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LIBERTADOR A CENA POLÊMICA 
RUBRO-NEGROS InvaDEM PTE MMDRÉA E ds 
MONTEVIDEU PARA A DECISÃO É 
Torcida do Fiamengo já leva vantagem sobre a do LUGAR AO SOL 

À Paiméiras em ingressos comprados para a tra! a 

BOTAFOGO: VASCO: MARCO PIGOSS! 
CASA CHEIA PESSIMO DE OLHO 
NO DOMINGO RETURNO NO MUNDO 

OPERAÇÃO 
NO SALGUEIRO: Pro no Parc 

FAMILIARES 
DAIS 
E POLICIAIS 
MILITARES 
VÃO DEPOR 
A PARTIR DA 
PRÓXIMA Advogados da Secretaria Municipal de Direitos Humanos disseram que moradores da comunidade e familiares de 
SEMANA rapaz morto durante ação policial relataram o recebimento de ameaças, depois de protestos realizados na Zona Sul, 
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JOURDAN 
AMÓRA 

VALE A PENA LER DE NOVO 

A QUESTÃO DOS MENDIGOS (ll) 
É uma insensatez dos go 

vermantes fechar 0s olhos pa 
a questão da população de rua, 
quando o Poder Público gasta 
milhões para comprar um prô- 
dio como o do Cinema e deixar 
outros grandes espaços aban 
donados e se deteriorando, 
“como os dois prédios do Pala. 
cete da Rua Marechal Deodo- 
to, antes usado para abrigar 
scoretarias de Estado; ou como 
o silo do laser] (seis anda- 
es) Eles deveriam ter uma des. 
tinação social ou até meumo se. 
rem alugados, como ocorreu 
com o terceiro prédio daquele 
antigo Palacete, hoje ocupado 
por uma agência bancária 

Não enftentar o problema da 
população de ma é não cuidar da 
saúde pública Esta população 
abandonada está ou ficará com 
graves doenças, ante a exposi- 
la mas ruas que, por outro lado, 
acabam usando para satisfazer 
suas necessidades fisológicas 
Alidoemem com ppelõs, trapos 
e seus fls ches de guarda, hos. 
pedeiros de merôbios e fungon 
Tarmem é absurdo sabermos 

que muma festa comemora 
pelo Dia da Raça Negra a Secre- 

Jourdan Amóra é Jomalista 

faria Municipal de Assitência 
Social de Nite gastou uma for. 
tuna, inelusive RS 478 ml pura ar- 
mação de barracas e lonas na Pra 
ça de São Domingos, onde hou 
ve son e distinção de fe 
da, esta não tendo como alvo 
principal os famintos, mas astra 
ão de eltoes. 

Uma política social pode se 
iniciar por etapas uma dels o 
cuidado com a huienzaçã. como 
a implantação de banheiros pá- Micos em ladas as praças. Eles 
enderiam a toda população « 

são indispensáveis aos que não 
tem casa para mora e at mesmo 
par o bares e restaurantes que 
ne queixam de invasões de não 
fregueses mtos eram prole 
mas diante da possibilidade de 
duma iscalização santária 

Por medida de segurança 
políticas municipais deveriam e» 
fabelecer um toque de recolher 
noturno, obigando à quem extá 
abandonado na ru à buscar um 
tipo de bmpedaia mun pal pra 
os indigentes, onde seriam ina- 
eos ox que se apresentassem 
para exames prévios de saúde 
ec 7d pre 2019 

RAYMUNDO 
NERY STELLING 

QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES 
Estados let, todos co 

aura! com seguida construções, 
vim nos privândo, progra 
mente de ua relação saudâvel 
comomei natura 

Evidentemente que tl sí 
ão fo e tomando mas real na 
Justa medida em que à comunido- 
“e humana fo aumentando e, no ao de mu idades que che 
ram aê mesmo a se conti em em ando contos ubanos. 
alguns com lite e mulões de 
tubtanes, gerando um impacto 
ambiental devastador 

De fato, cada vez ocupando 
mai espaço natural para per 
que maio nômero de pesos que 
tejam a estas ur se agro do ou pela prpeia questão da no 
sidade dos que jà ham 0 es- 
paço começamos anos distanciar Sgnctvamente da nuturezaco 
indo o espaço natural com mas. 
de asi com construções de 
mento que além de tudo sumen. 
tamo calor da região 

“Podemos somar a este quadro 
ques pelo post acima je pe ocupam com 0 número assusta dor de veículo que casam maio 
res danos ainda o “ambiente das 
cidades” ao prprio agregar co- 
existindo dos habitantes tudo 
colocando para o aumento da 
temperatura. 

Naturalmente ao tr que viver 
cumes arca acabamos por 
Jevar est convivência fores. 
“rec de mobilidade, de barul, 
de mta gene do mesmo tempo. 
para lá para cê, da natural po 
o dos Veículos, das regras ne. 

cdr ao convivio soca as 
um por date consegência u 
“er ano contempucineo mas 
do que em qualque on ra tu 
tória se emeetr cogotado e de 
lado fincamente rn a am 
tas demundas para "viver e so- 
reviver nos espaços ur 

Todo ese conto tem leva 
do a que seguidas doenças” ex 
tejam std grandes contam mes populacioans ea cada da 
pessoas so nosso redor apese are os mus diversos amora 
que demonstram como estamos 
os faglzando frete acute 
ciado dada 

Cio que os das atu nos 
quais temos aceno a uma quam ade incrivel de nfomações de 
vêscemos procurar pensar au 

pas nos quai vemos para 
uma melhora destas condições 
de via que todos nós atinge uma hora ou cura de uma mae 
a vu outra portao, ormase 
muter que possamos consegur 
colaborar enquanto dados em- 
quanto seres humanos, para que Bossa comunidade pecsene E à 
fura eba uma vid mao 
divel já que percebemos a cada 
“ha que na espécie e enc 
(ramais emas fada pr matas 
doenças demstando clara 
tele de forma alarmante -e para 
al crcunstineis devemos urgem- 
temente nos alea) que estamos 
ficando mais emas vulerives, 
qual seja. mais emas fracos fem ao eminente (natural eua. 
cano qua vivemos 

COVID-19 : 

doses omineterasttano aii om 
Trim ns 12800 

n$ 282,00 
ns sosão 

UMA 
DOSE DE ESPERANÇA 

ANVISA RECOMENDA EXIGIR 
VACINAÇÃO CONTRA COVID PARA 
ENTRADA DE VIAJANTES NO BRASIL 
A Agincia Nacional de Vigilância Sanitária (Aa 

visa) poblicou oatem (25, duas notas técnicas re 
Covid-19 ja obrigatória para entrada no Brasil por 
as e era À segunda dose ou a dose única da aci 
na deve tr sido dada pelo menos 14 dias antes da 

da no pas. 
A política de entrada que está em vigor o pas 

hoje não exige a vacinação - seja por tera ou ar À 

exceções À recomendação da agência é, mo futuro, 
só permitir a cotrada de pesos por este modal se 
estiverem vacinadas Em qualquer tipo de entrada a 
recomendação da Ama é que sejam cets ars 
ão aprovadas cu pela prguia Ava ou pia ( 
nização Mundial de Saúde (OMS) 

Em not, é Ministério da Saúde disé que 
temos para a estrada de orange ou Ivauleror 
vindos do extenor não late de fra untegrada 
ta da população teles 

ENTRADA POR VA TERRESTRE 
A Avisa prpee as segue modidas 
Pasaapero vacinados ou que não poveam se 

vacas (ndo clgives poderão cotar no ais, dede 
que segunda done ou à done úrvc da vacina tenha 
sido tomada pelo memo 14 das antes da errada em 
solo beso. Serão consideradas válidas as vai 
as aprovadas pela Anvisa ou pela OMS, 

Panagetos ado vacinados não terão permo 
“do de trad po terra. Estas pes deverão em 

mais adequados”, segundo a agência 
Pascageiros não vacinados que trabalhem no 

transporte de carga: poderão entrar no pais sem 

Passageiros que venham de paises onde aco 
eua vaca tera agido a imunadade coletiva 
cu que estam em niver de cobertura vacinal e com 

ent epademolo pio consderado seguro não te 
cão cupênca de vacmação. 
ENTRADA POR VIA AÉREA PASSAGEIROS VACIHADOS: 

Poderão entrar no pais. desde que a segunda 
dane ou a de nica da vacina tenha súdo amada 
pelo menos 14 dis ams da esrada em lose 
to, Serão consideradas válidas as vacinas aprovadas 
pela Anvisa o pela OMS, 

Terão que apresentar rexltado de teste PCR ou 
de aetigemo realizado em sé 24 boas amtenors ao 
embarque (no caso do tese de artigos) ou em até 

oras ameiores ao erburque (00 caso do PCR; 
Não terão nexesadade de quarentena 

- Precsaão apcsentar Declaração de Sage do 
Viagne (DV) 

ENTRADA POR VIA AÉREA 
PASSAGEIROS NÃO VACINADOS: 

- Terão que fazer amtoquarenena 
“Terão que apresentar reulbada de este PCR ou 

de amtigeno realizados em até 24 haras antenoes ao 
embarque (a ato do tese de antigos) ou em atê 
2 has amtecioes ao embarque (no caso do PCR) 

- Precisa aecsentar Declaração de Saúde do 
Viapmte (DSV) 

EI ATRIBUNA 
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Pane 
PESQUISA MOSTRA BRASILEIROS MAIS 

PREOCUPADOS COM POBREZA E PANDEMIA 
Pobreza exvema no mundo, poção ca água e pandemia de cove-13 

Joram os pencipas problemas los apontados pa trastes em pes 
guisa fatia em 1 países. Segundo o levantamento resizado nos meses de 
puro é puto de 2021, escaasez de água patáve, esgotamento de recursos 

prescupor 

Cica! de Percepções do Consumidor — que ouviu 31 il pessoas atas 
“no mundo, mk deles do ras mostram que os brasiiros, de mao ger, 

percentuas acama da mia mun 
Pobreza extema no mundo o considerado um problema “muto sé 

por 87% dos brasileiros; poluição da água (85X): pandemia de c 
(84%); escansez de água potável (82%) esgotamento dos ec 
“ais (61%); alta de acess a cutados de saúde (73%). Na média dos 31 

Essa lendência [de os brasa perceberem mais gravidade nos pro 

SAÚDE NA RABEIRA 

tendo é com decência de qual 

Pacto de cidades vitrhas » lá. CH 

STF PODE FICAR SUBORDINADO AOS OUTROS DOIS PODERES 

O primeiro sen o pele à mocação caso o Senado não aprove a enação de Ant Mendonça 

HORA DO SILÊNCIO 

ga do caro de apito. Comércio estabelecido 

A Clmara da Deputados concus 
ot (25) a vetação da Mada Pro Var 1061/2021 que en 9 Aula Brasi. O programa, que suba & Boas Faria, muda agura cê 
para recabimento do Den, com rios icms ig doer 

ma. Para o Benea Pre nt “o de RS 

dos banco datos por um de”. vao no decreto que repuemaraos a 
selo que regulamentou o progra- MP, LN 2 que fu à senda da e 

MP QUE CRIA O “AUXÍLIO BRASIL É 
APROVADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Programa é a remodelação do 'Bolsa Família”. Texto ainda tem que ser votado no Senado 

O DEPUTADO acerca Maceio o TEN 

prá valerá si dezemno do 

O Pano de Cargos. Canas « 
Salários do Legiao Muncpa ta 
Fan à Sessão rsizado na tarda da tem (25). Vini verendaes vota 

pe legais dE fndeigo de Lana (800) pe 
Serbia pelo ju 

CÂMARA DE NITERÓI APROVA “PLANO DE CARGOS' DO LEGISLATIVO 
Já Bino Guimarães (PO) seu qa 

dm número de 36 (ta « ses) 
To Esperança. no Haut de Pr 
rango. que iaram Sud casas at 

fes rum teta do 66 (sessenta à mola) honediciênco. 
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OBRAS DE DESASSOREAMENTO FORAM 
INICIADAS NA BARRA FRANCA, EM SAQUAREMA 

Intervenções são emergenciais e devem durar 6 meses. Trabalho está na primeira etapa. 

MARICÁ 

ESTUDANTES CONCORREM AO 
IV PREMIO NOVOS PESQUISADORES 

DIA NACIONAL DE DOAÇÃO 
DE SANGUE MOBILIZA 

DOADORES EM RIO BONITO 

ARARUAMA DISTRIBUI MUDAS 
DE DIVERSAS PLANTAS NATIVAS 
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“coméRcIO DE ARTIGOS NATALINOS VIVE 
EXPECTATIVA DE BOAS VENDAS EM NITERÓI 

Pessoas já estão indo às lojas para adquirir adornos e elementos para decoração 

NITERÓI REINAUGURA SÃO GONÇALO: REDE DE ÁGUAS 
e PLUVIAIS TEM OBRAS DE REFORÇO 
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CORPO DE ENTREGADOR MORTO NO 
PALÁCIO É SEPULTADO EM NITERÓI 

Elias foi baleado na tarde de quarta-feira (24), em operação policial realizada no Morro do Palácio 

Polícia Militar 
se pronuncia 

MURTES NO SALGUEIRO; ACUSADO POR ARMAZENAR 

FAMILIARES E POLICIAIS PRESTAM  PORNOGRARAINFANTI É 
DEPOIMENTO NA PRÓXIMA SEMANA “ESSES, 

Tour cescartato 



ATRIBUNA 

ORQUESTRA DA GROTA 
FAZ CONCERTO GRATUITO NO 

PARQUE DAS RUÍNAS 

encompensação REDATORES DE HUMOR TÊM SITUAÇÃO 
AINDA PIOR QUE AUTORES DE NOVELAS 

BATE-REBATE - 

NITEROIENSE PAULA 
TEBETT LANÇA LIVRO 
SOBRE REDES SOCIAIS 

OLHO NO MUNDO 

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO 
ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE 
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NA VÉSPERA DA DECISÃO, MONTEVIDÉU 
VIVE INVASÃO! RUBRO-NEGRA 

Presença de flamenguistas supera a de palmeirenses 

meros” BOTAFOGO TERÁ CASA CHEIA 
caca comewora DOMINGO NO JOGO DA TAÇA 

ATUAÇÃO CONTRA O INTER a 

" 7 Nas ue — | INSTALE SUA CALHA Sis! 
Tabaco E: 

bemard =P 99611-1977..65,0 Sede, E Ro 
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CÂMARA 
MUNICIPAL DE 

NITERÓI 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº azar PROCESSO ADMNSTRATIVO Nº Qotsuzoa 
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ESTUDO MOSTRA QUE PANDEMIA INTENSIFICOU 
USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO BRASIL 

A panda deco 19 card pelo Organização Munhal da Sabe em maço 
de 020 ienslico o o de colo 
a digaiso Bl, posando de 7a ds 
domo com see temem 2019 
para 3% no amo passado, o que comes- 
ponde a 6,4 milhões de demos com algum po de comendo à rode 

O dados so da Pesquisa sobee à 
uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação nos domicílios tele 
cos (TIC Domelhos) 2020, divulgados 
em livto ontem (25) pelo Centro Re- 
slonal de Estudos para o Desenvolv mento da Sociedade da Informação 
(Cet bo), do Núcleo de Informação e 
Coonlenação do Ponto BR (NIC-) 
dr do Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGL be), 

O coordenador do CGL te, Márcio 
Migon, explica que a internet e o dis 
positivos móveis pasaram a desempe- 
nar papel conta dura a pandemia, 
possibilitando a cominuidade de ati 
dades empresariais com o home off 

“o comércio com ae vendas online 
prestação de serviços públicos, ativida 
des deacionas com o enino temo 
o « de saúde com as teleconsultas 
Porém, ele destaca que as desigualda- 
des sociais foram agravadas peas di 
enças o acesso à tecnologia 

Ps presentes publicações aprsen- 
amu cenário atualizado da adoção da 
interno Eras durante a pandemia de 
covi:19 e ofereve um diagnôsico de 
alado dos desafios para o avanço da 
inclusão digital. Ao mesmo tempo a vida 
diga permitia muitas posiblidades. 
inclusive abrindo fronteira para uma 
parcela da soicdade pr um lado Por cur lado, a diferenças e as difculda- 
des de aceso se mosraram ainda mais 
graves, agravando às fatura socias 
as desigualdades. É preciso diagnóstico 
pura que posamos implementar pot cas públicas que venham ao encontro de 

reduzir ess diferença” 

to lugar no mundo 

De acordo com 0 dieto-peesidem- 
te do NIC be, Demi Gets, o núcleo 
detectou o grande aumento de trigo na rede. levando São Palo a primei 

"Ns passamos pea pacemua com 
um grande aumento de tifo, pre 
alimente nos pontos de tea de tá 
&o [PT À ntcne baseia supor- 
tou essa demanda adicional tivemos a 
oa informação de que o PTT de São 
Paul atingia o primeiro lugar do mu 
do, passando o PTT de Frankat. que 
ra older E estamos os municando 
para continuar aerendo as demandas Com à qualidade esperada e esperando 
que, na verdade, o cenário seja mais 
Pramisor aus para Free Também foram lançadas hoje os 

vros das pesquisas TIC Educação 2020 
“da TIC Kade Online Bal 2020, além 
do Esto Setoil Educação e tecno 
loga digitar. desafios é cutstégias 
para a continuidade da apeendiragem Em tempos de covd.19. Os principais 
dados foram apresentados “no 
evento cnline Incluso digital e dexa 
fios pós-pandemia. disponível 
mo Vibe Todas as pesquisas estão 
disponíveis no sie do Cen be 

USO DA ITERNET 
O jaegrame do Cete be Fi Sto 

tino destacou que a migração das ativi 
“des de ensino, trabalho, lazer e ser 
“viço públicos para o mundo line se 
refino no aumento da conestvidade 
nos domicilio no mo passado 

Esse aumento ox mas expresano 

a clase €, onde em 3015 pouco mais. 
da metade dos domicilios contavam 
“com indeme.pusca dos 90% em 3020, 
Nas classes D e E, em que a diferença 
em telação às classes À « B ea de À3 
pontos percentuais, isso reduz em 2020 
para 36 post percentuais né? Então, orando ao mesmo tempo um cená- 
rio de redução das desigualdades. mas 
und cm patamares dessa entre as. 
classes. Nós também identificamos. 
ma edução ds desgualdade etreas. 
regiões do pus, mas esse acesso nos. 
domciioscle anda é desiuar 

De acocdo com Soria, 2 pesquisa 
mostrou que a presença do computador 
“se lara uma questão relevant, com 
Acesso muito desigual. Enquanto o 
equipamento está presente em 100% doa domicílios da clase A, ele está em 

apenas 13% das elases De E 
o todo, $1% da população bras 

ler é usária da iteret, mas o aces 
so da diferentes tecnologias é mui 
desigual, segundo a TIC Domicilios À 
presença da ira única chegou a Se 
as cata em 2020, sendo de 59% no 
domlios ubanos é 29% nos na 
Por classe saca, fibra et em Ri 
dl clase A e em 16% das cats De 
E Já o aceso exclusivamente pel e 
leon celular Gi de 1% na class À é 
chega 90% nas De E, ficando num 
média geral de Si 

Envcação 
À integrante do Cie be Daniel 

Costa apeesrou hoje o dados do 1 
vrada TIC Educação. Segundo a pesqu “a, os gestores escolares demeram qu 
entraram diversas dificuldades du 
ate a pandemia, como a medição da 
aprendizagem reshizada pelos pus eres 
ponsáveis mo domvelo dos estudantes 
“a carga de tralha ds profemores, 
“que aumento com o us de tecnalog 
se preparação de aulas remotas. 

"Nas um das penis desafios em 
ratados pelas escolas durante este o 
men de alas remotas fo justamente 
alta de dispostas de aceso à inter 
ne nos domo dos estudantes, que 
apresentou peoporçs ain mais nas 
ra ru e nas cacla públicas esto 
dinis e mund, explica Costa 

O uso de plaalgemas para atvidades 
de ensino e aprendizagem nas escolas 
ua sbde Ze 2016 para 
em 2020 e 2% das escolas brasileiras 
possuem acesso à internet, sendo de ima rca atas e de 52% nan 
mis. Eneas regidos do pi, o ass 
nas scnas vara de no Note 
mo Centro Oeste "A diferença também 
E venfiado se a escoa está em uma ca 
tal ou no intro e se é de mou d Tenor pet”, detalha a pesquisadora 

IPCA-15: PRÉVIA DA INFLAÇÃO SOBE 1,17% EM 
A prévia da inflação, medida peto 

Índice Nacional de Preços do Cons 
midoc Amplo 15 IPCA-15), apresen. 
o alta de 1.17% em novembro. O re 
sulado representa a maior variação 
para o mês desde 2002, quando o in dice Ficou em 205% 

No mês passado, o IPCA-IS ficou 
ppa  gucsso pedi tragam 

OI% O acumulado do ano está em 
9.57 e em [2 meses à pia da info. 
ão está em 10,73%, acima dos 10:34%€ 
Eegisrados nos 12 mess imedutamen- 
te ateires. Os dado focam devulga- do ontem (35) plo lestito Brasileiro 
de Geografia e Esatsca (IBGE) 

Todos os grupos de serviços e pro 
pr ctamsrderi psp de pi 2e1] 

via de novembro. O mai impacio a 
ivos! no indicador fx da polia, 

des 

tes. com variação de 2.89%, a maior 
entre os grupos pesquisados. No amo, a 
Esso subiu 44 85% e em 12 meses ds acumulada é dei 
ps emerge don aa 

na peia de novembro, após 
der sudo 11.6 em vutulo. Já as. 

No grupo habitação, que subiu 
“1,06% maior contribuição os do gs de botijão, que teve Ii ala conscu. 
im dE A Cad cera 

NOVEMBRO 
vemibro. O produto acumula alia de 
SILOS desde junho de 2030. Acne 
gia clica desaceerou e subiu 95º apóssubir3 91% em outubro, Alêmdo 
reajuste em Goiânia, Brasilia e São 
Paulo desde setembro et em vigor à 
ondeira tania Escasse Midia. que 
acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a 
o DO cond 


