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EREMENeos 
ESTADO PRECISA DE 

UMA NOVA CAPITAL (XIV) 
Efetivamente não se pode, 

aterar & Baia de Guanabara 
tos dos ambientais. 
Os tilonários, em aiguns 

como opção de um proto hate... casos, desembolsam mas de 
aciona como hai sí proposto — USS 7 mihão (quass RS 4 me 
porum engenheiro tugostavo, ns. Nes) pras esperem rua 
década de 60. untado resderea ds modes- 
Mas à implantação de uma . tos 17. O custodo mero que 

nova cid para servr de capésl. crado está norma de US 62 ma. 
pode ger um gande proeo ua. bem ereta dos R$ 1! má em 
no de mebidade em a ecos: ças mas nobres de hr 
idade de afetar as pequenas ár O pencpado ivestr na con- 
as do manquezas onsertes ro 
fundo da Bula de Guarabara. 

quit da nova ár de 70 hec- 
tores, quase RS 10 bis. Não 

Tod aquela cia com mão de. é nada comparado com cs vao 
27 qulbmeto de extensão pode . res de apartamentos vendidos or 
receber uma maga-aveido, mas US$ 300 mais ou mrsões, 
adequada que à ora ajardrada por US$ 1 bihão. 
“e Sarto ou dos preto em Cro 0a anus da Bio 
cução no Principado de Mênaco. . de Guarubara que precsam ser 
que envolvem alo para abr os. preservados. mesmo com aber 
espaços desejados pelos bon. uu de uma mega-meniia de 27 
io que querem Umuluir do Pre. hm, bata lembra sções 
cipado, de aporas 2 km de au 
perc, umuuos por apenas 38 
ml estrangeiros reidrtes 

A pequena dmenaão teto 
il amplament disputada mo. rancd extensão de manquezas. 
vou mais um projeto de espan- . sem afetar o econsetema 
nho no rumo das águas atum do A nova avenida no fundo da 
Mediterdneo. Al já ocorreram . Baia de Guanabara e dentro de. 
tros em BRO numa 'conquis- . um projeto urbano-ambianta, 
ta” prosseguida em 1955, 1960, . ambicioso, pode gerar recursos 
1870, 2002 a qu deverá pros. da iniciava privada para Bra 
seguir com o novo ato & sat cia a grande. obra urpaniza- 
conclido em 2025, nem pote. dra. (Continua) 
Jourdan Amóra é Jornalista 
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É um absurdo as pessoas pegarem os bichinhos e 
venderem ilegalmente. Está em época de defeso, 
Pelo menos esperem a época certa. Espero que 
tenham devolvido para a natureza mesmo e não 
tenham resgatado para levar para casa « 
distribuir na família. - Lucileme Alberna 

As autoridades locais deveriam ajudar. lsso é 
visibilidade para a educação do municipio e 
incentivo para outras crianças e adolescentes. 
Eles precisam de incentivo. AIG vereadares!? 
vamos ajudar essa menina a participar da 
competição. - Gabriel Mendonça 

COVID-19 : UMA 
DOSE DE ESPERANÇA 

CHEGA AO BRASIL TESTE 
RAPIDO PARA COVID COM 

PRECISÃO DE 97,8% 
ogção 

Co ecnsdogia de ponta que permuta entrega de 
diagnósticos em at 15 minutos, chegou do Brailo 
teste rápido antigeno Chntet Rapid comi. 19 Ant 
gentes Ele fox comsaderado pelos especialistas um 
don melhores em dotempenho O exame por ee 
vão, ant para coleta rasafárinea, quarto nal at 
ma de 971%, tanto para satomáticos como também 

Além de recomendar seu uso, a Associação 
Médica Brasileira (AMB) destaca que 
podem ser executados em dupuntvo 
actos é de cl operação Tal apiidade pousa a 
“aa aplicação em grande escala oa do aminene lo 
tato! como por exempdo, em eventos festas shows 
“O so doses rpidospricipumene os cumes 

“e peu de antigo so fundamenta para a sto 
mada das atrvodades peesccias comvenções, eventos 
ndo po een a conter de que o aminerecsara 

guto, com uma chance hands da presença de alguém 
doente eu com condições de contágio, Os teste tm se 
mosrad mao eicares na detecção precoce dos casos po- 
sitios para cowá-19 e agilizam a detecção de contos 
premios ao memo do ico dos ta uelrandoa 
rede de amino da doença” declara Bruno Joe And 
de Bio, mto epoca em Medina do Trabalho 

O Clinitet é indicado para pessoas com ou sem sn 
tomas, mas teve contato com alguêm que descobriu 
posteriormente, que estava com covd-19. Ele pode sr 
usado em té der dias após a manifestação dos sito 
emas O ese detecta, inclusive, a variante Delta, a que 
mais cresce em transminso no Era. É p 
lo em lugares com infraestrutura simples, pos não 
neces de nenhum equipamento para fase  etura 
À coleta nual ou nasofaringea é festa utilizando o kit 
completo que vem no próprio produto e etádispon. 
vel para er comprado por qualquer farmácia, líicas 
ou serviços de saúde ocupacional do Brasil 

Pfizer inicia teste de 
medicamento contra 

covid-19 no RJ 
Dois estudos clinico iniciados no Rio de Jane 

to buscam voluntânos que tenham testado pos 
vo para a covid-19 e estejam na fase iica da doe 
ça com situmas leves, para testar um mesicamen- 
o sova contra o agravamento da mfecção Também 
podem participar pessuas que tenham algum ami 
ar doente, para testar e o medicamento evita a con 
taminação. Os voluntários devem te partir de 18 
amos de idade e serão acompanhados por 4? dias 

Na região metropolitana do Rio de Janeiro, os 
estudos serão conduzidos pelo Instituto Brasil de 
Pesquisa Clínica (IBPClim) "A pesca tem que estar 
com a covd-19 nos pomeros cinco dias É umestu- 
do com um novo medicamento à base de nanotec- 
nologia É um composto lquido de nanoprtículas 
de zinco e prata, para prevenir que a pessou que 
pegue à doença seja hospitalizada” disse o direto 
médica do IBPCla, Luis Russa 

O outro tratamento utiliza a molécula PF. 
07321332. desenvolvido pela Pizer. um aivical da 
classe dos imidores de protease associado sor 
tomava Russo explica que este estudo clico é des 
finado a quem está com um familiar com covaé-19, 
mas que tenha testado negativo para a doença. O 

em Pesquisa e pla 
Pesquisa do Conselho Nacioa! de Saúde 

A seleção dos voluntários começou na sema- 
na passada e segue até fim de novembro Serão 
escolhidas 90 pessoss para participar do estudo 
clínico, que não tem custo para o voluntário. Os 
participantes recebem recursos para alimentação 
E transporte. No Rio de Janeiro os voluntários 
devem comparecer na sede da IRPClin, na rua da 
Glória némero 344, na Glória, zona sul da capital 
Mais informações pelos telefones 21) 25 
ear ossse-tsss 

eee ua 

missao | 4] “tm 

MUNICÍPIOS DO R$ COM MENOS 
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CERCA DE 85 MIL PESSOAS PODEM 
TER BENEFÍCIO DO INSS SUSPENSO MERCADO IMOBILIÁRIO VOLTOU COM APETITE 

Crea de 5 ml segurado o nato Nic do Seguro Soc! (45) 
que cedem o banal per incapaextade temperar (art aunao-aoer 
58) podem ter o beneficio suspenso atá a próxima quita-tera (1) Eles foram Convocados pela operação penetra do cxção para fazem peria 
média à tim devera, posses ireguiandades 

Em 27 de setenbro INSS convoca 35.588 segurados para agend 
rem pec médica até 1 de novembro. Segundo o brgã é agora so 
mente 10.357 marcaram o exame, com 85.131 passíveis de perderem o 
Junho de incapacidade lemporara 

A relação completa dos convocados pode se contada no ri Ot 
sido Unido. Desde ho, o &y9ão está enviando cartas a 170 mt segurados. 
As paras Começaram em agosto Quem rece  necação tem 30 sta 
contr da da de tecebimerto informada pes Cree pra agendar o 

prceaimeno. De Beordo com 6 INSS, 48 pessoos comecadas por meo do Diáro 
eia não foram localizadas nos encereços a tse de dados do ão cu Ésta Sensação já havia so de-. junto habtacoms! com 1.200 arado: conjunto no haro gonçalende da Via teceteram à cria de nlicação, mês não marcaram à percia mas tecido pelo sociólogo Morera Frsn- des destradas especiiment para. Lee (Neves), o mis próximo da 2N 
O enxame pode sr marco três formas: po aglcatvo Meu N55. | co. Cuanão Pref Mestra umcom-. senideras municpas. Const 6 de Nterd pel contr de tener 135 cu pela pág do INSS na teme O enfia dee eva 08 Seguintes documento no ia a paia area de 

idertdade, Cadasro de Pessoas Fscas (CPF), exames magica recentes, 
que comprovem a espacitade de tatha laudo com rese do má. Tegaro no Conselho Regra de Medina (CRM). go da doença/CIO 
Ciasacaçãonemacioa! de doenção) e a deserção da doença 

DESTINO DE MOURÃO - 0 aus vc pose j esperava o seu aasament da cha bonanta a via ain se 
ne senador pe estao do o Grande do Sul mu at ta. El é Mando o PRTB seu amigos adm quo lo 

Bda dear Form ou qusgue canciito de esurãa no Estado do Ro 

BOLSONARO DESCARTA PROGRESSISTAS 
E CONFIRMA SUA IDA PARA O PL 
Presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto confirmou informação 

A cha de lação do presidenta cs do cantão: dente els o PT 

e ontem divulgou informação à mt 
“da cizendo ta recebido uma ligação 

desficu do PSL. legenda paia quai 
se elsgeu 

tou, nesse pelado criar o seu pr- 
pio partido — o Alança pelo Bras, 
Tas bee sucesso ps hão consegui 
timent do peido pe Tribunal Su 
pero Eloa! (TSE) 
O presidente da Fepubica vem 

sendo disputado por ciersasjagen. 

PROJETOS DE LEI PODEM ACABAR COM A COBRANÇA 
DE SACOLAS PLÁSTICAS EM TODO 0 ESTADO 

A Assembleia Legalatvs do Fl beasleros poncipaiment das cama: 
(Ae) poderá aula a cobrança de. das mais pres. Soceas plásticas em supermercádos. “O povo está sem dinhero para 
A Cana vai analisa projetos com ease. comprar comido. Não faz sendo ps 
bjao, apresentados pelas depura. gar ara laar para casa o pouco que dos Marcis Vis (PTB) e Fipe. compra Toda xerema é de suma vo 
Pupa (PSL) comia pra tera. e aigura tr 

AS propostas pedem & anulação ma Sans à cr Qnancera esratado do Arg 2º dl Le 5502 /2008, que. pla abismo Maris Vin, 
Veda a distibição grata de sco- . utos do profis de le 5052/2021 5 

Sietorad, nenhum dos pardos que 
hoje 0 sputâm deforma feroz o qui 
seram como candidato. Apanas o 
PS, então petancants ao chama 

“as plásicas nos marcados « estada deputado Fuppe Poe tm 
Ementas alimentos com ma da bra que a lagatação que insuas a 
16 funcionário cobrânça 4x5 sacolas pusteas tona Macs Vis e Ponhetlcam . dantas imaidiões een cs cos 
que acre francesa denvads ds par. 136 Empresanas & enseuenteman: 
to OPUS OA O OR O IS 
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BIOLOGO JANIS ROZE RECEBERA 

HOMENAGEM EM BUZIOS 
Reconhecido mundialmente, Roze realizou estudos na mata atlântica do balneário 

RIO BONITO FECHA PARCERIA NOVEMBRO AZUL: MARICÁ 
COM A FIRJAN PARA MELHORIAS DE DO Homem 
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SEGUE IMPASSE ENTRE RODOVIÁRIOS 
E EMPRESAS APOS “ESTADO DE GREVE” 
Sindicatos tem até o final do mês para tentarem acordo e evitar greve de ônibus na região 

Após uoviáos entrarem em es 
tado de greve por rojetrem, de ma- 
eira unânume, em votação resizada 
em dos turnos na última quiero 
a proposta patronal de reajuste de 
4% nos salários, divdidos em duas 
patvelas (nove dest ano e julho 
e), o Sica das Empresas de 
Transporte Rodoviário do Estado do 
Rio de Janeiro (Sete) ainda não di 
vulgo se apesenara ova proposta so 
indico da etgoa Com o impas de aumenta posbide de uma re 
ve de Qi em Nie região ser 
agrada a partido Al do mês 

Durante as duas assembleia, ox 
rodoviários (que sto com os sal 
os congelados ha dos au), dead 
ram mantra proposto da cutegoria, 
definida em ua série de assemble. 
as realizadas em setembro e outbe, 
reivindicando resjuse salarial imedh 
ato de 1%; aumento de 20% nas de 

sta de greve ater ts 

do uma função a ma, no mínimo ele 
pci receber um salário mais us do”, conclui o empecendeor 

ESTADO DE GREVE 
Tecnicamente o sado de greve é 

um estágio da negociação trata 
“qe dente quando à categoria pro sia rejeita uma contraproposta 
onreida classe patronal Na rica, 
isso sina o Iracasso da primeira 
femativa de acondo. No estao, 0 es 
tado de greve inda não siga o in 
dlicaio de eve Para iso, eá no 
css à realização de uma nova to. 
“lda de assemletas que cas persa 
impasse na tentativa de aco, re 
star aprovar o indicativo que of 
Jia o ini da greve nfomundo à 
da exata para co da paralisação, 
assim como eu comunicado à to: 
dades e sociedade cv, com, o mé 
mimo, 2 ho de ameoedência 

Além disso à justiça estabelece 
que a greve 56 pode ser deflagrada mas lhos econômicas do cora 

do de trabalho, R$ 400,0 para o va. data estratégia ver adotado pra a 
Jor da costa bica (hoje é R$ 28000)... realização do movimento 
cominão de 29% para 08 motoristas Enquanto iso, rodoviários que preseupação. “Trabalhadores restam . ae nepócm 
que acumulem a fiação com à deco. irabalham o Terminal Joo Goulart. do trabalho a 
bradores, é instalação de coies nos. Centro de Niterói, demonstram 
pontos inais de maior ciculação. apoio à decido do sindicato Mui- . à greve aconteça 

De acordo com o Sindicato dos 4 

rest no estado de greve fot enca 
Gltima sexta-feira (9). O Sinronae ta das empresas A 
informa que cao as empresas não . tinhamos uma posição concreta para 
melhorem sua proposta, uma nova 3. saber oque cueca Estou dopos 
semblei da eegoria será marcada. to à seguir o que a categoria decide, 
pela entidade para votar v indicativo peseiamos nos une par 
de greve, sim como para defini à. Mac Teaju” afirma 

relatam que não há man como a 
Rodoviários de Neri, São Gonça. categoria ini mais um amo sem 
Jo ahora, Marc e Tanguá (Sino. reuse salarial O fal Pano Ta 
ac), a decisão dos rodoviários que. mato eplica que respeitaá odas as 

exchasivamente do ônibus par che 

mena dumte da dufculdade aicma 
Há o cmpcendedo Paulo Edu 

do Bemades aguenta que a greve 

representa pejulzo finaneiro para. que está revindicandorespste sala 
do eus para conse trabalhar 0 de Nero, São Gonçalo, Hshoral 
Sem bei, precisao recorrer apl — Maricá e Tanguá fi o Último dia 1 
extivos de rnspore para conseguir. de novembro, isso significa que o 

À greve vi aa. lendo seus clenes que aumenta. Ste) ainda podeevitr a eve caso 
palhar muito porque, devido a nat: . mens cus feza de miaha proindo cu tnbulho à técnica de enfermagem. Paulo . estegoria, mto final desse ms 
o Bio, em Maricá e em Nterót e — Eduando, apesar dos problemas que. Procurados pr hos reporage 

preiara coftetar ca a eve aco. att o fechamento desta cuição, o Si 
deça delende a estepora dlicto das Empresas d 

Eu acho prevelgiima Asem- Ro 
presas prcica chegar um comes. net (Ser) ndo respondeu sos no 
o Ou lots ausente exercem sos questionamento sobre o nflcio 
dupla função, tabalhundo como mo- . encaminhado pelo Sinrona count: 
toc e cobrador, so mesmo tempo. cando o “estado de greve” dos rodo 
ras recebem salário apenas por uma. drios da eg 
“eds Se o peoional et exerce. sentar uma ova propont cega 

3O das apos a data-base da categoria 
Eu pnticamentedepen- . ral. Como a dat base ds rodoviári 

esplica Assim, como . consiga chegara um acordo com à 

Tranpone 
náo do Estado do Rio de 1a 

em se petende aee 

PARQUE DO CAMPO DE SÃO BENTO 
SEGUE SEM DATA PARA REABRIR 

saque. mona 
O peopristcios do parque 

de diversões do Campo de São, 
Beto, em lar, na Zona Sul 
e Niter, vd de reuni hoje 
para rem, o Copo de Hom 
Pros emender 0 motivo da 
pesmanêneia da interdição do 
Parque Porém, em vistoria no último dia 3, fo informado 
que o parquinho não tem o 
sudo de Exigências ou Cor 
tificadode Aprovação expodi 
do pelos Hombeiros e o rs 
ponsáveis foram notificados 
paraegulanação Enquanto Situação não é resolvida os 
brinquedos continuam dead 
gados e não há previsão para. não temos, nós já entregamos 
reabertura poa e. Extá tudo ok como 

Desde o dia 19 de sete — parque. Meus mãos que ado 
bro o parque está iterditado sócios também, vo mesa ro 
após um incidem no brinque . ndo tentar entender o que está 
do "Carrosel dos Elefantes” acontecendo”, ruou. 
Uma das popreáias do par- Dez funcionários traba 
que, Terena Alves, explica Ham no parque € os empre 
o encontro de hoje “A Preei- io iveram que reduzir a jo- 
Aura de Neri já liberou lu nada de trabalho implantar o. 
o da vistoria, est tudo certo sitema de rodízio para mi 
com o parque é ste documen- . mizar os custos é mantra fo 
toque os bombeiros dizem que. Ta de pagamento em da 

CARROSSEL o Hfartes cortru ereritado. Sic purartem 
que documentação expa está em da 

Sou à Evo da resbertura 
do parque e eu act que o que 
ct senetescndo E um abr 
do. Ena imerdção está pe 
cando os oo do parque. 

pura broca. Minha neta adora se parque e eu sempre ento 
explicar que não pode usar, 
mas cla ndo entende, lume. 
low a dona de casa Maria Fa. 
ma Gde. 67 ams 

Já a médica Livia Aloe, 
35 amo, entende a demora em 
todo exe pesca “Sou me 
de duas mens, uma de dos 
é uma de quatro amos é elas do sendo Fala ds bin 

e ext merdnado é que está 
acomeccndo algo Eles devem 
ceu acredito que é de me 
ese de todos à reabertura 
mas isto tem que ser fi 
oe toda à segurança pois 

O Corpo de Bombeiros oi 
estado novamente ante ca documentação. mas at o 
echamento devia cúção não 
“e muniesou 

DIVESTIGAÇÃO — De cor 
do com a 77º DP (cana) à 
peca caneta que se tratou 
de um caso de lesão corporal 
cpa. Com iso, o proc 
mento o ncaminhado ao Ju 
ado Especial Criminal (e 

cfim), que dará sequência à 
apuração A dista não fez ndciamentos 

PROJETO DE MUDANÇA DA COR 
DOS' TÁXIS DE NITERÓI SERÁ VOTADO 

comemora a madança e os ni leres tambem compreem- 
Espa ser votado na dem o peido dos trabalhado” 

sima quint-eia (11), em se... res e aprovam a atração 
gd discado na Câmara de Ao fado a cidade de Nite 
Vereadores de Niteró, o Pro nd tem 1.906 tasas dividi 
jeto de Lei 3727 que au. dos enre sete cooperativa 
oi amaança dacor idos 15 associações e 05 convem 
táxis de cidade do azul él. cionais (que não se Giliam 4 
para coeur negro 70. nenhuma ds dus) Acor ar 
À alteração é uma reivindica — bálico” não existe de Bica 
Sloanigados taxistas quecoa. então 05 taxistas precisam ieguiram apoio do pode púbi- mandar pintar veiculo mesa 
o, através do Sindical dos . cor especifica, o que gera um 
Tas de Nei (Sinai). — custo adicional em tomo de 
paras autorização damudança R$ 1500253 ml “Euacho | ep da pps 0 cai dept cm 

cidades os carros são de ou 
ana é to específico. À gente 

de casa Fernanda Pato, 35 
anos, moradora do Centro 

Se apevado, o tita terá 
10 amos pura se ape e eme 
o tempo que a preura de 
Nitró exige para permitir o 
ciano dota O pre. 
cadete do Seda Cet Ver 
mins explicou que o peo- 
je sa para votação ma quina 
fe (1) qu a categoria et 
femea vd mpeg camping 

vação “A alração dacor tum 
peido ato dos alados 
tosco na had eco. 
Brum caro ara ses ti em 
Ne Estamos bem rimados 
que tao ocorra como na per 
oe dinda E 

O Projeto de Lei 5 
2021 do vereador Anérigo de 
Carvalho (SD) lider do go- 
vera, explicou na época que 
cxiou 2 normativa que = cor 
“ru hótco, disposta na le- 
istação de regência não m 
dcgra mus a paleta de cores 
pads sou cigene 

OBRAS DA NOVA 
CATEDRAL ATINGEM 
28% DE CONSTRUÇÃO 

maqua vom, da ajuda dos él”, conto, 
Na etapa que ermino 

As obra da Nova Calo- — semana. pastada. foram 
“raiSão ao Bt, no Ca. construidos os três blocões 
minho Niemeyer no Centro e as três vigas que serão 
de Niterói, então em pleno . responsáveis por sustentar 
vapor. O gestor do projeto. todo monumento cstedal 
afirmou que a obra atingiu. Com isso, agora estamos. 

“da ostrução e às prô- com tudo pronto pa, en 
mas elas já começaram. . fim começar a nubi à es 
Na parte Interna do espaço. nutura metlica do mo 
cslebrativo ser construida. mento Nova Catedal( 
tape do piso pórticos de 65 metros de 

des tura ea capa de 60 me 
Aura finais, sendo algumas. tros de ddmeiro) 
com sé RS meros Amon Estamos construindo o 
tagem dos elementos estru- . maior projeto de evangel- 
urais que sustentarão todo. zação da nossa lgreia Part- 
moment catedral mca. calar e você está convocado 
da em março desse ano já a fazer parte dessa história, 
foi concluida com a conere- . à deixar um legado pa nos 
tagem da viga Ossário da e pras fura gerações 

O gestor do projeto da Um local onde muitas almas. 
Nova Cstedea. Denis Car ser salvas através do tes 
aeiro, explicou que en- . temunho daqueles que e 
“quam é fita a laje do piso verem al colbrando a nos 
é a clevação das paredes sa louvando cagradecen. 
outros passos já estão sen- — do”, fializou Denis 
do definidos. "Já estamos A Capela Sho Joio Pau 
Planejando o prôvimo pas lo está funcionando todo so, que é a compra da es- . sábado de 10h ds 13, com 
trutira metálica, que re- as paróquias de Niterd fa- 
quer de cinco a sis meses. zendo o tevezameno da de. 
para a fundição e a mode: . inição e organização das lagem do aço. Essa aquisi . atividades (Santa Missa 
love montagem será amais. Adoração, Louvor, Rica Custosa de todo projeto e, . do Rosário, te, Quem qui 
para que consigamos exe. ser saber mais sobre o pro- cunála, sem atraso € para- jeto pode acessar o site 
lisação da obra precisamos ww novacatedal com 

ESTRUTURA de fenagens é correto dá leia do tamanho 
ca consução 
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DELEGADOS SÃO INTIMADOS A DEPOR 
EM JULGAMENTO DE FILHOS DE FLORDELIS 

Audiência está marcada para o próximo dia 23 no Fórum de Niterói 

do definidas as testemunhas 

FLÁVIO DISPENSOU ADVOGADOS 
Flávio dos Santos Rodrigues. moda 19 de junho de 2019, 

será representado por um deco Lucas fo capturado em cu 
ue público ee julgamento O. peimento à mandado de busca € 

pend pos ensoltimento com 
a váfco quando era menor, e. 

POLÍCIA COLHE DEPOIMENTOS SOBRE 
MORTE DE MOTORISTA DE APLICATIVO 

MOTOCICLETA de oe armas foram arena com a pia 

BANDIDOS ATROPELAM 
HOMEM, SÃO BALEADOS E 
ACABAM PRESOS EM SG 

vom Dama pós o atropelamento, 
Dois criminonos atrope- 

Jura oras enquanto fu teiaiva de ocaizaros acu- 
glam da policia. no domingo sados. Cabe salientar que, 
CT moto da Covanca, em de acordo com o bata 

Jocalidade é de atu toleada na pera; além da ima 
dela, que, segundo a polícia, 
tambem estara no cato, na 
ão fo atingida 

Cabe salientar que, até o 
momento, não há confirmação 

facção criminosa Comando 
“Vermelho (CV) Ox agentes. 

voto, acabou sendo. Iocaliaram os doi suspei. 
atingida pelos disparos. A . tos, baleados, escondidos 
“vitima do atropelamento foi . dentro de um imóvel na Rus 
socorrida pelos policiais e — Nova de Azevedo 
está fora de perigo. Os bandidos foram ide. 

4 - A ação foi coordenada — tificados c também socorri- GERENTE DO TRÁFICO É PRESO ias ns 
NA REGIÃO CENTRAL DE NITERÓI | que parava pela Rua Mare. unidade é preso em fara 

Apantado como um dos 



O projeto Teatro das 
Oprimidas promove té a 
próxima sexta-feira (12) 

idades culturas. 
gratuitas realizada no 
Centro de Esportes Unif- 
cados (CEU), em Maricá 

vento é aberto ao pás 

MARICÁ REALIZA CURSO 
DE FORMAÇÃO TEATRAL 

A NOSSA 
MUSICA 
POPULAR 

Aquiles Rique Reis Er 
O futuro é hoje 

halham com o social 
sam difundir a meto: 

a na cidade. "O 
Teatro das Oprimidas é 
resultado da necessida 
de de desenvolver pro 
duções teatrais nas. 
quais as mulheres não curso também apresenta 
sejam culpabilizadaspe- os princi os 

plir a participação 
de artistas ativistas 
como facilitadoras des- tro de Esportes Unífica- 
ses processos de produ- dos (CEU) fica na Ro 
ção e do dis dovia As 
público nnokn 

Mumbuca 

sm jo poderá tudo 
“conviDaDO 

No “Nei Vo. esta terça, Ae Mara Brg o à raras 

náo à meta qua. 

Dr ia Mendonça 
ESEST FM - A trnquia de red ae Shore lerá do repostas ns MTV EMA 2021 O iensteo Fears Sato (ão Spore) ea mascara Karine Pete (Acapulco Sr) sã presenças emfrmanas ra remo ua meia reste 

TIAGO LEIFERT SÓ VOLTA NO ANO QUE VEM. . 
TALVEZ ATÉ NA GLOBO. QUEM SABE? le tum copo 

DONO MANDA 

co gore aco. 

ms ordem de quests pio 
BATE-REBATE Sea ca respacincs desiachos. gr e Gaby Cab (io) 

ha TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO 
ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE 

0800 205 1900 
ESPERA NDDUA po 

a consorcio — o 
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cyta pera7 aaa.» 
AO PAR, 

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

nd 

CADEIRA DE 

daronavtco pestur 
stolamento am 
mylon scotchoado. 
o aimolada 
Espa jato ANDADOR de 
amino com dobrável e pneus trazemos artculavel, com ntávess Sburas 

Capocidade 
voto (E 

CADEIRA DE 
BANHO 
dobravel com 
eleirostávca 
apém 

1 ELETROESTIMULADOR 
as MULETA GLICOSE ires Tens ali já Glech DES Combate as dares 
PONTAS CANADENSE tolaconadas a 
sa unínio Dores Musculares 

«Dores Lombaras Capacidade altura regulavel 2 Ostecartrlos 
dé ' “Tenánios 

“Cólicas Manstruis 

Rua Cel. Moreira Cesar 229 Loja 206 Icarai - Shopping Icaraí - Telefone 21 3628-4252 
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MERCADO FINANCEIRO ELEVA 
PROJEÇÃO DA INFLAÇÃO PARA 9,33% 

A previsto do mercado Enancer 
ro para o Índice Nacional de Preços 
ao Coosunidor Amplo (IPCA), com 
siderada 4 inflação oficial do pais 
“ubide9,17% para 9,33% neste ano 
Ea 3I elevação consecativa da pro- 
jeção À estimativa está no Boletim 
Focus de ontem (3) pesquisa diva 
gado semunalmento pelo Banco Cen 
tal (BC) com expectativa das int 
tuições para os pinepais indicado 

ara 2022, a estimativa de if 
cão ficou em 4,62%. Para 2023 e 

as previsões são de 3.27% & 
10%, respectivamente 
Em setembro, puxada pelo au 

mento de preços de energia elétrica 
e combustíveis, a inflação subis 
1,16%, a maior para a mês desde 
1994, de acondo como Insttuo rs 
siliro de Gengrafia e Estatística 
URGE). Com isso, o indicador ac 
mula altas de 6,9% no ano e de 
1025% nos últimas 12 meses. 

Ok dados de outubro serão 
mas 0 IPCA-IS, que é a prévia da 
inação aii, Ficou em 1.20% no 
mês passado. No ano, o IPCA-IS 
acumula ala de 630% 6 em 
ses, de 10,14 
da meta de inflação que 
seguida pelo HC, À meta, definida 
pelo Conselho Monetário National, 

é de 3.75% para este ano, com o 

percentual para cum ou para Parto 
o superior de 525% Para 202 

tervao de tolerância. 
TAXA DE JUROS 

mais contracionista, com elevação 
Para o mercado financeiro, a ex 

o o. E para 

Ansa de juro, a finalidade é conter 
a demanda aquecida, e Is causa te 
Texas nos preços porque as juros. 
mais altos encarecem o crédito e es 
timulam à poupança. Desse modo, 
taxas mais altas também podem dif 
calar a recuperação da economia. 
Além diso, os bancos consideram 
costros fatores na hora de defiir ox 
juros cobrados dos consumidores, 
como risco de inadimplência, lucro 
é despesas administrativas 

Quando o Copom redus a Sei, à 
tendência é de que o crédito que 
mais bao, com incentivo à prod 
ão e so consumo, tduzindo co 
ee da nl 
vidade econômica, 

e estimulando a at 

a E Câmelo 
sultdas pelo BC reduziram a pro 
ão para o crescimento da economia 
ravileira este ano de 4,94% para 
495% Para 2022, a expectativa pura 
Produto Intecno Bro (PIB) -a soma 
de todos o bens e serviços produz 
“dono pais é de crescimento de 1%, 
sito projeta expansão do PB em 2% 
€ 209%, respecivamente 

A expectativa para à cotação do 
“ola e manteve em R$ 5.0 para o 

previsão é de que a moeda americana 
final deste ano. Para o im de 20 

QUADRO PÓS-COVID TEM AUMENTADO NOS 
ATENDIMENTOS DO 'MELHOR EM CASA 

Em torno de 40% a 60% dor 
atendimentos de equipe da progra 
ma Melhor em Cs, que aliam 
atenção domiciliar nó Sistema Un 
ca de Saúde (SUS), estão relaciona 
dos a quadro de ps-covd 19 A es 
com equipes do programa é 
tada ontem (5) pla coordenador 
geral de Atenção Deomiciir do Mi 
mistério da Saúde, Mariana Borges, 
no evento que comemorou ou 10 
an do Melhor em Cata O progra 
ma atende pacientes de tda a ida 
des com dificuldades de locomoção 

undros de saúde agudos, erdaicos 
agudlizados ou complexos 
Mariana Borges ressaltou que po 

cientes com sequelas de acidentes 
vasculares cerebrais (AVC repegse. 
am a maior parte dos atendimentos 
dos últimos dois anos, mas a pane 
mia ja une entr o problemas mais 
requentes. “A covid Já es em lr 
cer lugar É uma doença que nunca 
tinha apurcido e já veio diet para 
otereir lugar de atendimento” di 
se 4 coordenadora acrescentando 
que parte dos atendmentos reaia- 
dos como influenza podem ser na 
verdade de covid-1º 

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, participou da cerimônia 
realizada no Insío Fernandes Fi 
pucca, no Bia de Janeiro. Além de 
prestar solidriadade aos familiares 
de quem perdeu seus eme que 

pa 2 covid19, Queiroga destacou 
compromisso com à mstênca aos 
que soleviveram à doença e convi 
vem com sequela. “Temos pescas. 
sequeladas essas pesso neces, 
fam de cuidados, e estes cuidados 

podem ser em casa”, die 
“dicada amanha (9) uma portaria per 
mitindo a extrado de mais 116 equi 
peso programa. que cota hoje com 
1.7 ui profis e mis de 1,6 

equipes, Em 3021, foram ver 
R$ 540 milhões no peograma 
Ninguém mai david da impor 

tância da Sistema Único de Salle 
die Queiroga 

Ao apresentar dados e a história 
do programa e xuas ações, à ce 
“enadora Mariana Borges destacou 
que o atendimento em casa posa 
ita uma abordagem mais human 
ada, além de permitir que as equi 
pes entendam v contento em que 

O sujeito dera de ser bo 
pac ser Biográfico. Ajudando as fa 
mis a olharem para as condições 
dentro do domicilio, temos muito 
mas ponailidades de ter reulados 
clicar e a longo prazo do que sim 
Plesmene tratando uma doença 

De acordo com a coordenador, 
com o acompanhamento de em casa 
o programa permute melhor quado 
de de vida de pacentes lema em 
tratamento palatvo, reduz procura 
pelas unidades de emergência e iu ações de agravamento que levama te 

É um ponto intermediário muito tmportante entre hospital e atenção 
primária de saúde”, rea 

DIABÉTICOS PODEM 
CHEGAR A 784 MILHÕES 
NO MUNDO EM 2045 

Dados da dbcima edição do Alas 
do Diabetes, divulgado pla Feder 
lo Inemaciona de Diabetes IDF na siga em inglês) mostram que 537 
milhões de pessoas entre 20 e 79 
anos de idade têm disbetes no mu 
do alta de 16% em doi amos. Os es 
pecilstas da IDE projetam que o número de adultos com a doença 
pode chegar 1 643 milhões em 3050 Ea 784 mildesem 2045. À preva 
lência global da doença atingia 
105%, com quase metade (44, 
sem dinemóstic. 

O levatamento, feito a cada dois 
anos, revela que o número de pesso. 
as com diabetes aumentou de tale 
eira que superou, proporionalmen- 
te, a expansão da população slbal 
pets queria ue escsdo epa] 

cidade Brasileira de Diabetes - Re 
Eioal do Rio de Janeiro (SB-RN) 
à endocrinologista Rosane Kupier, o 
diabetes está em evolução crescem 
e não oi contido, é agora, po ne- 
numa tomada de ação de decisão 
em telação à doença” 

Para a médica, o siga que 
contas havendo st de divulgação 
de informação de aceso so conhe- 
cimento do diagnóstico e aum cat 
mento de qualndade. Ronane resea 
dou que além da covid-19, outras do- 
enças têm matado muto em todo o 
mundo, Uma delas é o diabetes. O 
Alas do IDE diz que 56 este amo, 
67 tiles de pessoas mocreram em 
decorrncia da doença 
A presidente da SHD-RJ infor- 

Pie capanees decresce 

e era de uma a cada 
pessoas. “E grande parte delas está Em paes de tina renda”. O Arias 
do Diabetes indica que 31% dos 
adulios com a doença viver em pa 
Latina e na Améres Cesta est 
mae que o número de dbétcos 
alcance 32 milhões 

No peôximo domingo (14) qua 
do se comemora o Dia Mundial do 
Disbets, Eosane Kupfer ara que 
Epoca apre sare rr Sirena md 

pessimas css alimentares que o 
mundo est fazendo pincipalmeme 
exe esto de vida ocidental, unde se 
vE que está crescendo muto a bei 
dade, maia geme com sobrepeso, 
mta geme com préishetes, que é 
“ama estegoria de asimo ico para 
car iabena 

essas que não tm neu E 
dor de reco devem fazer uma give 
o al após ox 45 anos “Tem que 
fazer exame de sangue porque dibe 
tes é uma doença que não 
pe Asa Mp ca 

inc as nã quer dizer que la não 
esteja fazendo mal po der (o o 
amis As pessoas que fazem exa 
mes de rotina oo amo percebem quan 
do core aumento da glicose ese pre 
ocupam, lemos O problema, dee 
Rosane são as pessoas que no se cu 
clm, não fazem exame para verificar 
se são dinbéticas. Aderou que ind 
duos com alho ico para diabetes, que 
têm casos da doença na família, que 
são Iupertensos, que tém sobrepeso ou 
obesidade, e mulheres que tiveram d 
abees na gestação, devem fazer exa 
me anual acima dos 35 anos de idade 

Poressas razões, Rosane Kupfer 
analisou que não se pode mais res 
Atingir a mobilização de combat à 
doença no mês de novembro eu Dia 
Mandil do Diabetes El seredita 
que é precisa amplia as ações, mo- tolizar à sociedade e fazer campa- 
aihas fora de época, além de colar 
por mais polias públicas que Tantam o acesso à saúde e a um ir 
tamento de qualidade. O tema da 
campanha de conscientização deste 
ano sobre a doença é Acesso ao cui 
perecer nest 



bL ATRIBUNA 

“FLAMENGO TROPEÇA E SE COMPLICA 
NA BRIGA PELO TITULO DO BRASILEIRO 
Com o empate, rubro-negro viu a distância para o líder Atlético-MG subir para 11 pontos 

a 

VASCO PODE SOFRER DEBANDADA  iycas verissimo E 
DE PEÇAS IMPORTANTES DO ELENCO CORTADO DA SELEÇÃO 

EM DUELO DE TRICOLORES, FLUMINENSE 
ENFRENTA 0 GRÉMIO) PARA ENCOSTAR NO G6 


