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PEQUENAS EMPRESAS GERAM 
QUASE 90% DOS EMPREGOS NO RJ 
Até o mês de setembro, as micro e pequenas empresas criaram 89% das vagas formais do estado, ou seja, foram criadas mais de 
105mil vagas no período. Números fazem parte do levantamento realizado pelo Sebrae Rio, com base nos dados do Caged. P5 
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JOURDAN 
AMÓRA 

CECAE ES 
O ESTADO PRECISA DE 

UMA NOVA CAPITAL (XV) 
Há polo munda muitas ca- 
plais de paises que estão lo- 
calzadas em ottades planja- 
das no fim do século XX como 

moumentos e lrgos espaços. 
Almaty continua como a ci 

“de mai populosa do pais go- 
vernado por Nursutan Nazar- 

decorrência da expansão urba-. bayev, que se perpetua no go- 
na geradora de graves difcu- . verno em eleições com mai de 
dades nas antigas cidades- 30% de aprovação popular, pela 
sede. Outras, como Washing- sua igidez no combate à cor- 
ton (Disto de Columbia). pas. rupção, no desenvolvimento e 
“seram por grandes ranslorma-. na garantia da qualidade de 
ções, bem planejadas, evan- vela de uma população que não 
So-se os remendos urbanos. conhece a violência. 

Podem ser ciadas comoca- Ela nasceu do ponto zero 
plais-planejadas Camberra, na. numa área remota e desérica, 
Austrália, nascida et Mestour tendo hoje 840 mi halstantes. 
ne Sidney, em 1511 lama Ciduce agradável. de muto ve 
bad, no Paquistão, inaugurada. de e surtuosas edificações que, 
em 1960, projeto de autoria do. para algun. vaza com Abu 
grego Doxidi, que havia plane- Dhabi, Astana, porém, ensren- 
jd, no govemo Caros Lace . ta um inverno rigoroso capaz de 
da, o Projeto Polerómico parao chegar sos 40 graus abaixo de 
Rio de Janeiro, do qual foram . Zero em dezembro, mas está 
relzados as obras das Linhas . preparada para isto. 
Vermona e Amara Se a teoria indicava que as 

Mas, pela sua imponência e . estepes seriaras eram impró- 
harmonia, destaca-se a citado pias. a cidade nova torrou-se 
e Almaty. simbolo da harmo- . um modelo de cidade jrám e 
nia e do grandeza humana e — merecedora do seu ul de 
ambiental do Casaquistão (ox- — dada da Paz. 
República Sowética). conheci- O Estado do Rio precisa de 
da como a Cidade da Par. O. uma capital que ajudo à har- 
pais teve outras captais pós. monizar a regão degradada do 
1824, Allmoinsk (1962/61), entorno da Baia de Guanaba- 

ra. uma riqueza semençiorada 
e cuja ocupação pode atenuar 
o dramas das grandes concem- 
trações que se ioraram desu 
manias. (Continua) 

nascida sob a Inspiração de 
Braslia, mas com gigantescos 

Jourdan Amóra é Jornalista 

DOM JOSÉ 
FRANCISCO 
REZENDE DIAS 

ARCEBISPO METROPOLITANO DE NITERÓI 

RECOMEÇAR 
Aos poucos, a cidade já se 

efe e um clima de festas nos 
invade, para garantir que o ana. 
comtods as suas mazelas, pu 
os e certeza, parece caminhar 
corto para se encarar sa pos- 
ave, fez Afinal, co que que- 
teme! É para as que vivemos 

Um tom de “ter valido a 
pena” nos garante que o bem 
“à prevalecer acbre as outras 
esperâncias, não importa quão 
pesadas terham sido. E assim. 
insuliamos ar novo, enchemos 
os pulmões de cerizas e ca- 
minhamos, sempre à frente Ter 
valido a pena faz tudo parecer 
csferanto e ficar bom 

Então, toda vez que dezem- 
ro se aprouma, começamos a 
contagem dos dias que nos le- 
Varão do encanto das antigas 
certezas que limentaram Ma- 
ia e José. El grávida, al jo- 
vem > inseguros - porém, em 
“rentando estrado, a portadores 
de uma promessa que não po- 
Sa estacionar. 

Para o nosso bem e pelo 
nosso bem, eles seguram fr. 
mes. Não havia garanta, mas 
a garanta estava com eles 

É assim que o Natal nos 
chega, chamando-nos » ser 
portadores de promessas e cer 
tazas. É preciso seguir em rem 
te, para encontrar as forças que 

lá onde a vista alcança. 

Naquele tempo. Roma rea 
va: um império recém instaurado 
que se estenda ax onde veta 
aiguna slança Roma marénha apar de forma duvidosa, porque 
a paz aline. perna o comér. 
do é o intercânio. Nada ima 
ressava do poder romena, senão 
que os impostos fossem pagos e 
as sgtações contidos. Se por. 
guntaaçem aos habitantes do 
Império se eles aceitavam os 
métados cícas de manutenção 
do poder tram repor, cre 
o decoro do medo, que não! 
E foi nesse contexto. que 

um Menino nasceu. Veo ram 
do por mão que queria ter o 
gosto de ver uma nova era se 
implantando! E fo assim que 
tudo começou! 

Será que podemos, nós tam- 
Bém, recomeçar? 

COVID-19 : UMA 
DOSE DE ESPERANÇA 

OCUPAÇÃO DE LEITOS PARA 
COVID-19 EM NITERÓI TEM 
A MENOR TAXA EM 2021 

Na rede pública, taxa caiu de 23,8% para 19,6% nos leitos clínicos 

O oltim atualizado semanalmente pelo Sin 
dicato dos Hospitas, Clínicas e Casas de Saúde 
de Niterds e São Gonçalo (Sindhelesto, que in 
forma a taxa de ocupação dos hospitais particu- 
lares da cidade de Nitro pela quinta semana 
seguida mostra que a taxa de ocupação dos le 
tos reservados para pacientes em tratamento da 
Covid-19 está em queda. 

A ocupação de leitos de UTI caiu de 9% 
para 3% de acordo com o Boletim semanal di- 
vulgado pelo Sindieleste. Já a taxa de ocupa- 
ção dos leitos de enfermaria, houve uma queda 
de 2% para 03%, o que representa, neste úl 
mo caso, uma redução de quase 1.7 % no total 
detesto ocupados 

O pal usado pela prefestura de tes, para 
anunciar os dados da Covid-19 na cidade, apon- 
ta que a rede pública de saúde teve uma queda 
na taxa de ocupação dos estos cliscas indo de 
23,8% para 19,6% Já as interações em UTIs 
tiveram um pequeno aumento, de 17,5% para 
1,8%. As informações foram atualizadas no 
painel no último dia S de novembo 

Para quem ainda não se vacinou, a cidade 
segue em repescagem continua para aplicação 
da primera e segunda dose da vacina. Para re- 
cer a dose de reforço on idemen devem levar 
identidade, CPF, comprovante de residência e 
comprovante da segunda dose 

Ox profissional de Saúde devem levar com 
provante de vinculo com umudades públicas ou 
particulares de Notes, além da identidade, CPF 
é comprovante de que recebeu a primeira e a 
segunda dose 

O imenonsupeimidos devem apresentar do 
comento de identidade, CPF, comprovante de 
residência, comprovante de vacinação, laudo 
medica ou reveta medica 

Quem vai receber a segunda dose deve es 
tar com a identidade, CPF e comprovante de 
residência 

PARA quem ada não se vacina, std sua em 
repescagem comnus para apucação da primera e 
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PDT MUDA POSIÇÃO E ORIENTA BANCADA 
A VOTAR CONTRA A PEC DOS PRECATÓRIOS 

Câmara conclui votação em primeiro tuo da polêmica ponosa 

DANIEL SILVEIRA 
DEIXA BATALHÃO 
ESPECIAL PRISIONAL 



ATRIBUNA EIRA, 10 DE NOVEMBRO! 

MARICÁ INICIA INSCRIÇÕES PARA 
MATRÍCULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

Prazo final para quem deseja uma vaga na rede pública termina no dia 30 de novembro 

Maricá ini tem (9) o proces 
so de inscrição online para marcus 
“los alunos na rede municipal e ens- 
no chamado de Matricula Inteligente 
As incrições devem ser fts travês 
dose ww mica! go ema 
lang toda 30 de novembro 

universidade”, comentou 
As alas iniciaram ata segu 

adia (08) e são ministadas oie 
através da página do Facehock: do Pré 
ENCCEJA eps ve cod co 
peecnceejpaulofrie 

As Vagas disponíveis sãa para 
todos ox anos do Ensino Fundumen- 
ta Edocação Infant ao 9º no) e tm 
Bem da Educação de Jovens e Adu 
tos (EIA) À inscrição é para novos 
alunos sda rede que vão mudar de 
escola Aqueles que optarem po per 
manecer na mesma unidade terão 3 

O subscreário de Educação. Ro- 
rio Moura, afimou que será obser 
vada a demanda para saber o quant 
tativo de vagas disponíveis das 64 
unidades da rede. Atualmente, são 

Htc escir ou declaração 
provéria de escoa Cana e vacinação aó 6 aros 
Especifeação de uo sangui 

deidades da rede Atualmente 0 — Ag VAGAS depor sã pao ox ro a Era Fncmenta cação rt o 0º mo MG Ani ra 
tati é que ese número cheque a 30 . cados, nenhum aluso vi ficar sem. O curso é destinado sos moradores de — darão os aluos areslizarem aprova mio ou egporabve eg mlem za, vaga”, gasta o ubscreáros Maricá com idade a pat de 15 anos e cercado é o pontapé in - Documento juca! de guria do 

E Impurtane que 0 pas e res que são alunos da rede municipal de cia vida escolar profis Aro men quando dor o cas 
ponsívesfquematenosaoprssode ENSINO FUNDAMENTAL Cro ads de qualgue idade que vês dele abrem-se porta de cursos... - Atestado de said poa prática 
Inserição e também às datas que se- Marc também abri inscrições. ndo conchram oem fandamena! . profissionalizanos que exipemocer-  anpor 
rão enviadas por email e SMS, para. para a edição do segundo semestre de . A pova do Exame Municipal estimar. tificado no ato da matricula, assim. - Aestado de restrção alimentar, 
confirmar a matricula em uma das três 202] do preparo paro Exame Mu. cada pao da 12 de deseo como à continuidade dos estudo, te neCumárO; 
opções de escolas que estarão dispo- . ii de Certificação de Competênci-  Paraa coordenadora peal do pre . pois cle estarão aptos para curar. 7 Mime de protocol dep 

VANDALISMO IMPEDE AVANÇO  saquarema Lança 
DA ILUMINAÇÃO EM RIO BONITO “e aDuso orcânco. 

Saquarema está lançando Sua aplicação é muito 
um projeo pioneiro na ci- simples: basta pegar o ma- 
dade de doação de adubo 
orgânico para distribuição. 
rtuta aos pequenos pro. 
dutores do municipio. O. to, especialmente no curto 
projeto é uma iniciava da. prazo. Por ser leve, é apro 
Secretaria Municipal de. priada para praticamente 
Agricultura, Abastecimento. todos os tipos de plantas. 
e Pesca As atividades tive. — Deve-se ter 0 cuidado, no 
ram início na última segun. entanto, de utliá-la so: 
da-feira (8), com o equipa- . mente quando estiver bem. 
tento triturador adquirido seca, uma vez que pode 
Pelo projeto produrindo as. mofar a parte inferior e 
peumetra remenas de ma inar 0 solo 
eral de adubos primeiro dia de as 

O adubo orgânico é uma vidade, focam triturads di 
dtima alternativa para su- versos galhos e restos de 
per a necessidade mutrici- — podas que foram entregues. 
nal das pla em grande quantidade na 

Em Rio Hon, equipes da 
Públio cade idem 

tos de vandalismo, no 
Mangucirina. Fios de 

baxa tensão, onde são ligadas 
as luminárias que ficam nos 
postes de iluminação, fam furtados. Para que a rua não 
que ds escura, uma equipe 
a Semp realizou a reparo, 

rica. Para que o pen 
blema não se repita, à Secre 
tai de Obras pede que à po. 
pulação denuncie emes atos 
que pejudicam diretamente à 
Vida de toda a comunidade 

Em fevereiro deste ano, à 
prefeitura lançou o mutirão da “uminação pública com ob. NOS ÚLTIMOS MESES a Preta a rat o reparo em cera de ma port e Muminação em 
jetivo de fazer os reparos e dos a outros Fert Sede da Secretaria de Agr 
era a demanda da umnação isapocante a população coo- adotando tecnologias de. cultura. Uma parte do ma: 
pública em todo o municipio Mais de 50 localidades atendidas mar denunciando iregule aplicação, estes produtos . teal será distribuido para 
Três meses depois esa meta O 2650 má sendimenas oram rilados nas Isabiades idades podem ampliar significa: — os produtores da cidade, 
So alcançada Form made gu Prq Mara, ac, do o Maga. a 10 2734-1020, o vamente a produtividade da. que utilizam o materia para 

ml aendimentos em mais. Prayer, Ro Vemálo, Bosque Clube, amb, Latas Pare E = propriedade lagem em suas pro e 50 localidades Para real fan, Parque da Lu Lagoa Verde, Parque ds Acic. Bar fumennando cores O sesído vegetal é um  pricdades, na zona rural do 2ar o trabalho a secretaria de a Clois Guia do Sano Ca Dia Nova Ca Diga e poi ótimo imaterial para servir municipo, O restante é ui Obras fez todo o processo de Vea, Paas Cla Nova. Grer Pat. Cahosra dos Bares tc € acessa durante o dia). como cobertura morta em lizado pela própria Setres Jevantamento de dados ide —— By Vit, Bai, Cambutas, São José de Braçaá Broca. comunicando a custência de jrey de plantio. Ele pode . taria Municipal de Agricul: tificação da necessidade de. Grego Vale, Praça Cava, Ro dos nos. Dê, Conuro am. poste ou lumunária danifica 
implantação de novos portos, py Lana Praça Bope Mangas, Cao, Pao Co dos, farto vandalismo, além 
manutenção dos já exscnte. re, Parque Arari, ão Ads The, os Esperança Bambu. de braços dos postes caidos 

fornecer importantes aut 
entes às plantas, como ni- des da regido cem. 

enecessidade de tea de lim Bouro: Verte, Ao, Nora Gde. Rei AS Pra As denúncias também podem trogênio, além de formar . tral d Saquarema 
padas convencionais de sódio ma Cred, Coco Fuso, Gun, Dus Bars De Cie ser feitas deste oe pr da pa 
por limpadas de LED. O ser: rm Vigo, Fo Sec, MS Tamar é Canas Peg ue rito) gy tr umidade do solo e reduz . rado pelos agr na 
Vigo fi feto em horário no. a Verdsopeda llasinação Pic aação de fungos, o cresci sede da Secretaria, situada 
fumo para filiar a idetf Nos últimos meses a pr dois mil pontos de ilumina- . bica. Essas solicitações e mento de platas daninhas . na Rodovia Amaral Pexo- 
cação dos problemas e os te- . feitura de Rio Honio já ea. . ção em todo o município O vam comédia 72horaspara | ea proliferação de insetos. to km 52, Sampaio Corra. 
patos à secem fios lizou o reparo em eeres de . Serviço está imciando, mas é serem atendidas 

PROFESSORES DE RIO DAS OSTRAS 
RECEBEM PRIMEIRA PARCELA DE ABONO 

Mais de 1 milprofsio- Cada professor recebeu. demia Somente com o paga lrios de 150% a serpagos a 
nais do magistério da Rede. R$3500. proveniente do sudo . mento desta peneira pare. par de 1º de janeiro 
Municipal de Educação de Ro . de souros do Fundeb Curas R$ 4485000 fam O Fundo de Manucnção e 
das (ira seceberam, essa. dass percas serio Desenvolvimento da Educação 
semana. à primeira parela do Empocatedesaear ques Básica e de Valorização dos 
Abono Escepeional do Fundo — dese Aiminsiração Munic coo- Profissionais de Educação 
de Manutenção e Desenvolv. ahacimento e valorização dos . ti estudando outras melho... (Fundo) foi transformado em 
dede dei No paid do pe q sino pa feno porem den 
de Valorização dos Profiso- . ieansaveimenteinbalham para. da Fsacação. que fo comos . desenvolvimento da educação 
nais da Educação (Fundeb). a famação de cialis nclo- . demais servbees públicos te. brasil pela Emenda Cons 
perde agar gd pars sro sra aa dercpeid semifinal 

aço de Susana 

O RESÍDUO vegeta! é um ótimo mataria para serv como Coberura mora em area de pio P* 
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NOVAS REGRAS PARA O COMÉRCIO 
AMBULANTE NAS PRAIAS DE NITERÓI 

Prefeitura divulga modelo de tenda que deverá ser usada em sete praias da cidade 
saque nous 

Foi publicado no Diário Oficial de 
ontem decr 4 19S/N quere 
gulamenta o trabalho dos vendedores Ambulantes acta de Niro: sedia 
visa esclarecer as regras do funciona 
mente ogamização das atividades As 
raias que os ambulantes com ponto 
xo poderão tablado Piranga 
(novo), Prainha de Pinga (doi) 
Câmboihas (ot) Haipu (se) Cha 
tas (oi) São Francisco (quatro es 

ais) Eos produtos strizdos pra 
venda são Bebidas em gel e des 
“dos enoo, sandes rose ema. 
lados, past e emp, Iscuos € 
ovo Sera piada a venda de e 
dem ropues em vao 

O comércio ambulante será por 
tido com dsanctamento de 30 metros 
“o imte da calçadão pra avalados 
fixas com uso de lendas ou sem posto 
fio cum pane que possam se 
transportados. como estrinhos por exemplo Serão consderads amoo 

Tt 

tes que todos aces que comere 
lira penchuos de curas pessoas « 
produtores com fabricação peópia Ca lar das armas podera ter 
dois stars e deverão ur o min 
mo, camiseta berma 

O trabalhador que não se adaga 
so modelo d tenda pode perder a 
“asorização Ser proa a ulização 
de boi de gs churrasqueira Tr 
teia fomos, aparelhos elétricos ou 
clebnicos. Também será pro à 
scação de mentos esa como 
churremquinho, camarão, quejo coa 
To, ros do mar amendoim orado, 
sanduíches e salgados. Quem tiver 
Ratocização pura o posto fio é ão 
for cocoarado em és operações con. SERÁ pra a utdzação de banjo de gãs, crnerasquera, tada, fomos, secuivs tera permindo de func: e da 
amet caneta E quem trablhar 
de forma móvel dever tetra todos. micas um recipiente era pararepo- 
os equipamentos aê às 198. “ção das mercadonas e uma pequena 

tenda deve ser do po param! 
“e quatro us com área múnma de 
13 0 e terá que te dentlicação na 
ada bra! como mero do posto om vedar poderão ser Fitas em aus 
her deforma e cela, mom 105, estas térmicas ou cestas, por 
mo era permeado o aoee ou apelado exemplo Serão permitidos segun 
do espaço. E alem da tenda a regula . tes produtos al, salgadinhos, do- 
metação tamém apoots à necess. . ces, tapioca bebidas é destilados 
“de de das lira duas cual. con, eo de broear e pttores, 

Dogés, olhas e similares, pequenos 
brinquedos de plástico, chinelos bi 
juterias, artesanatos € lsopores. To 
Aos le deverão tera origem com 
provada 
so também será proibida a venda 
de prod em recipientes em vidio 
A fiscalização ser fla pela Se- 

estaria Muniipal de Ordem Pubica 
Seo e a própria pasta val fome. 
o camiões de autoração 

tender a legislação Nesse 

COMÉRCIO SE PREOCUPA COM POSSIBILIDADE 
DE GREVE DOS RODOVIÁRIOS EM DEZEMBRO 

O presidente da Clara de Dis 
geme Lojistas de Niterói (CDL-Ni 
er) Lute Vieira, demonstra prev 
pação com a porsibilidade de uma 
reve de ônibus ser deflagrada em 
Neri e região, em pleno mês de 
dezembro, periodo de grande mov 
mento no comércio lojista O pre 
dente destaca que o periodo é o mais 
significativo para o setor, responá 
vet por dB do faturamento das em- 
presas, Ontem, o Sindicato dos Ro- 
doviáios de Niterói, São Gonçalo, 
Ttbora, Maricá e Tanguá (Sintrona) 
confirmou que aguarda, para os pr 
xtmos dias uma nova proposta de e- 
ajuste salarial da categoria a ser pe 
sentada pelo Sindicato das Empresas 
de Tranipote Rodoviário do Estado 
do Rode Janeiro (Sete) 

"Esse impasse nas negociações 
entre rodoviários e empresas de us 

o comércio, quanto para o setor de 
serviço da end Inbcutvetme 
de uma greve dos rodoviários dura 
te periododas estas de final de ano, 
“mplicara num rolado muto cum 
paço coméred Nom estamos tee 
do para que ambos sindicatos che 
gem tum acordo Estamos cientes 
das dificuldades que as empresas e 
to passando poe exusa da drástica 
dução da quantidade de pascages 
ros devido o home aee, mas tam. 
bem aber que o custo salcion 
ro umplca na oeceadade de repate 
dos trabalhadores. Entendemos que 
é pesso se buscar um “meio termo” 
porque cetamee seria muto pu 
“ici, tamo pura 0 coméreo. quanto 
para os serviços. uma paralitação, 
Desse momento em que as empresas 
tentarão resgatar pare daquilo que 
perderam durante a pandemia” af 
mao presidente a CDL 

De scuedo com o Senra on 
vamo ano seram num seed 
om ovo pura! mas co 
mam que ep caldo proa 
aque prevê realização de aseemblcas 
para votação do indicativo de greve, 
Sunda darae o mê de never 

Anda de acordo com informa 
bedo Sintra, o mais provável à 
que o Sete apresente uma nova 
Contrapropota com um percenus! 
mass elevado do que o indice ape 
tentado ateroemente ate o nico da 
próxima semana. No ertano, ainda 
gundo o Sintroaae. o ambrente nas 
garagens das empresas "é de rejeitar 
qualquer proponta inferiores 
de salarial imeshao de 10%, aumento 
do valor da cesta básica para R$ 400 
lanamene un valor é R$ 280), eo 
pagamento de uma comnado de 2% 
para os motoristas que acumulem 3 . O PRESIDENTE da COL-Netró, Lt 
função de cobrador “Viera, demonstra preocupação com à 

Segundo dingentes do Satronac. . pessisácade de eve 

ainda não há uma data prevista para 
realização das assembleias que po 
derão votar o indicativo que definirá 

ei da paralisação. O mais pro- 
vive, inda de acordo com tepeesen- 
tantes do Sintrona, é que essa data 
será defimida apos o sindicato parro- 
al apresentar uma nova contrapro- 
posta, o que deve acontecer atê à 
próxima semana. No entanto 5 
tronac lembra que as decisões da 

sembleias são soberanas e que 
tuda pode aenatecer, inclusive ate 
je ao indicativo de greve po pur 
te do próprios rodoviários, que po. 
em optar por conceder maio prazo 
par as negociações. De acordo com 
o calendário grevista, uma pa 
ção dos rodoviários em Niterd e te 
Bio nó poderá ser deflagrada a par 

de º de dezemio, quando vence 
o prazo de 30 dias após à data-base 
da categoria, ocomida no último dia 
1º denovembro 

NELTUR DIVULGA DETALHES DO 
CONCURSO PARA CORTE MOMESCA 

maque momais 
EEE!) Ri peer 

e imediaço pio ia Ee Erasmo RE 
ES ei Sia re 
aneis a 
afpincesac'RS 4milparma 2”. ficado descoaridad aémde 
prinecsa Ser gi ocompro- . uma foto de corpo into nota 
vantede vacinação conta Co- — manha 19-15. Os vencedores 
vid19ealêm disso os candida . tesão que entregar também um 
tos terão que terno mínimo 18. atestado de aptidão fis, om 
anos, ter concluido o ensino . condições de saúde com da 
Tundamental e não ser servidor. recente ao concurso 
público municipal A 

VA 

Par inscrição serão neces — emos tenios commografdos empate o desempate será fito — Departamento deLazr da Net. 
sários os seguintes documentos Sobigatára emo diado comer 
emoeiginaecigr RG CPF do. so serão duas apresentações 
comprovante de residência er. dostrjes, soca fantasia, para 

cestca corporal simpatia, elegância e etica 
A Comissão Especial det corpo 

games inda no os foemada Nose went com tr 
mas os avaliadores terão que. os conduto encomram a 5- 
votar com notas de 9 a 10 cum. cha de meriçãocoregulamen- 
dis dec. Em caso de to e deverão se apresentar no 
a segui forma para scam tur (Estrada Fies . 773, São 
datos a Res Mono valem as Francisco, Nei) descganda 
maiores notas de samba no pé. asexta-fera, das Ms Sh 

PEQUENOS NEGÓCIOS 
GERARAM 89% DOS 
EMPREGOS FORMAIS NO RJ 

Os pequenos negócios 

mais de 105 til vagas no pe- 
“iodo. Em contrapartida, as 
médias e grandes empresas. 
do estado geraram um pou- 
“co mas de 13 mil novas va 
as no periodo. Esse é oe. 
Sltado do levantamento e. 
aliado pelo See Rio, com 
base nos dados do Cadastro 
Geral de Empregadas e De- 
sempregados (Caged) 
“A etomada da economia 

passa drtamene pelo apoio 
que ae micro e pequenasem- 
presas recebem ara conti 

las de saúde € somado ao 
avanço da vacinação a pe ração de empregos comecar. 
eira asinada continue apre 
sentando resultados posti- 
vos nos próximos meses”, 
destaca Felipe Antunes ana- 
listado Sebrae Rio 
O setor de serviços lide 

tou a geração de empregos. 
o estado com 55% seguido. 
pelo comércio, com 21% 14 
andistri detranstemação 
criou 12% das vagas é à 
construção civil for respoo- 
sível pela geração de das 
vagas de emprego com car 
ter assada 

As micro e pequenas 
empresas são responsáveis 
por 2% da participação do. 
PIB no Estado do Rio, além 
de 50,45% dos empregos 
gerados e por 39,34% da 
massa salarial. Em contra- 
rartida, as médias é gran- 
des empresas são respoa- 
Sáves por 4 85 e Gn 66% 
da mass salarial 
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DEPOIMENTOS DOS FILHOS DE FLORDELIS 
VÃO SER EXIBIDOS EM JULGAMENTO 
Em uma das ocasiões, Flávio confessou a execução do crime ao ser ouvido na DH 

viro ama olcia Civil Bárbara Lomba 
Allan Duarte Lacenda, ex 
da Delegacia de Homicidi 

cos de Niterbi, São Gonçalo, Ibo. 
cai é March (DHNSG). Além dos 

ados, pessoas ligadas à fam 
timadas à depor durante 

tos de Souza, os da ex-deputado 
federal Flodels e réus pelo homi- 
dio coma 0 pastor And 
Carmo, marido da parlamentar. Os 
primeitos depoimentos peestados. 
pelos acusados erdo exibidos 
tea audiência, marcada para o dia 25 
de novembro. 

A decisão oi publicada pela jura 

elas estão o ex-vertadorde 
o Gonçalo eh adote or 
de 

Nerd, São 
e Maried 

para deixa de ser representado por lado o mão, Fo, que fe presa aurate o ter de Ansa do Carmo [reação 
aficmar que um . grino (Bangu 1), para que 

à Justiça expediu 
e a morte 

do pastor ainda não Iêm data para 
serem levado à jar popular 

Delegacia de Homicídios coneliu 
que o spt ai autor dos tros ap 

“ERAM DOIS HOMENS 
EM UMA MOTO, 
DIZ TESTEMUNHA 

soam A testemunha, que foi 
A Delegacia de Homicid 

on de Niteroi, Sho Gonçalo, 
Hahocai e Maricá (DHNSG) 

quando ft abordado por dis A polícia informou que — Segundo a direção da unidade 
Pandidos. O motorista ace o 

er (8, o ouvida a mulher 
de 2 ano, que ea passageira 
dorapar, dure ou 
acontece na Avenida Profs 
sor Joaquim de Oliveira, no pecuaizada busca ma 
dito do Porto Novo gene de câmeras de segurança 

AÇÕES CONTRA O TRÁFICO ACABAM somem MORREM APÓS 
COM QUATRO DETIDOS EM NITERÓI RO Um iso em uma cata. mento O criminoso atirou, 

a ngm 
seguida A Polícia Civil in Quatro pessoas com sus 

peita de ligação com o tráfa dedo de inquérito aberto 
136º DP (Cabo Frio) 

Uma cquipe do 25º BPM 
o ataque, que aconteceu na. (Cab Frio) foi acionada ao 
Avenida Eouevard Canal, no local Ao confirmar que a 

via fendos o Corp de Bam 
eiros foi acionado para 

— prestar socorro. Os ha 
Toram stenddos no Hospital 
Central de Emergências 
(HÍCE) Att omomemo ape 
as Alessandro eve a mote 
confirmada 

rama Zona Note era 
Oceânica de Nitró 

te, um Grupamento 
Táticas (GAT) do 
(Neri) conseguiu 
suspeitos de 
nidade Coronel Leôncio. De 
acorda com 0 agentes, eles 
tentaram fg quando notaram 
a chegada da equipe, mas fi 
tam alcançados 

Ainda de acordo com a 
equipe, darante a ação fotem- 

No entao, a vitima te Ocorpode Alescndro os 
ria se assustado € corrido sepultado em cerimônia per em direção no estabeleci- — ie 

de rico de drogas. O trio 
foi enc 



l ATRIBUNA 

CIA DE BALLET DE NITERÓI HOMENAGEIA 
CORA CORALINA NO THEATRO MUNICIPAL 

7 ITB NITERÓI VALORIZA O ARTESANAL 
E CONSUMO CONSCIENTE 

MUDANÇAS NA TV MEXEM COM | 
DIFEREI GERAÇÕES 

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO 
ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE 

É) Tora comeca LmADE 
NÓS PODEMOS TE AJUDAR! 



ATRIBUNA QUARTA FEIRA, 40 DE NOVEMBRO DE 2021 

ds, Prefeitura de 

6 RIO BONITO 

ENOVEREAIS E VINTE CENTAVOS) 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2021 À. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 

DRTADE ASSINATURA 29 DE CUTUNRO DE 2021 VALOR R$ BA 7400 [ OMTENTA E OITO MA SETECENTOS E QUA. RENTARIEAS) 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

Lol Aldir Blanc Atleta Aurora da e Jar pao Se Serro Mun de Cult é Tara, tera pública resto Ge baço de ame pu OD! cu cgi ms mr 
err at rata Que lema Eae rcnecr rio ee Soda ro pardo de cr cm TAS GE 

PREFEITURA 

NITERÓI 
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Ud H | | 
Ê ] tt dl 

pn ProcinacomA cenas 00 masa, 

eminentes 

E O | é i 
ROM osmesasanass fal 

EA De 
TES EN mov. USOS PEN Ni pia Mina “ração asc sad sa 
a quo Pe COPA, mc, 8 GOES A O AM 

EE a o e a o E pm mp Ep co a, aee A aU A o sl pus pe Pão co it E O 
Ea ts ig be pm 1 O o Credo ron EE a ts ae 
E ao aqu ora vm a ÃO SE em Oro eta MN, CUM a E e Ne RS Cria. rm a CORRO Des 60 dass ae OR Dor SS EU Ca e fg a ua 7 it pm e | EA So crama Eco eee 

Cor de Rn md UNO E ASS o 
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PUBLICIDADE LEGAL É AQUI. 

Estado do Rio de Janeiro 
Prefetura Municipal de Rio Bonito 

IPREVIRB - Instituto de Previdência dos 
IPREVIRB Servidores Municipais de Rio Bonito Bcos de é [onco) pavemeros, ocatzada na Avenida Lucio Torá] 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2021 Estera 312! La Et Via Lage, São Gongso 
A nerd de een em Se Maças se 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE TAXISTAS DA 
REGIÃO OCEÂNICA DE NITEROI LTDA - CAPIM: 

VOX34630/0001-18, NIRE N.> 3340008911-5. 

Joca DE SoUrA conceção CONCESSRODE LICENÇA 
JORGE GONÇALVES DE AZEVEDO ANgOR era segação 10 Crer ral a Sa 

missao ES 

PUBLICIDADE LEGAL É AQUL ATRIBUNA 2719-1886 
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| FLUMINENSE PERDE PARA O GRÊMIO E VÊ 
VAGA NA LIBERTABORES SE DISTANCIAR 

Tricolor carioca segue em oitavo, mas se afasta da zona de classificação para competição continental 

MURO DO NINHO DO URUBU AMANHECE além DENAVARRO, 
PICHADO APÓS EMPÁTE COM A CHAPE BOTAFOGO PODE PERDER 

200 Hi P/nAvA? 
AE DIA 2% É GUERRA] 

12, creio, 

COM PERMANÊNCIA ENCAMINHADA 
NA SERIE B, VASCO ENCARA O VITORIA 

Duas rarea Q 
7” Nas cores 

Branco 
Tabaco 


