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Manifestantes fecharam ruas na Zona Sul de Niterói, revoltados com a morte de um morador do Morro do Palácio, em operação da PM no local. R6 
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VALE A PENA LER DE NOVO. 

A QUESTÃO DOS MENDIGOS (1) 
Em algumas cidades, espe- 

ciaimente nas turistas, como 
à gaúcha Gramado, não exis- 
tem mendigos em seus territ- 

soas não tem acenso a locais 
adequados para. pelo meros. 
ssusfazer as necessadades fa 
ológicas, tomar Banho. ou be- 

qualidade de vida, à Preterura 
Intercepta os pobres que lá che- 
gam e se eles tiverem um 
dereço, são mandados de vol- 
ta logo á chegada. 

Em alguna grandes centos 
as prefturas buscam se defen- 
der da precariedade da popu- 
lação de nu, alegando que os 
mendigos não são meradores da 
cidade, mas oxundos de munr- 
cpios vizinhos ou do interior. 
Alega-se que mutos fogem de 
nuas cidados onde fearam de- 
Bafotunados ou portadores de 

saúde ou a segurança pública. 
Não há cumprimento dos 

Severes soca pelas autona- 
des ou a permanente protação. 
dos que se dedicam & ist 
ções que pregam o ame no pró- 
imo e à defesa dos mais po- 
ros e necessitados. 

doenças mentais, são alcoéla- Gostamos muto inhero com 
tras ou lugivos decorrentes de . suntuosos e omissos serviços 
variadas situações sociais. Mas . públicos. 
há tambêm os que moram nas 
ruas, em bancos de praças cu 
rodovias para economizar 
passagens durante os dias de 
Memana, votando ds suas or 
gen nô nos fina de semana 

Não existe um questiona- 
mento abro de cada municpa- 
eado ou do conjunto dos go- 
vernos para ne enifertar este 
deprimanto caso de pessoas — 
tá familias — morando sob 
marquise nas ruas. Nem mes- 
mo se imagina que estas pos- 

Em Ntecó. imagina-se que, 
a Secretaria de Assstância So. 
ci corto com 08 funcionários 
elenvos comissionados ou pes- 
soa! contratado para serviços 
temporários, da que o número. 
de imeoradoras de rua. 

O Estado, o Municipio e a 
União. em contrapartida. tem 
grandes e suntuosos prédios 
do detaicrando, com as por- tas fechadas 
“et 180 pre cu 2019 

Jourdan Amóra é Jornalista 

ATRIBUNA 
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Uma família de relgiasos. Tudo de fachada! esses mais de 
SO filhos é tudo pra conseguir dinheiro e ajuda das pessoas. 
“Já tem dois anas do morte do pastor e todo dia surge uma. 
siiução de maus tratos, de maldade. Não é possível. E exsa 
“gente usando o nome de Deus. Agora vão pagar pelo que 
fizeram Ansiosa pelo julgamento da mandante disso tudo, 
a Flondels - Lucôtia Cesário 

O morador da fnela não dem um ade pa Nem todo mundo 
mora al porque quer A maioria está as porque não tem co 
es de morar em um lugar melhor Mas se você or al peru 
a pessoa de que quer uma cporaunidade de se mudar Eles estão 
sagets a mormer com uma aa pedi tempo toda. Imgino o 
desespero quando começa um ínteo - ater Mamur 

COVID-19 : UMA 
DOSE DE ESPERANÇA 

ANVISA APROVA 
DOSE DE REFORÇO PARA 

VACINA DA PFIZER 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Avi 

apo eslação cm à ada da ola da ac 
ada Pr (Cominay para incluir a posidade da 
Sose de reforço e de que aplicação adicional ca fra 
en esc ap colo do eco vacinal pra per 
ssa pat de 18 mos A apvação fo condicionada 
o monscrmeno do us da doe de reunço e de po 
aíveis elos adversos. 

For aprvado voto, com questionamentos é reco 
mendaçõs ao Mino d Saúde, para relação da 
campanha da dos de teor deme é e ros mu 
rante. amucrada no emana pusada mo porque 
mode ncemou no dia 1 dest mês que apicana 
a dos de ro para tos o cado cu idade 
a pat e 1 amo Aé então, o Programa Nacional de 
Imzaçõe (PNI) demoras derelrço para 
tdos, anunoenprimdos e profiscomais de mude 

Na semana pasta, povém, embema vacina cor 
te aco tina astovização da Anvisa pa à dose 
adccnal À agências enviou então um fics ao Min 
end Sade obetando ereto me aca 
punha anunciada O comsrco Ora AstriZ ea, 
“que tem parcra no Ban com à Fundação Ovmado 
Cru (Fiocrs),mcaou mo ds 17 deste mês autoria 
do atencao par quem tomo as ds eme 

A Jus tahé er com pedido na Anvisa 
ara aplicação da Some de vero tro em quem to 
mu à done ma da farmucáca quaro em quem 
recebe doses de outras macas. O requerimento foi 
Seo Do da 19 de movem. À Anvia deve fzer 4 
avaliação em até 30 da 
pedido do começo fo trace e da 
msn ad esto em anal pela capo da Aria 
A Conv , da farmacia Sen em per com 
o Into Bata amdo não soco à atualização 
para contemplar a tecer done 
Enquano a aleração da hua da vaca da Prize fo 

“ecsdda pela equipe cc e pobcada no Diário 0% 

TAXA DE TRANSMISSÃO 
DA COVID VOLTA A 
SUBIR NO BRASIL 

Um levantamento atualizado pel mpi! Cole 
“de Les mostra que à ta de tranemsão da CO- 
VID19 bis est em 06 lo siga que 100 pe 
as soe trama o ooconavi par otras 
106 Nasemra pasado o inbee estavam 09, oque 
ináica mumento na traremindo do vinis. Segundo à 
margem de erro dae extitas o inc pode extr 
entre 0,76 12 Nes hipes, cada 100 individuos 
cfc os 73 (ao a ta ja men) o otras 
TO pessoas (e ata fr mao) 

O indice é representado pr “Ri” e mostra o “ritmo 
de comigo”, por mei de mma, de uma doença 
und é mae que ca pace infectado arm 
te um patógeno pra mais de uma pessoa. Apesar da 
altano Rt confere talizado pela Imperial Cone 
Brasil mantém iendência de queda tas monies pel 
COVID-S Naima sexo fera (19) o Ministro da 
Sue anunciou a marca de 300 miles de imunizans 
aplicados no país o que inluccicu na redução de 
ditos “Desde pico da pandemia. egcrado em ab, 
amédiamúve de ibgoseaia 9 7% informo pasa 
De acodo com a Our Wocd ta Data. 6 em cada 10 

pessoas no Brasil estão totalmente vacinadas 
180 04% - com pelomenos duas doses - contra à 
COVID Já o percentual de individuos parcialmente 
imunizados está em 15 87% No mundo meio, co 
forme a pltaforma, mass da metade da população re 
cebeu so menos uma dose da injeção anticovid 
(85446) e apenas Sá das pessnas em países de bi 
8 renda receberam pelo menos uma dose 

“Segundo o Ministério da Saúde, mais de 157,6 
milhões de brasieos receberam a primera dose, e 
129 5 milhões tomaram e duas doses ou dose única 
da vacina "Com isso, 73 3% da população alvo com 
pleto o ccio vacinal. Se tados 0s 21 milhões de 
raios voltarem aos postos para a dose 2, o nb 
mero de pessos com o esquema completo será de 

= — = 

cal de bo a Dieta Colegiada sc ires para 
“ones de relonço em geral Aelatra do tema Meiruze Fr 
tas questionou o fato de o Ministério da Saúde não ter 
encaminhado a campanha à par da aprovação da Anvia 
Memo amam, Meu ecee, com recomendações o 
temelicio da done de reforço 
A telatora mencionou estudos tanto ds farmactut 

cas quanto de autoridades sanitárias de outros paises 
que indicam um perde segurança as tomar a dose de 
tefanço semelhante ao da segunda dose. Ainda de acor 
do com Meire, pesquisas científica apontaram uma 
melhora da resposta imunológica de pessoas que rece 
oram doses adicionais acia mese depois da concludo 
do oclo vacinal org 
“Quanto a quem tomou a dose de ref 

diferente das originais, a Anvisa não vê risco. Por io, 
Pessoas que jiveram aplicação da dose adicional com 
uma mara distinta daquela usada no ciclo vacinal primá: 

a primcpã, ado eram grandes poi idades e ef 
tos adverso 

EE 
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MUNICÍPIOS DO RJ COM MENOS MORTES. 



o O E ESTADO PODE AJUDAR ZONAS ELEITORAIS 
7 

NÃO SOBROU NENHUMA. 

CÂMARA APROVA FRENTE PARLAMENTAR 
EM DEFESA DOS POVOS DE MATRIZ AFRICANA 

passada, Legistativo niteroiense lançou outra Frente, a de Liberdade Religic 

HOSPITAIS TERÃO QUE INFORMAR SOBRE [7 
PACIENTES INTERNADOS SEM IDENTIFICAÇÃO |» 

acta cução desta 



ATRIBUNA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA REVISÃO DO CÓDIGO 
DE OBRAS E REALIZADA EM RIO BONITO 

Objetivo é adequar a legislação à realidade urbanística atual do iria ão 

AGENTES PÚBLICOS RECEBEM a am 
HOMENAGEM POR SALVAMENTO “ces PREVENTIVAS 
DE IDOSA EM SAQUAREMA mem 

TRITURADOR DE GALHOS GERA ECONOMIA NA 
LIMPEZA pe EM 1 SÃO PEDRO DA ALDEIA 
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HEMONIT CELEBRA DIA NACIONAL DO 
DOADOR COM ENTREGA DE BRINDES 

Campanha comemorativa tem por objetivo homenagear os doadores de sangue de Niterói 

emocentros de todo pais cele- 
ram, neta quinta-feira (25), o Dia 
Nacional do Doador de Sangue A dta 

ar as pesso 
as que de mania pesicamente an 
uma ajudam aaa vidas arame 

solidário 
de doar sangue, Referência os csdade, 

Hospital Un 
neo, des 

de último ear (35, ma cam 
unha de distração de bind ria. 
dos especialmente para homenagesr 
os doadores de dengue de Neri 

O Dia Nacional do Dyador de 
oi estabeleido através do 

Degrelo de Le nº 53988, de 30 de 
junho de 196 O dia 25 de novembro 
foi escalado por ser a data de ani 
versário da fundação da Associação 
Brasileira de Deudores Voluntários 
de Sangue. No restante da mundo à 
“ln é celebrada no dia 14 de fu, 
quando se comemora Dia Mundial 

foi cada para homen 

te través do simples goste 
o Memo situado 
verstrio Antônio Po 

do Dondar de Sangue 
Reporagem especial de A TRI 

BUNA foto Hospital Universitário 
Antônio Pedro para conhecer um 
pouco da ruin do HemoNie ouvir. ram se mobilizar paca mostrar que a dos especialistas o ampacto causado — situação pos ammies de col era 

dogista Berta. so periodo pré pandemia. Ainda te 
emo há 4. mos um dec alio para conseguir 

anos, Gomenta que o hemocenro. . manter o estoque do hospital ssa 

pestodos rico ao logo da pande. Sobre a semana comemorativa. 
oi. Ela explica que, para aumentar. Berta destaca que 9 HemaNt rece 
o estoque de sangue o Hopial Ui. heudecoração temática ara rar um 
Veniário Antônio 
manter à doação minimamente fm 
Clonando durante ee perodo. De 
tre as eras adotadas, o Hem 
Ni realizo coleta de angue través 

UAM GRUPO Se vês amos ea Basta Jam Iaras ara a emoção em 

3D do hospital, que & um mporie 

sangãe, pois “em nova socicdade, no 
a, ainda se da eng aro 

ca sn pl 
estoques dos bospatais. A molvliza 
lo da população inda não é o que 
Conseguir Nosta andado é consdo 
rd um hemocentro regional, mas 
lada rum honputal de ala comple 

do 
mai del, com O avanço da vai: — A MEMATOLOGISTA. 
meios sinais de recuperação do es- . destaca queo 
oque de sangue do hospital. A hema- Herman anda. 
tologita devia que o HemaNi ai... está muto da 
dl está mo distante de atingir uma ge atng ra 
realidade que possa sr considerada — resadade que 
idea, o que, aliás, a médica lima possa se jamais ter seontcido 
À pandemia impactou o mundo 

into. As pessoas mumiram dos he 
o de se infecta 

bancos de sangue pri todos 

tespara funcionar Então, precisamos 
de doação dsriament”, esclarece à 
hematologista 

Na sal de coleta, um 
ué amigos, membros da 
ita Jardim Iara, Galaram da emo. 
ão em dou sangue pela primeira ver 
Coube so estudante Marcos Felipe 
Andrade (24 anos), relatar a impor 
tincia que aquele momento si ou parto grupo 

Eu e meu egos da grja nos 
mobilizamos para vir aqu participar 
ds campanha de donção de sangue 
Uma de nossas colegas, estudante de 
medicina é estagiária do Hospital 
Antônio Fedro e la nos apresentou 
a questão sobre os níveis ecos em 
que se encontram os estoque de san 
Bus da umidade hospitalar. Resolve. 
mos, então, nos unir tentar ajudar a 
melhorar esta situação, Relaamos 
arame o culo do último domingo, 
toques de sangue do hospital, e di 
vulgamos local e horário de func 
namento do hemocentro para que 
ars membros da Igreja também 
possam vir aê aqu fizer a donção 
Form que todos fam “que dor sn 
gue é uma questão vital para quem 
Pis” e preciso lembrar que mui 
Tas cirugis destam de ser realizo 
das devido à fala de sangue”, exp 

Retornando ao HemoNt para 
doar sangue pel segunda vez o par 
com Luiz Augusto Almeida desta a portânia da emoção em doar para 

Super o mao da agulha e estou 
votando por vontade pe, tem e 
ado sobetado por ninguém Preen 

do votar oras veres Em JO da ee 
emo pgto parsuma 
movaáse apaando sida mais”. tea 
ta Luiz Augusto que faz questão de 
manda um rcado pra ques a 
da sentem algum receio em dor" vi que já se supera o meo Nem à 
Precio superar bata chegar aqui € 
ato o medo deaparce” cone 

O HomonNt lembra que ambi 
ente para doação de sangue no Ho. 
tal Universitário Antônio Pedro é 
Totalmente seguro, exando solado 
das demais alas da unidade O pro. 
“meo é simples, sendo tealizado 
atraves de uma simples “picada” de 
agulha, e rápido, levado, na má 
mo, 40 minutos para realização de 
toda procedimento. Quem preferi 
pode agendar atendimento através do telefone 2629-9065. 

NITERÓI DIVULGA CALENDÁRIO 
TRIBUTÁRIO E DESCONTOS 

A Secretaria Municipal de 
Fazenda divulgou tabela 
determina 0» valores para à 
enbrança de impostos e taxas 
no próximo ano, definindo à 
incidência no custo do metro 
quadrado de construção, datas 
de vencimentos, prazo para 
desconto do imposto pago em 
cota única, e os sistemas de 
cobranças da 158 (empresas e 
autônomos) taxas de fica 
ão e vigilância sanitária, de 
conservação impera pública 

O IPTU em conta única 
terá desconto de 1074 se pago 
aê o dia sete de fevereiro O 
não parcelamento er 1 co 
las 10 e 12 de cada mês, sê 
dezembro 

OSS de empresas, em 
parcelas, tambm vencerá em 
guns dias do mês, € o dos 
autônomos localizados, em 
parcelas trimestrais, venci. 
veis mos dias 11 de fevereiro, 
ale, julho é outubro. A cota 
“única para autônomos terá 
desconto de 1% se paga té 
aee de fevereiro A taxa de 
vigilância sanitária será co- 
brado em coa única 

A Taxa de Licença Ambi- 
mal para atividades indusr- 
A dog 

PARQUE DO CAMPO 
DE SÃO BENTO 

COTA ÚNICA do TU 
VALORES DOS IMÓVEIS 

CO DEDE 

TO de Secar paras qem pager E 7 ae meo 

sega o 

SEGUE INTERDITADO 
pi as normas do CosCP é às legislações comple 

Com mas de dis meses tas. Também vale destacar 
de interdição, o parque de . que quem libera o funciona 
diversões do Campo de São mento do 

i, na Zona — Corpo de Bombeiros À car 
Sol de Nite et o 
ser reaberto O peoblema de . processo der 
comunicação entre os pro- — Umadasprorictáriaçdo 
prietários e 4 Corpo de . parque, Terezinha Alves, ex Bombeiros se atrasa desde. plicos que continua sem en 
que a corporação exigia um . tender 0 motivo da não lie 
Laudo de Exigências (LF), . ração desse documento, "O 
que sera a primeira fase da — parque est interditado e não regularização. Questionado. conseguimos entendero que 
pela repoctagem sobre o que. está acontecendo Já fiz. 
Vem à der cave documento, . mos as adequações propos- 
esc respectivo peso para ta, já fizeram várias visto 
expedição, não houve res- . ia é mesmo asim não po. 
posta da corporação atê 0 . demos voltar a aber 0 par fechamento dessa edição. que Ascriançaschoramque- 

No estao, o Corpo de . rendo ir nos brinquedos e 

de. poração atua somente no 
arização 

Bombeiros explicou que a . não podemos deixar É tri 
Seção de Servas Técnicos te”, lamentou 

R$3407,38 [R$2.531 10 [RS 6885 EEE 
BSZESAR [RS LRIS4O [RS TEIA A0|FS 5540 

tjaconseção Espaco R$ 328650 RSTS2L5 
Gipão RSZESAT 
7 e ER CE o 

dera Amishaixa necatego RS: 00 Já a categoia LI 
ca LP, é de R$ 19900, ca varia de R$ 395 

199002 8$7963,98 Asde  — ponsablidade de 
2 R$. atvidades no indusaras tom 

MRE GRSA SE SSSUPSA ARA Do ES DenEiia úne 

do quartel de Niterói 
("GM já isorou o do- tvesmicação 
eat, O parque deu ent 
jumo ao Corpo de Bombei- . (Iearaf), a perícia concluiu 
“os do Estado do Ri de Ja... que se tratou de um caso de 
aero (CRMERI) no LE É lesão corporal culposa 
importam efoçar que es- — Com iso, 0 peocedimer 
terem conformidade comas fo encaminhado ao Juizado. 
medidas de segurança cota Especial Criminal (Jeerim) 
meêndio e pânico & uma res- . que dará sequência à apura- 

todos. Os Gão. A distrital não fez ind 
Aminigradores devem cum. ciamentos 

da Descondocoma PDP 
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MORTES NO SALGUEIRO: INVESTIGAÇÃO 
APONTA POSSÍVEL PERSEGUIÇÃO 
Suspeitos teriam fugido de policiais militares antes de morrerem em manguezal 

AUTOMÓVEIS acnacos part e mangus lotam perciaos les estavam asnconados proumos à rea oe mar, en coros aos metas em operação pi! am encontros e emonaos 
A Policia Civil possui ovas pá. de arma de fogo (PAFS), sem indícios. matral tbém foi recolhido pa VIDA NORMAL segundo apontam publicações em per 

tas sobe a dlindmica da ção que di: . de facadas 0 outro ip de arma com. equipe de perícia da Policia Civil Após vários dias de tensão, vivi- fe na item imbuidos do CV 
ou oia pesso mortas em uma res. ação cortante ou perfura Pro- As armas dos policiais miltares . dos desde o ditimo nal de semana. Algumas localidades estariam 
de mangue, no Complexo do Salguei- . jóteis arrecadados em és corpos pas. que participaram da ação a Estudos . comunidades do Complexo do Sal” . descumprindo à determinação « 
ro, em São Gonçalo, na noite do dl. srdo por contro tals eme do agentes foram entregues. gueto, em São Gonçalo tetam re eamendo a tslização dos eventos 
tio domingo (1). Os agentes da E importante real que os cor- .aind nesta quarta, na Delega lotar à vida porra Na manh deco. clandestinos, à que teria desagrado 
Delegacia de Homicdos de Nerd. . pos foram resgatados por maradores cia de Homicidio de Neri, São. tem, nda houve registro de comer. da criminosos gados Antônio 
São Goncalo, laboral e Marick. da regido, aves da chegada de Po. Gonçalo, Maricá é labor, espec cio fechado ou has de Onitas om ro Freira o Rabic, chefe da qua 
(DHNSO) rabalham com  pomibi- cia Civile Copo de Hombeios Cáp- . alizada que iavestga cx. Tee. restrição de circulação Tambémndo . dnlha "As favela que não vai ter tdade de ler havido ua peseaçã, . sulas, que seia de munição de fe. unhas estão sendo cavidas «curas há reaos de novos trt (sie) baile em memôria e respeito 
momentos ares das mate. E oram encontradas pelos popula. diligências estão sendo realizadas. "Tudocmpar cacomidad”po- pela vida dos nostos irmãos aqu do 

Dois arios, modelo Fiat Toro. es e deixadas junto sos corpos O. para exclreser fados os sos ico uma página nas rede soca 8 16 fortalece (sc), e as favelas 
encontrados abandonados perto do geda po mocadces da el. Na. que vão ter bale não têm conside 
manguezal onde esavar o corpos each de scpund-er (22) quando . ação nenhuma pela vida ds nãos 
ão Indico para a tinha de vet POLÍCIA CIVIL E MP INVESTIGAM copos foram encontrados em uma irão e nó á vendo (e) quem é 
ação. O automoveis pasaram pr. D6 mts foram delicados cora Cats Eri Curado de Ames. rca de mangue na localidade da Pal. quem”, diz uma das postagens. 
Deli e oram deixados no local... no Gota Buba de Souza Gounda Rs, E da ia Ar, Fail Men merinta, vários estabelecimentos... De acordo com o comando do 7 
Pelo menos um deles possuia mar- 28 Ae. Davi Wison Ola Artur, Bremer Gonçaves Arad Jho- ram fechados devido à tencão vivi: — PM (São Gonçalo). responsável 
cas de Uno. À muapeita e que os ac. nata Kando Pacheco é Douglas Veicies Madero de Soa. as Copos o- da na repião. Moradores Detmam 4. pelo policiamento em tod a cidade, 
Sado, Tgindo e PMs, tenhamaban- ram localzados em tema ra Ge mangue, reta segnda-ea 2) 890 da Policia Militar pelas mares “opstrulamento seua deforma nor 
“onado on veiculos e tentado buscar. Cota Coutinho Baltado em contorno domina, socar, mus taleceu Pio A acção criminoss Comando Ver- . mal, na manha de ontem, no Cone 
esconderijo no mangue ends circo tram ancações cora, emelo (CV), que conua a atividade so do Salgueiro e adjacências. É im. 
Seta de Estado de Polícia O Mto Púbico do Estado do io de Janet MPR) nem que cima regido, decreto Ito € — portante salientar que à corporação tou Delega de Homes de Nr e So Goo (THA). 12 DÊ 

PM e Congo a PER) para eo e eçuos ear peças tras qu 0 eo 4 de eae é EercaçÃo Ge pcs anus ras Ger 
ls resdadas nos ds 29 é 21 de rover. Tm a ousados ev: 
rogo de corria arado nos e das vs à Busca é arenas. 

Civil (SEPOL) informou que os 
sultados dos laudos de necropsia 
Aponta que amores ocoridisso 

o do Salgueiro, em São Go 
rm provocada po pps 

pneu a renizção de bles fa bia um inquéri policial miar à 
cm tos as comunidades da exade Fim de apurar as oito mortes. Quer 
“que eo eb neu demino. Contudo, . onada sobe o andamento a PM ndo A deermanação pode e lodo um. havia ve marifetado, ale fecham 

racha” entre criminosos da região, 1a desta edição 

MORADORES PROTESTAM APÓS  acusamave esouarema 
HOMEM SER MORTO NO PALÁCIO oenca MARCADA” 

Uma operação policial de 
xau mb vronpams acusada, “A primuariodad, 

Or pac sd, não confere o di 
A mulher acao dema- rio à liberdade Além dis 

tur e exquartejar o próprio so, no restaram comprova 
filho recem nascido, em Il. dos residência fixa ativida 
dora, irá sentar no banco. de Iaborativa cit”, prosso 
ds réus. O jue Daniel da — gue a juza, em sua decisão, 
Silva Fonseca, da 1º Vara. na qual salieta que ainda há 
Crtminal de oa, marcou testemunhas a serem ouvi 
paca o da 7 de dezembro, às — da, durante a instrução do 
17h30min, a audiência de — procepão 
instrução à julgamento da 

tem (23) na Moe do P 
og, na Zona Su de Ni 
De coo com as moradore 
qua da Avenida Presidente 
Pedreira com a Rua Doutor 
Nilo Peçanha, Elis Lima de 
Oliveira de M anos talha 

enregdor de aplicativo 
tipo o lr e em Ele io pa oi E ad cen de RASTRO DE SANGUE Ci Boato dade saias O trens asse Pena, ne aca . - a a a acoes ta ma de 1 WAS perdoa, mas po pras Ida co mc Es feimento, Umcuo jovem, de An a Lad ii A mulher fo iniciada. de agosto, uma terça-feira 

Ties Ca caia Aga pa Dis Cat nações asteca  PRerpaaca epa DOR Iii é o fera cm font pro aa. o Eca e dp x Pla Na tdo de ouoetação de cadiver elo tjado em uma comunidade 
Ministério Público do Esta . conhecida como Rato Mo- 

ias estava próximo boca. ao Moe do Palo a Av fed como Nai, ra 0 pe po Pa ER o E de fumo quado x agenes da Presde Poeio, ie. quer um Só porq É ia. tdo in dedecgmc OMPR) À Jato decidia o À mbe fá td pela 
fiacram a bondagem que aco. diando-a e demand o ri: . dor de favela não quer dizes. munidade Ele fot kvado para tara demência Na ani: polca, por suspeita de en 
hou com a prisão de um sus... o congestncado sa regido Os. que é bandido. Tem gente ho- a Coral de Flgrsicoda Do. Ência, serdo ouvidas test volvimento no crime 
pio de tráfico de drogas. manifestantes alepavam ques . nesta aqu”, dic uma mora. leg do Centro (78 DP) opor AR gm cid despede dee at. 25-PN a c 

olsdas pelo advogados 
A mulhe fi pres, em 

ACUSADO DE PEDOFILIA QUE TINHA ir ebendico 
“QUARTO DA DISNEY É PRESO EM NITERÓI 

estado estável do canos, fase sacos de 
ndo testemunhas, . Io na pencipal via de aceso 

je era trabalhador. apo. detalhes da operação, mas do 
se qu o homem preso, ade 

nascida no local Chegando, 
a cena temveizante O cadá: 

decidiu converter a prisão . ver estava sem os heças cas. 
em preventiva Amagistrada . pegos, em um dos becos, pe Um idos ulizava perso- atos sex, mas legou que E qi ; - justica a decisão devido à . tamo aum inca 

pe apaninda Oo o comme Eoevidadedocimesoquila Policias da Delegacia 
tevem Nr. Polícias civis EE Ain cepundo de osso. mulher é cuca alegando — de Homicídios de Niterói, forem riqeaio que, manta em liberdade. . São Gonçalo, Haborai e Ma- 

E das viagens Fra no tenor Jia de encontro "garantia. ricà (DHNSG) focam acio- 
prenderam ontem (24), um Ao al das bus foram da ordem pública, sobrto- . nados ao local Chegando, os. 
en, de 6 a amecadados diversos equpo- do porque crimes como. agentesencontraramumras- Sado de estupro O homem oi caos clio que serão pe ogg abria nemO Dragon dera, 
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FALTA DE SANEAMENTO PROVOCOU 0,9% 
DAS MORTES NO PAÍS EM UMA DÉCADA 

As doenção tlscionadas a Sana 
mento Ambiental Inadequado (DRSAT) 
causaram cerca de 0,9% dos óbitos. 
ocorridos no Brasil entre 2008 é 2019, 
Entre 45 morte ocorridas apenas por 
doenças infeciosas e parasitárias no. 
Brasi, as DRSAI repecsentam 21,7% 
dos Os no periodo. As regiões Cem 
vo- Oeste (42994) € Nordeste (37,1%) 
do que registaram va mulora per 
cenuat. O dados estão Incluídos na 
recta cição do Alas de Sancamer- 
o Autecimento de Água é Esgota- 
mento Sanitário, lançada ontem (24) 
pelo Insttuto Braile de Geografia 
Estate (IBGE) De acordo com o degão, os núme: 
os “dimensionam o impactos de um 

aneamento ambiental deigual ainda. 
não univeslizado no pais 

De 2008 a 2019, foram notificados. 
o Bl PU BI 43O casos de DRSAL 
com 487761 interações no Sise 
ma Único de Saúde (SUS). As ponei 
ais cds de mort, oram Doença de Chagas, distreia € disenteria, que cor 
responderam a quase 81 9% dos dt 
no periodo. 
À lreira ca dedos nas o 

ses Sudeste é Centro-Oeste foram por. avanço no número de cidades cober- Na avaliação do 1 
dengue, ka e chkungunva. Já na Fe as por eses serviços em todas de 
ão Norte, a Kishmanioes foram as. gg do pais. 

Parada se verifica a ocorrência de 1 
ciomamento por insulciência de água 
nos mananciais em 83,8% e em 46 
“Sos municípios com abastecimento de 
“gu por rede geral Já na ocorrência 
de secas é esiagens, os percentuais 
alcançam 69,4% 49,5% hesas das 
mesorregiões, 

O gerente de Dinnicas Ambientais 
e Terntoviaa do IBGE, Andiê Polly, 
disse que as causas pinipais para o 
racionamento nes regiões é à vor 
rência de secas e estiagem, além dai. 
suficiênia de água em mananciais. 
Na duas situações. o principal m 

vo é à careteritica natural do bioma 
Trata-se de ago eso isovesmente 

Somente 34% dos municípios do 
pai possuiam plámos municipais de 
Saneamento básico em 2017, que vi 
ava a atividades de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário 
pos dez aos do primeiro mare e 

gal do et, os dados da PNSEB 2017 
Indicam que a regulação do saneumen 
to é imsaisfatória € com profindas 
diferenças regionane 

Nos serviços por rede coletora de 
a resarsdo — populacional eva regiões esgotamento std em union 

e. abranpênta da coleta de expo é o que do apenas 469% dou municipios nham 
deter o prega po de polução RAciomaMENTO mengão regulador Quando avaliação 

principais casas No Nordeste a pri IBGE destacou que a diferença . ou contaminação Mentificada na cap Cicaptlo do Alas que aborda ain. xe refere dos serviços de dastcimen 
cipal cana fo esquistossomose e ho. entre a quase universalização do ser. tação de água doce. 

viço de abastecimento de água por rede. esgoto tato À ata de ivestmen- meo, ambiente fot claborado com a Pan 
ebgrafa do IBGE, Daiane. geral em contraste com o déficit ato. tomo er de saneamento húico é uma colaboração da Agéncia Nacional de . austecimento de água e esgotamento xpleação esta fla dera. da persistente na coleta de esgoto É . dat causas e compeocte a qualidade — Aguas é Saneamento Básico (ANA)... santári, somente 1 estados possuam 

oo a cu aber. uma caracteristica da distribuição dos. da água distribuida e a eficiência da. Os mapas e referem aos biomas é &s . prazo médio att 3030 ou mena, ano de 
boca na proifecação destas do. serviços de saneamento de água e es. rede de destruição, om prejuizos ao. regiões hidro 

Sa, a lepiospr 

amento de esgoto "E 

mente por. regração do saneamento básico com o . o de Agua, o percentual chega a 69,5% 
uneraliação don servçns de 

ficas brasileiras nos. referência nos Objetivos de Desenvol. 
enças, da a corelação dieta entre as. pol pr municipios.“ Enquanto 9 ff. meio ambiente e à saúde pública” dos primeiras níveis (macrorregides vimento Sustentável 
enfermidades o saneamento precá- . dos municipios tinham abastecimen- À maior abrangência do serviço de hidrográficas é mesaregids hidro 
no”, disse to de água por rede geral, apenas. esgotamento sanitário por rede cole- . Gas) além do grau de urbanização € Amas 

Ô Alas fas uma análise teria 60 8% faziam coleta de esgoto em 
dos dados da Pesquisa Nacinal de Sa- — 2017”, apontou 

a em 2017 ficou com o Sudeste — da deneidade demográfica neserecor A publicação podeser acessada poa 
aquele am 3,5% dos municipios não. te teoria plataforma Geográfica Interativa 

ncamento Básico 2017 (PNSB), além Enire as unidades da Federação, tinham acemo à coleta de esgoto No A Mesorregião Hidrogáfica do Li- (PG), onde o usuário pode fazer seus 
de outras fontes da IBGE e de outras. somente São Paulo (93,29%), Rio de . entanto, no None (5,4%) € no Ce toal do Rio de Janio, por exemplo, Próprios cruzamentos « baixar 

GE, so per... Janeiro (37,5% ) e Lorde instituições, Segundo 
e 

Disinto Federal. tro-Oeste (574%) estavam as maiores tem 9,5% de su população lota em. las e mupas, que razem 0s dados pra 
nie estabelecer ”urma vio articulada. (16,89%) registraram taxas superiores proporções de municipios sem rede . medias ou grandes concentrações ur... uma dimensão espacial 
das diferenças regionais existentes na. a K$% de domiclios atendidos pelo coletora de esgoto amas. Em seguida, as mesorregiões. De acordo com 0 IBGE, o Als de 
quele ano no que se refere 4 distribui. serviço de coleta de esgoto, conforme “Embora do tegies Nore «Centro. hadrográficas do litoral de Sia 
ção, abrangência e qualidade desses. demonstrou a Pesquisa Nacional por . Oeste sejam as menos popalosas do (94,1%), do mo Ticiê (39,5%, que são ali 
serviços de saneamento presentes nos. Amostra de Domicílios Continua . país 

lo Sancumeno oferece informações atu 
adas sabre o saneamento por mei 

as foram as únicas que apresen. aa de maior concentração bar de So . de leitura geográfica das estaítca municipios brasileiro” (PNAD Continua) 2017. aca, no periodo cre 2010 e 2020, — Pao, ea Mesorregião Hidrográfica do . incluidas na Pesquisa Nacional de So Em todos às estados da regido Nor . crescimento populacional relativo ex. Rio Nego (86524) onde está locali . neamento Básico - PNSE. 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO ec sete estados da regido Nordeste. tumado acima da média nacional de. rada a cadado de Manaus Também marca o compromisso do 

Essa edição apontou que mesmo com exceção de Pernambuco e da. [1% comistas de 17.7%e17%.tes- No Nordeste, onde et o bioma da IBGE em fomecer informação atual 
com as diferenças regionais relevao- Haia, as atas de domiiios atendidos . postvamente”, coatou Daiane alertam Cantiga, que É cxrcteisico do ci zada solve um tema fundamenta da 
e ns Serviços municipais de esgo- . com coleta de esgotamento sanitário . do pura a necessidade de imvestimen ma semiárido, nas mesoregiões Hi. agenda da saúde pública, d sustenta 
amento sanitário e de abastecimento . por rede geral variaram de 9,9% (Ron- tos que atendam à crescente demanda. dog! 
de água, entre 2008 é 2017, houve um. dônia é Pai) à S4 ficas Pianeó-Piranhas-Acu < . Idade é da própria cidadania na socio 

(Sergipe diante da tendência de crescimento — Litoral do Rio Grande do Nome e da . dade brasileira 

DÍVIDA PÚBLICA CAI 1,29% EM OUTUBRO 
O vencimento de mais de R$ 250 tuo preixados. «, Ho em titulos feras 

biliões em ulo públicos prefixados. A gd da DPMFI só não os maior a Nos primetos mese da pandemi 
(com juros definidos com amecadêr . porque houve a spropeação de RS 4 14 N da covid, o governo queimou pare a) és a Divida Pública Federal (DPF). búes em juro. Por meio da propi- “vZ “desse colchio para compensar a ms. 
air pelo segundo mês seguido. Seg ação de juro. overmo reconhece, mês 20 tablidade no mercado Financeiro Em 
do números divulgados ontem (34) a mês, a coneção dos juros que me é outubro da amo passado, o Be Cen. 
elo Tesouro Nacional, DPF passou. sobe 0s tudos e incoepora o valor do 20 177) tal teve de repamar ao Tesouro R$ 
e R$ 5,43 tiles em ste para. estoque da dvd pblica A 325 bles para ajudar a recompor 
RS 5.373 nlhões em outubro, recuo. Depois de ter caido para R$ 
de 1.29%, 7205 Bilhões em agosto, às emis- pe feto com as novas emissões. 

Apesar da queda em outubro, oe. sbes votaram a subirem oétubo. No 
couro prevê que a DEF subirá nos pró- . mês passado, o Tesouro emitiu R$ 
mos meses, De acordo cum o Plano . 146,42 bilhões, a maior aivel desde 
Anual de Financiamento (PAF), revi. . maio. Os resgates da DPMEt soma- 

ilhões, infivencia- 
deve encerrar 2021 entre R$ 55 ti dos principalmente pelo vencimen- 
desc RS 58 tnlhões to dos papéis prefixados, que trai 

A Divida Pública Mobiliria (em. cinaalmente ocorre no primeiro mês. 

cada no fim de mai, o estoque da DPF. ram BS 272.57 

Em ab, a Emenda à Constituição 
do Novo Marco Fiscal, originária da 
PEC Emergencial eiorçou o colchão 
com mais RS 140 bilhões da desvine 

4 lação do superávit de fundos públicos. Ê O vencimento de ttulos prefvados 
(com rendimento definido no momer- 
to da emissão) mudou a composição da 

£ 

ulos) interna (DPMFi) caiu 1,54%, de cada trimestre do dotar no mês pascado Essa reserva caiu de R$ 1.128 rio DPF À proporção desse tipo de papel 
passando de RS 5 186 the em se” divida só não cs mais por cao. Nos fltimos meses, a Tesosro t-  emsetembro para RS Lj trio em. caiu de 92885 para 29/06 O PAF 
embeo para RS 5,106 tnlhões em ou sa da Divida Pública Federal extema.. nha intensificado emissão de tos outubro prevê que 0 indicador feche 2021 en. 
bro. No mês passado o Tesouro res. (DPFe) que subiu3,77% pessandode . públicos para recompor o colchão da Aiualmente o colchão cobre qua- re 31% 35% O Tesouro prevê que à 
gatou R$ 12583 bilhões em títulos a R$257 7 bilhões em scemiro para RS. divida púlica (reserva fnanccira use. se um ano de vencimentos da dívida . paripação volará a subi nos prá 
mais do que emitiu. leo se deve so . 267,41 bilhies em outubo. O princi da em momentos de turbulência ou de. pública. Nos próximos 2 meses está . mas meses porque não haverá venci 
ce dica eee oi oii fe ao era esc qu potes cepa equoaa cond O mar se rea po eee A cap 



ATRIBUNA 

“A TENDÊNCIA É FLORDELIS SER 
CONDENADA, DIZ ADVOGADO 

von pama 
O peimeiro julgamento do Caso 

Fiadelis encerrou na madrugada de 
ontem (25), com a condenação de 
dos dos Filhos da ex-partamentar que 
respondem pela mori do pastor An 
der do Carmo. Flávio dos Santos 
Rodrigues, acusado de ler efetuado os 
disparos contra à vitima, fo sentem 
cido a 13 anos, dos meses 20 dias 
de prisão em regime imicalmento fe 
chao, Já Lucas Cezar dos Santos de 
Souza, seusado de ter sido o repon 
sável por adquiri a ama do assa. 
rato, oi condenado a see anos e seis 
meses de prsdo em regime inicia 
mente fechado, por homedo tripla 
mente qualificado 
À sessão também gerou expect 

tivas sobre de que maneira rá trans 
coner o julgamento de Flordeis é 
outro réus Hlodos pesos prevent 
vamente pelo crime), scusados de 
participação no assino. Embora 
todos Já tenham sido sentenciado à 
irem à ju popular, a data da julga 
mento and não fo marcada. Para o 
advogado Acácio Miranda da Silva 
Filho, mestre em Direito Penal, as 
condenações de Flávio e Lucas ão 
forte indicanvo de que a ex-deputada 
também deve ter o mesmo dexno 

Há uma tendência de condenação. 

tendência pela condenação, devido à 
robustez das provas e por ela ver, n 
tdamente, a mentoa itelceta! do 
crime Ela pode ser condenada e com 

À disparidade erre as penas de 
Fávio e Lucas foi um dos sore que 

de cl er colaborado com as investi 

bem diz acreditar que o fito de Fl 

depoimento prestado à Pole Ci, 

Bico à diminição”, proseguis 

Poco esposa destaca qe 

A AvDiêNcIA 

chegou a ser internado no hop 

dependência em elação a ela e de 

mento do delegado Alan Duurte 

ento en lhos biclógico c ado 

de forma igida e pri a par 
cer, o que gerava descuntentamen. 
to nos ligados à Plordei” 

Wagner Pimenta, 0 Misael, filho 
afetivo de Ford, fot tereeira tes 
temunha ouvida. Ele contou que foi 
adotado aos 12 aos e que morou por 
mais de 30 anos na casa da família, 
Wagner disse que, após à morte do 
pastor Flordls teria escrito em um Caderno que havia quebrado o celular 
de Andes jogado da Ponte Rio 
Niterói. À ex-deputada desconfiava 
que havia escuta polca na casa pr dia se comunicou por ecra 

A esposa de Wagner, Luna Pimen 
da, amou que o pastor Anderson do 
Cimo era ande defensor de For 
elis. De acordo com Lu, ão se 
“ia pose alear 0 pasto sobre sas. 
“esenfiançs scr a atitude da x 
“deputada, pose jamais era 

Quinta testemunha pesar depo- 
imento, Roberta dos Santos, filha 
adonva de Flardels, admitiu se 
tora de mensagem enviada no gripo 
e Whats App da Fama, em que cla 
ma por Jusiça pela more de Ande 
som. Ela falou que oi adotada dos 3 
a tin med de Flávia poro con 

Após itervalo de 15 minutos, a 
fase de depoimentos fa reomada, 
quando foram ouvidas maia duas es demunhas de acusação o filho ado 
vo da Flordelis, Alexander Felipe Marques Mendes e motorista de 
Ube, Daniel Pereira, que leva La 

ada no homicida 
Regiane Ramon, ex-patrva de Las 
El fa ac testemunha ovida pela 
defesa de Lucas. Todas as demais es 
temunhas de defen foram dipenia 

JUSTIÇA DECIDE SOLTAR 
PM ACUSADO DE MATAR 
MENINA DE 5 ANOS 

A Justiça decúdiu soltar o 
policial militar Bruno Dias 
Delarul, seusado de mata à 
menina Ana Clara Gomes 
Machado, de 5 anos, durante 
ação na Comunidade do Mo- 
nan Pequeno, Região de P 
dota de Niterói O Alvaráde 
Soltura foi expedido após a 
Justiça acatar recurso impe 
trado pela defesa do agente 

Ana morte apos der atm 
ida enquanto estava na po. 
a de sua casa, no dia 2 de fe 

vereiro deste ano. O policial 
do peso em Magrane horas 
após o fo, e anti pera 
necia desde então. Em 30 de 
junho dest ano, fo relia da a audiência de instrução 
do processo, que corre na 3º 
Vara Criminal de Nitro 
À defesa de Bruno pedia 

substituição da prisão pre 
ventva por medidas cautela 
res À solicitação fo atende 
da pela juíza Nearis dos San 

Carvalho Are, ituar da 
vara A reportagem de A TRE 
BUNA tentou enetato com à 

defesa do policial No estam 

RECORDANDO 
Ana Clara morre as ser 

atingida po um ro, na much 
do dia 2 de fevereiro, na Co 
mudado do Mona Pequeno 
no Largo da Batalha, Região 
de Pendotiha de N 
Militar de tr feto o disparo 

Segundo relato de sua ta Ana Cristina Gomes, de 23 

FAMILIARES E AMIGOS reaicaram prctestos no org ds ue 
cando na pora de casa quam. 
da una vstara do 12º BPM 
pascado atirando pelo local Eles mataram cla Ela 
tava ma porta de casa Ela e 
tava benacando e deram três ti 

ros Aquino tem tráfico. De 
moraram para socorrer à me 
nina”, aliou Ana Cristina, 
À menina chegou a ser so 

coeida, mas não resisti, O 
caso oi registrado pela De 
legacia de Momicidios de Ni 

teró, São Gonçalo, Haboral 
é Marick (DHNSG), que 
identificou Bruno como au 
tordo disparo o prendeu em 
agrane” A Justiça, na seu 
ênci, converteu à prisão em 
preventiva 

BRASIL E PARAGUAI ACERTAM CONCLUSÃO 
DE PONTE PARA LIGAR OS DOIS PAISES 

O presidente Jair Holso 
com teu homólogo paraguai, 
Mario Abdo Benitez, no Pa 
lágio do Planalto. Após o em 
contro, ambos deram uma de 
claração oficial à imprensa 
Entre os leme abordados no 
encontro, está a construção da 
segunda pote de Ligação e 
tre os dois paes "Nesta Visita de serviço, 
veio a nobre presidente do 
Paraguai tratar de vários as 
suntos conosco. Come, por 
exemplo, estaremos, se Deus 
quiser, concluindo segunda 
ponte com o Paraguai em me 
aos do ano que vem”, disse 
Bolsonaro. 
A ponte, cuja construção 

esti sendo financiada por uma 
parceria entre a empresa la 
esporte motor 

estado do Paraná, vai ligar Fo 
dolguaç cidade paraguaa de 
Presidente Franco. Atulaen 

à única ponte existente em 
tee os doi paises a Ponte da 
Amizade, que conecta Foz do 
Iguaçu à Cidade do Leste 

gundo Bolsonaro, 
n dias está pre 
dois presidentes, dessa vez 
para para asinar cura ordem deserviço para obras de cons 
trução de uma teresa ponte 
entre os doi paises, dessa vez 
sobe o Rio Parsgua, ligando 
as cidades de Porto Martaho 
(MS) à Camelo Peralta 

Outro tema discutido 
los dois presidentes diz re 
peito ds negociações sabre 0 Anexo C do Tratado de ltipu 
que vencer em 2023. O acor 
o msaaoda osdis To DRE 

em 1973 fo o que viabilizou 
a construção de Itaipu, a mai- 
cr tsdreléres do mundo em 
produção de energia À rev 
Fio dos temos daqui a dois 
anos ocorre porque os dois 
governos terão amortizado à 
É terapias temem pend 

aractea 
A principal discussão, nes 

a ver com a des 
o dos recursos que vão so” 

dar após à quitação dos em 
pe serena 
Epeavimadamente USS 1 br De Risos 

Bolsonaro tamisém men 
mov o avanço das negocia- ções para liberar o so do lago 
da Usina de Itaipu para a cria 
co profissioaal de pescado, 
com foco em tilipia. O tema 
depende de um exame por par te do Parlamento paraguaio 
Brasil crescerá em AO na 
sua quantidade de pescado 
dis o brasileiro 

Outro tema tratado no en 
contro faso combo do cr 
me organizado na região de 
iomera. “Creio que ambos 
os países têm demanstrado 
duma foi alizça e coopers 
cão, o que tem gerado enor mes resultados na luta contra 
o cm organizado. No caso 
do Paraguai expulsamos mus 
tas pessous solicitadas pela 
Jestiça da Renólica Fodera- 

tiva da Brasil é com a coope- 
ração do governo brasileiro 
afirmou Abdo Benitez 

Ainda durante sua declara 
ão, em que repassou pano: mia o temas trstados como 
peesidente brasileiro, Abdo 
Benitez destacou a relação 
profimda entre os dis países 
é fez o convite para uma visi 
ia oficial de Bolsonaro so Pa. 
raguai, o que ainda não ocor 
reu duran este mandato 

Convidei o presidente 
Bolsonaro para uma visita o 
cial Ele deve esta vista of 
cial ao povo paraguaio, meu 
povo, um pais que o estima € asrespeita O que nos une atu 
almente não ser [6] cl 
presidentes, mas mesma vi “ão, mesmos princípios, valo 
res democráticos e libertári 
Edge 


