua e faço um resp. inerrpção”, ponderou rata de telefones os, ella 
a ETA, que ice na Run Cidade de. pedra pri de água. E tenho. otameno d aa que uso parou “A Rivas do Rio, responsável tre longa isância) 

RAQUEL MORAIS Lei. “Motivo de comemoração e aca encuntro do que deseja a categoria e, E tegona ei muito fl or unas pc paimene oferecendo ma e O Proj de Lei STR! 4 ação aiç é na pasado co foi popolção sniia do evo 
ageovado drint seda plenária na. meça ttar mais leme car de tur don Baguera 
Clara Municipal a semana pda so O tempo de 10 mos é sli: Os Emo Names 
e sancionado ná sexta (12) pelo. ene e dá para o trabalhador se cega. te 3 amo ide peça é aprovou ame 
preseioemexerício, Palo Bsguera. . nizar par exa troca. Acreditamos dida "O mes caroem cias ec pi 

antiga dos taxistas que conseguiam . coma cieguria pela meleria ermadr- . que a cor preta é Gia já comu. car de caro não vou mais precisar. govero na Câmara e or do pj, 
apoio, través da Sindicato dos Ta- — nização desta atividade crucial no . mos comprar o carmo pitada Não po- . mas me preocupar coma cor Tao é “da vercadora Walkiria Nieto, do 
xi de Nile (Sind), para a. mumiipo Em teve, o pode público. demos esquecer que 4 gente amém. muito” Bnaliou vercados Falha do secretário Geraldo 
torização da mudança em Foema de. anuncia novas medidas que vo do gasta para put e quiser vender o A Precra de Nor c Sinta, Rego Lopes 

JOVEM GASTA SALÁRIO DE FÉRIAS PARA coroRDESUPERMERCADOS 
AJUDAR CACHORRO ABANDONADO APOSTA EM ALTA NAS 

arcos vv VENDAS PARA O NATAL 
pomável pus el ta 

O am pelos aa é ago bad de entar Ge is o saque om adotadas pelo 
meg Mudo tamo pet tra teca asno. dera favoreceram o resul. 
como file dio tda merda do do ara "Gas tado com A proximidade do Natal. tado positivo até setembro 
parque o chan e ata vo de Em deem não tenho está aquecendo as vendas e — Ainda de acordo com a as- 
ese amado O ts vo- Jário Mas vale a poa. Ainda à Acsciação Branca de. sociação, apesar do regis 
lui pdoe independe [il tired Li Supermercados (Abras) . to de baixano consumo de 
de ea ape. ue os armas mam lg ce temtraado E aponta que 6 setor está ot agosto para setembro 0se- 
andor exaltado po quero mit para Natal de 3021 A. tr se mantém otimista 
Eledo pos enem qr delas uma cada eae” mostra aponta que 52% dos A dica para economizar 
uam eum, pagamconae Agua exhoro peca de copa ns ams soma TA 
e mute a memo end mir Segundo Ena ceará vendas serão melhores do . aprowimação do fim o ano d - que no ano passado, já 3%. traz possibilidades vanajo- ler e sem eo, e seu cado po sa mer que o 
am cmo sotimenade um pd, e aim que le est acrditam que as vendas se. sas para os consumidores, 
maeçama man parat ver do van poder 10 0 memo petamar que da Foto ereta apusgenão tra pa ore = doendo para adoção “Agua NB EmNdciomovimen a 
rata de 31 ao, aa ge ed pI rsss umoamd Ea to mos tercado nda ii como a Black riday co Na- 

Nose fea( Ieda. ajudar os animais dera, mas. um ind fca separado oo qua cr comelemespao sOcOsesibdcimentoaim ia Essa é a hora de pes 
emu ponto de Gba a Rum. nunes podia. Mas des ver, . ts preque É muto hoc nei Mas rã tenho como Vou da sto preparando os eso — qusa, ficar atento às ofer- 
São Joo, oo Cent de Neri. . mesmo não podendo, o ini Tiveque dar ceimerado na. dulgar ms arg” ques com rodo radio as, promoções € progr 
quando cui um cachorro e er da Fceponista Elo cla para or lg med Beguframdeniuiocpado Mis ne pocado ao. ma de fidelização que oi 
ue parece ter se idemileado ram mais al cla ndo cos”. cameros econharosexames” aguda eau menasundo- O frango está mas pes... reçamdesconos ainda mai 
comia dede o começo sand o cacho “E no des de o padecer sente taco dos ralis — or, Cu sc agora é ara 
“E esa no pato leme “Ele no cr esperto ra. rr uol pero Carmelo ted aci repesenta 179% seguido. de praticar 0x2 ps pesqui 

cla li comek ee dou . sabe, não atravessava rápido. abigado No da segumtc já cEmmteverqmecioiêmqu do pemilcom 65% lombo jar pechincha”, contou 
colado do meu pé Eundotnha . nem ollundo os cars. a ac. pela manh. Brasa estou om de aicdenderaguémquemo com áfPe cametovnacom — Marcio Milan, vice-pres 
da ola po race ee tar sendo apelado Mant covtao comer loca mas. de agua que GE nda Es 15% penescm 4 por dente da Abas 
tava esperando is pr ie le pestode mm ecomeera pe. no encon eum que 6 rpsquetmestocemmeam  emiisidasecas teca Ejustamenicoqueaite- 
Hosp, eu des chegou E. Fegrinação pelos comece 1... Ives acubendo mamas De. camião resdemedemantdo  com125% choseresariem nica em cnermagem Joke 
fuicbor chorando porão . cas parncoescgnir uma cuia. idos pendema muto cara. comrição Depende dp TnSetetenderem IO Luis Sans, pretende fer 
queria dear le. Três portos. Consegui jus em um alo de. sem a deois quo donos fe. asse aneme dor Acho Já em relação s Debidas “Eu já comecei a procurar 
des e dei do dns cu belem asmemas medir. coramde coa DS companas decasnção as começas serão prameira preço de alguns produlos Já 
Telão, pasiemumalojade io. alla ummoçomesmanus — -Esfmaciocaomquedo  gidevasa Minado quede Opção de coclha nas com. estou comprando pequenas 
coco um de pole. colei Avsm conse chamar. ci ch itrnado quando che. vitara desmpnro pr para aciade Natal om — cotas como azeite pane 
aradarade Volicomendoevi umano peloapicanoe levar. pi ce tida computado 4. ses que são ahundorinos ms Top, Ondesiados Fame. ne é algunas frutas cristal 
Sind ade umas cr cleteumacincaem ker. todos Fer eta quando me via na semeado apieamenro 141% espumantes e rim zadascnoros Io tudocsi 
que jam tear a ra Cor fr cxames e descobri o que Elecmudo di E quando volto com com cos goes descom 4 5% refrigerantes — com poço bio inda Ai 
tis lepra que e ndo fia. lenha a pinhal va, pr, em ago e pinus poqevioçãm  Teprsenam lá evinhos — da pericndo comprar car. 
arlada Conseguicom ques. Bruna não tinha pera onde. respondeu me indios uma dl Pacman — meimaiscom 13% nes o bacalhau para Na 
ae pet de mim ara sq levar onovoamigo quechamou mulhe que hp che doem . mei tm as pers que han Para a ABRAS es medi. tl Assimquetiverumapro 
nadaMarques Paraná Desobo- . de Caramelo Tod abrigo que te € fa tod a rcbilização” renda leo comme imerso das socioeconômicas por. moção cu já vou garanti 
Coto, mas e malconsegunco la ctroa erm conta jestva coa Era que dobra 2 mam voo air ago com Tejo de programas sociais Quando inc derembuvos 
ea muto megrimecam Echo deido ao boo "Não. resltado dos exames, que 0 . quem dedo Dag ponco de trasirdacia de endac — valores com certeza vo s- 
apeamachad” corta Bra. podia levar para a mn casa. evo amigo estava com ae. começa a poa de abandono, de manutcação do emo be”, faiz 
ceara desastre oca cd. partner coa sapos soqaecmer] Esse piro asp arg 



IDOSO É MORTO COM REQUINTES 
DE CRUELDADE EM SÃO GONÇALO 

Delegacia de Homicídios está investigado o caso que chocou moradores do bairro 

= eo o 

INQUÉRITO DA 
MORTE DO MC KEVIN 

SERA ARQUIVADO | 

AÇÕES CONTRA O TRÁFICO ACABAM  pániosALvAvIDADE 
COM QUATRO DETIDOS EM NITERÓI Robe SatrE TIO 
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NITEROI RECEBE EXPOSIÇÃO SOBRE 
HISTORIA DO THEATRO MUNICIPAL DO RIO 

Exposição itinerante Theatro Municipal em Turnê' está em cartaz na Sala de Cultura Leila Diniz 

BÁRBARA VERÇOSA É A NOVA 
4 23 PORTA-BANDEIRA DA SOSSEGO 

ginda RECORD E SBT JÁ TÊM FIXADOS E VAEAMSTÓRA 
SEUS ENDEREÇOS ESPORTIVOS 

Flávio Ricco 

z ' 3 

CLUBE DO BOLINHA. 

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO 
ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE 

Re 
MODE ROMS 

MO Sxcsosmnmo 
be SALA Despesa 

É) Tora conrnpicaumDe 
CESTA 0:56 Fel de nr vs cs o ca as 7 1 de dean, com es o vi NÓS PODEMOS TE AJUDAR! Causa de pandemia. O lime “Es e E, de Giatvo Poxa de Mou, com Kassa Teles é Anita Beria, se uma dos Drações. Então é isto. Mas amanhã lo mais. Tchau 
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PUBLICIDADE LEGAL 

Prefeitura de 

RIO BONITO % 

TESE GEOVANE MATAS DAS 
PORTARIA Nº 865/2021 

O Preto Muni de Ri Boo, Entado Ps de Ja, ou de e ças eg RESOLVE EXONERAR a pi 51 BARBARA PARA ROORNGUES aptsmoen Comando de ASSESSOR Sino DAS? cotada 01 de revende 221 

ela RESOLVE: A 1º Designa ce enivos pra copr a Cominão e “Tomada de Goma Espala vsaco 8 scração do ts seta no 

“eo pa so Bt, enorme 

Membro. ago Caralho Cota 

PORTARIA Nº 878/2021 O Pee Mun dei Den Etado dl de Ja, nc e 
“REROUVÊ ENOMERAR 05 NEWTON MELLO VALLADÃO, do cao e Sand de ASERHOR Bin DAS a cs ee co 
gate se pts Pra Murcia e o Be 6 de ven de TEatoRo PERA ME TTO 

PORTARIA Nº 879/2021 Pee ua! de Fo onto Estado do o de Jan, no 1 e 

Pro cad e, ade een ua 
PREFEITO 

PORTARIA Nº 880/2021 

PORTARIA Nº 883/2021 O Preto Mura de Do Estado ds ts e as, a ado 
ua rbuçes ego RESOLVE NONEAR a Ss THAIZADE OLIVEIRA COSTA cs er Comno de ASSESSOR DE COORDENAÇÃO, Sao DAS azuis 
Rage se ePustqeae “ela Musa de a Bent 184 emo e 2021 

PORTARIA Nº 884/2021 O ee sato Bons Etato do Pt de ami ns e 
aus bus em RESOLVE Aut e vga a Pest 39202 e de ço e 

PORTARIA Nº 890/2021 O Pro Mal de FB, Estado o e rn ade 
a rs REsoUrÊ e GERFSON PERERA PIEDADE Soco encimado e ASSESSOR DE COORDENAÇÃO, Sesi DAS 1 scr. 

Bond into pela Lo Complementar 1 18 de 10 de detona de 25 para en Iso de 202 e de Sa Raia, Move tectos e Vino Tra Mb de Contos) lena ce Dee denso bio CA dee aca Pre 3 Com 
ço d 48 pat pecus pi IBGE Ut Bro de Best Ea amd prt de en de 0 Sopa dent "A Eno Deco rr em vc ra ta de su plicação reg A dspoçõe rm corn pinos ss eos gas pad e 
demente Po Bent e over 2021 Teor FeReRA NETTO PREFEITO MUNICIPAL. 

DECRETO MUNICIPAL Nº 122 
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

CONSIDERADO à retention ds pgs De Va. JUBERTOFOLENA DE CUVERA OR. Devo Mae 082021 demanda ue on membros ALEXANORE DA. SRS OUNRR e NARA CAROLINA DE PRETAS CARVALHO oram 

EGRETA: A A eco ds meo da Comsadoinevna par Doces Mia: 1º CE ua sem TU ALEXANDRE DA SICVA OLIVEIRA. era no CPF sob 0 1 

MAXED COMÉRCIO DE PROOUTOS LTDA ataca lens2.4.5.68.10. 148.7 9,20 26 20027 prenda à vao ol e RS 05 AO (O cas een ea vt eram Comércio ARTUCELY E BERVIÇÕE EIRELI farsa ten 7 1.13 +22 pranto vs ta de RS 3434 - Ve coro eta 

RÉ O Et Como será bad no encdeseço scr Cad a pa de sua 
icação Cum do Ea eua de ppa A Duas maça pa done od ora ar cupe l 2S57O 
mento, 1 de nem de sem En repre Reese 
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PREFEITURA 

NITERÓI! ES Es 

ENGONIÇA E ALMEIDA o Loo te Dou O a Seca Hinicoa a 

o o orador At to manu 

sa assereus 

rogamase vma rm po er 

roma vv 2. OO, 0 ce pu pa 

Flsn seas aa sadia 
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A CoNPRADeRA EA Ve, ne de rs Ep pç Rd pn 

| 
tro aeee] 
y 

o TE ed im a mt 
ECA eme ça ta er rm, 
EE On mem rm de a cu er 

y | | it ! Í Ê H l | | 
Il | li li hi 
Ta e bi eo matr 

pI ui Mi Ii E SH ii til 

ESSE sois qem 
RO) PREV mai r 
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VASSAL 

ESSE E RETAS] BT a RO Dt 

«Cm Veterin É 
PS Figu: 

Dr José Alberco Dias 

sas, 

[nus ST rd 16 onto Dire To: (0211 2719.0129 | 

BENEFICIÁRIO DO AUXÍLIO BRASIL PODE PER o 
CONSULTAR PARCELAS PELO CAIXA TEM sismos: 

Os beneficiários do Audio Bai 
alem consultar a dponildade do beneficio * a valor das parcelas pelo 

aplicativo C jo para 
ça d 

táveo para para o 
de bao cartorio. Par or » devem ficar no 

is e penas 
Criado ana passado para o paga mvestimen 

aih emergencial durame 
sendido à Ok dados ão de uma pesquisa da Confseração Nacional a Instr 

ade Segui 
ia Tem, É polvel pag m alguns quests o endlesis de 

boletos e contas, eneno Água e tee pequeno p ançadas. Mes 
bed mo em meto à pandemia ne fazer compris 
maquininhas em dive e á crie econlnica 201 

Agbes para eva 5 desperdício 
de energia e de água já são lotadas por Pe Wo das empresas desse 
por, espetivamente Já à gestão 
de residuos sólidos é uma resfidade 
em R$% dos negócios 
De ado en pesqui, rs em 

cada quero (76%) excivos alimam Caia, Podo Guimarães, emevento vir que o seo industria, considerando 0 
nlização do Au ambiente de nepócios no Brasil ho 

valoces em espécie nas 
sem o vo de carão. 

A Caia ainda dspontlza as be 

bem é posável consular 
e as parcelas, o calendá 
mento e informações sobe o pe 

A partir de 23 de novembro, as 
agências da Cata também retomam ma. Segundo Guimares, pra quem. os horários de atendimento prespan em dia, enter 0 tema ustetab 

possui O ola Familia. demia de covid-9. nte 108 16% reforçou que o banco dade como uma oportunidade E para 
de será maticamente a de quase um erço dele à agenda deus 
para o do do fuso da localidade eadadade envolve mais optnd 

podem varia Ae dE doque e pe Da 
am das rara q há mais ricos que opor 

cial de Braíia dades ou só riscos 
A datas de pagamento do Aus Para NL os dado 

PAGAMENTO 
O banco inicia amanhã 0 

as india de pegue 
Alega importância da implemento 
cão de ações concreta de sustenta lidade em sus penessos pedutivos extrema pobreza. São TAS muilhões 

familias que rosberão um valor me e nal do Numero 
deR$217 18 emnovenbro A Agência. crição Social (IS) O calendário 

pela Caia na emana pasa 
e primero mês, será de 17 30 de novembro 

gente pagador Nós 
avaliação, quem 

do cadastro E o Mi ões Unidas abre Mudança Clin 
que acontece de [ra [3 

ese std, CN, destaca que 
mais espaço puma saver. 

Eine” env desemolvameno e con Sevação do me 

Bras elaborou um a de perguras e 
respostas sobre o Alo Brasi 

Em cao de dividas, a cen 
fia HT da Cara fo 
da domingo, das 7h 23h Além di 

o beneficiário pode consultar 
osãe caixa gov brio dezembro 

desea função das 
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, BRASIL EMPATA COM ARGENTINA E 
SEGUE INVICTO NAS ELIMINATÓRIAS 

Com 11 vitórias e dois empates, a Seleção Brasileira lidera as Eliminatórias Sul-Americanas 

AINDA À CAÇA DO GALO, FLAMENGO  soTaFoGO COMEÇA 
JOGA A VIDA CONTRA O CORINTHIANS PLANEJAMENTO PARA 

ass ee — O ANO QUE VEM 
je; 

PARA MANTER EMBALO, FLUMINENSE 
ENFRENTA O JUVENTUDE FORA DE CASA 

Duas cavao R 
7” Nas cores 


