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ATRIBUNA, noticiava, há exatos ses- 
senta anos, o trágico incêndio que 

consumiu em chamas o “Gran Circus 
Norte Americano', em Niterói, durante 

o espetáculo, com mais de 1.500 
pessoas presentes, resultando em 

503 vítimas fatais e centenas de feri- 
dos. O fato marcou história da cidade 

e de muitas pessoas. Retratamos, 
nesta edição, O que ocorreu e a histó- 

ria daqueles que sobreviveram 
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“ATIVIDADE ECONÔMICA VAI DESACELERAR EM 2022 
Com o processa de recuperação coniuido após a fase mais aguda 

da pandema de coud-19, a sividada econdmia trastera cesscetera 
à em 2022, disse ontem (16) 0 ministro da Economia Paulo Guedes 
Segundo ele a “volt em Vº (ore queda seguida e trt crescimento) 

“Agora há previs de que não vt haver crescimento, que vai haver 
recessão porque estamos combatendo & nação. Os ecoremasas sabem 
que quando se comb à lição sobe juro, rá desaceleração econdmy 
cs, um desaquecimento. sto esa eass recuperação ccica que está 
mos desfutando. Mas nbs já estamos em pé. ess é 5 vota am V, ese 
epsodi se compl” se à mrnsra apos reunão do Programa ce Par 

os (PP) 
ava as concensões e prtzações. aaa ações e 

Bsrreira, cotada a um pequeno con-.. ques (Prêmio Esso Naciona! de Jr 
tados de R$ 334 bihões e para 2022 são mas 153 atvos, num toa de 
R$ 389,3 binões” afim 

PERCA TEMPO... 
curvo para atravessar à onerosa. 1 26 ou de 30 unidades: Variações 

podem passar dos 20% 
vei comprovar à varação de preços 

ECONOMIZE NAS COMPRAS 
Dependendo dos estoques acumulados após fem do peido feto, muto cando comarcas votaram à normalidade dos preços par gs esp 

“gua quando são mundos os 1 
casos das caros-pipa das unidades. 

São conta cênces Bicos para facatar 0 suprimento de. de comtbto ao logo 

ISENÇÃO DE IPTU PARA IGREJAS E TEMPLOS - À Câmera dos Deputados aprovou. em dos tumos, a proposta de e 4 Cetção PEC) que conde anão digo sr ada Pra! Tatel una (TU) poa 
en em seguro tura 

PLANO PLURIANUAL ESTARÁ EM DISCUSSÃO 
HOJE NA CÂMARA DE VEREADORES DE NITERÓI 

Instrumento estabelece as diretrizes orçamentárias da cidade nos próximos anos 

O onaumidr deve 

A Câmara de Verendores de 
ter aprecia hoje (17), a par das 

“de ações enra 0s metes de 
o go e 20 / pt gun 

ração do PPRY 2082-2025.7 7 À 
conaula públes Paricpa Iterá — 
Plano Purina 2022-2028, con 

À cics peis Seção naves da pita 
terms Colab, ficou no ar de 19 de abr 4 24 de maio de 2021, com & 

vo de cuvi a população da cs 
dade para embicr as demandas mas importantes de acordo com 6 

PPA é um intento de piano 
bjos é metas da gesto mun 

a dale, 0 munição deite 

O resultado da consta pública 
PPA 2022-2025 de Nie rear 

iterôr Que 
PA também val poarzar à ainhamento dos Objetivos de De- 

senvolvimento Sustentável da 
seis da população e as utlizas 
elaboração das ações do Plano./ 

Agenda 2030 da ONU, reforçando o Compromisso da gestão com à 
Agenda 2030. 

O panel iterava também cou bs parts e percentuais da par 
teipação popular, de modo que to 
“dos os agemes do processa ves sem uma visão ampla do públco 

ão rua! bém eat 
Pose Esecuto para aplesentar à 
ee das ço ramentára do Projeto de Le: o Plano Purianual 
2022-2025 de Nha e, pin 

Consulta púbiica 
Em maio dese an. a Prefeitura 

de Ne, ava da Secretaria Mu nega de Planejando. Orçamento 

Pino Puânua (PPA) 2022-202. 
A pesqui contou com a pat 

pação de 4 404 nieroenses é pre u ncia atingir aeratos fixas etór Processo participativo - Uma Cesso e à proposta apresentados 

Ministro indicado por Bolsonaro toma posse no STF 
“sro da Supreme Tibunar 

Fedetal (STF) Andrê Mendonça se: 
dese hoje (16, o gasumir o carga na Carte que te 
Consitução. Mendonça fa empe Seda neta tarde rat esrmánia 

garertos que serão restzados no 
O vaio do mino nas ses 
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RIO BONITO: PROEIS GANHA REFORÇO 
DE POLICIAIS A PARTIR DE JANEIRO 

Com a medida, patrulhamento da cidade será ampliado para redução dos índices de violência 

Novos semáforos de 
Cabo Frio podem ser 

SAQUAREMA 

Saúde do idoso tem atenção especial população pede 
E pr ão do 

a 1 o : 

Ds cao 
7” Nas cores 

Branco 
Tabaco . 



OMAI 
raque nona 

Hoje seria uma sexs-eira como 
a qualquer. Não foi Esta sexta 

17 de dezembro, traz o peso, 
o drama, uma tragédia que jamais 
será esquecida, principalmente po- 
losmieroienses. À data ficou tata 
dl na alma da cidade desde 1961 
quando Niterói fo cenário da maior 
tragédia em número de mortes do 
Brasi, o incêndio do Gram Circus 
Norte Americano Outra te mar- 
ca foi mato tragédia ocorrida em 
um cio em todo o mundo. 

Foram S03 mortos e mais de 
1.500 Feridos, Muitos levam as se- 
quelas no corpo, o trauma que ja- 
mais esquecem. Milhares de outras 
pessans envolvdas direta ou mb 
tament com o incêndio, revivemas 
cenas dramáticas de 1961. A rage 
dia do cio completa be 60 anos 

Seria um exemplo para que as 
autoridades passassem a exercer pe. 
sadas fiscalizações em locais que re 
cebem público, para que 1961 ja 
mais voltasse a acontecer Mas em 
27 de janeiro de 2013, na cidade de 
Santa Maria no RioGrande do Su 
242 pessoas morreram e 636 fica 
am Feridas no incêndio da Boste 
Kiss, causado por negligência, 
responsabilidade e falta de fiscal 
ração, Os responsáveis só fon 
julgados é condenados oito amos. 
depois, na semana passada. Entre 
vários desleixo, a boate não tinha 
saúda de emergência 

O jornalista e escritor Mauro 
Ventura, autor do livro "O espetá 
culomais tre da Terra”, falou com 
jornal A TRIBUNA lamenta que 
ada tenha mudado "Achei que as 
pessoas pudessem aprender um 
pouco. Depois que passa a como- 
ão de uma tragédia a finalização 
começa a afrowar. Os erros se re- 
petem e o Brasil chora novament 
Essa tragédia do circo não servi 
de lição e perpetuamos os mesmos 

e. Me sinto Grusrado pois no. 
tivo eu mostro toda a cadea de r- 
responsalolidade, incompetência 
desrespeto, negligência e imprudên 
ca por regras de segurança Hoje 
completamos 60 anos da incêndio 
do eireo, o que vem completa 

mo nove amos do incêndio da o. 
te in, onde também no inha 
da de emergência”. frisou 

O dia 17 de dezembro detona 
uma série de emoções na moradora 
de Tribobo, em São Gonçalo, Ma. 
ria José Pedroza de 71 amos. Dona 
Lent, como é carinhosamente co. 
nhecida. El fo uma das sobrevi 
ventes da grande tragédia e tinha 
apenas 1 anos quando teve 907% 
do corpo queimado com quermado. 

DIO desu Iodo or que jo montado onde ho E 5 Mono 

INCÊNDIO TERIA SIDO MOTIVADO POR VINGANÇA 
Existem várias versões sobre a 

essa do incêndio, que variam desde 
criminoso até nglizência Acutsa f- 
cia, que foivestigda na época jul 
gada esentenciada é que o Gram Cir 
cus Nort-Amenicano, em 15 de de- 
zebra de 1961 instala sua tenda 
em Nieói para montagem deoda 
a estrutura focam contratadas algu 
mas pessoas. Um homem, Adilson 
Marcelino Alves apelidado de Deu 
nba, tera irado na montagem e 
foi demitido por incompetência Ele 
tera lentado entrar no eco, no da 
do espetáculo, e foi barado por um 
funcionário na entrada. Os dois be 
garame ele dise que volta ecolo- 
caia fogo no cireo 

Nodia 17, dia do espetáculo das 
14h30min, o irc tinha mais de 3 
mil pessoas, e na última aprsenta- 
pon ripar rag ses 

circo começou a pegar fogo, que 
e astros muito rápido por ser de 
algodão, coberto de parafina O tra- 
pezita foi o peimeiro a grita og 
Desceu da armação metálica e coo- 
seguia sai do cio. O espaço não 
tinha soda de emergência as pes 
soas começaram a se prsotear na 
tentativa de fg, já os funcionár- 
os conseguiram sr pela “entrada 
saida” do picadeiro, as tradicionais 
sora ue esconda panaçem 

Com as chamasse propagando, 
parteda cobertura desabouem cima 
da clefanta Sema, que correu de- 
sesperada rasgou o teido « coo- 
seguiu sir do espaço. A abertura for 
a salvação para muitas pessoas que 
conseguiram escapar pelo grande 
buraco. No entanto derenas de pes 
sos Musa pinos ue si 

PRESIDENTE Jodo Goa. Pres Mito Tancredo Neves e o Govemadr do 
Estado do Pã de Jana Colo Peçarha vntando leo de Mana Jo Pora 
ras de 3º grau. Ao todo focam 20 
dias em coma, 1$ cinrgias e 
mer de imermação 

É imponsivel esquecer o que 
passei. Na cabeça pasta um filme 
“o horror com tudo a que vivi. Fun 

Dequinha e mai dois cómplo- 
ces (Bigode Pardal foram julea- 
dos culpados pela justiça, ele foi 
condenado há 16 anos de prisão, 
fa da cada e acabou sendo 2 
sasnado. Os outros dois também 
foram presos. 
À hstôma que vero Livro rendeu 

pasa Ventura o prêmio Jabut eo d- 
vro fox relançado pela Companhia 
ds Letras no final de novembro. O 
escritor lembrou alguns momentos 
da produção da oba “Essa tragédia 
os tuma lembrança que incomodou 
muto pesso. Tive dificuldade de 
come exerever sobre tes pose 
as pessous não gostavam de falar 
sobe o assunto. Fo um trena co 
evo imediato grande Mas 
ando as pessoas resolveram falar 
dos terapético para las. Funcionou 
ci RE li, 

prsoncada e fique em cima de mus 
ta pessoa, sentindo o haque de 
outras caindo em cima de mim. 
Lembro da sensação de calor do 
fogo e é to dificil sereditr missa 
tudo. Mus pas sofreram mui na 
epoca. Minha mãe não queria que 
eu fosse e meu pai deixou, acom 
paihada pela afilhada da unha mãe 
Até hoje mto munha pele reputar 
fique com uma mão atroiada pr 
cao tomar um remédio para ong. 
cur o céreieo ato final da vida pelo 
excesso de fumaça que respiro! 
lembrou muto emocionada à pro” 
fessora O trauma transcende Dona 
“Leve Suas duas filhas munca focam 
“dos besnetos 

Indiretamente, tragédia acom- 
panha muitos aeroienes. É ocaso 
da aposentada Ana Cristina Morais, 
65 anos, que lembra como chorou 
quando, com 5 anos, queria ir so 
csreo. “Meu pai não linha dinheiro 
para comprar o ingresso e não me 
Teve. Eu chorei muito. No dia do 
incêndio, eu lembro da confusão 
que ou ná minha ra e me poi aj 
dou no tesgate. Ele recolheu gelo 
na caçamba da caminhonete quele 
tinha. Passava pela ru as pesso- 
as iam colocando gelo na carros. 
ria. Ele levou muitos feridos para 
os hospitais inclisiveo Hospel An 
tônio Pedro, E tive um livramen: 
to”, comtou emocionada. 

A mesma corelação aconteceu 
com jornalista Mauro Ventura 
que lançou em 2011 o Livo-repor 
agem O espetáculo mais tmste da 
tera”, esalado de uma apuração 
que durou doix anos e meio sobre 
a história do incêndio, Ele se int 
ressou pelo assunto após dois ep 
súdios em que soube do incêndio. 
À primeira vez fi após passar pe 
las pilastras onde o profeta Gent 
leza escreve as frases Gentileza 
gera Gentileza”, no início da ave. 
ida Bras, no io, "Aquelas fr. 
ses me despertavam curiosidade 
Mas a única coisa que eu sabia é 
que cle tinha perdido a família em 
um incêndio de um circo em Nite 
é”, contou. O segundo momento 
oi após ler a autobiografia de Ivo 
Pitanguy. "Ele conta que o aten- 
dimento das vitimas do cireo i- 
ha sido a experiência que mais 
o marcou. Pensei logo que eram 
dois personagens, to conheci- 
dos, que tiveram a vida impucta- 
da pelo incêndio, Mergulhei nes. 
xe Assunto para escrever o livro 
dum assunto que repercutiu eme 
cala mundial e inha sido esque- 
cido”, contextualizou 

maumo vemulA 

sreris 
MS TRISTE 
EO 
ELA 

O LIVRO O espeácuis mas riste 
da tera, de Mauro Vertura, 2014 

HOSPITAL ANTÔNIO PEDRO 
FARÁ HOMENAGEM ÀS VITIMAS 
A Universidade Federal 

Fluminense vai fazer hoje 
(17), às 10 horas, uma home- 
nagem aos mortos do incên- 
duo, seus familiares, também 
os sobreviventes e profissi 
mais do Hospital Universitário 
Astíúmio Pedro (Huup) que fo- 
tam marcados pela tragédia 
6 amos do Incêndio do Gran. 
Circo Norte-Americano e a 
História do Huap' 

O evento será bibrido, de 
forma ontine, e para convi- 

dados presencialmente no An- 
fiteatro Aloysio de Paulo, no 
segundo andar. Mauro Vemtu- 
a vai comentar o tema, Tam- 
bém vão falar sobreviventes, 
servidores da unidade de sai 
de e acadêmicos de medicina 
e do Diretor da Faculdade de 
Medicina (Prof. Adauto Du- 
tra Moraes Harbosa) e Supe- 
rintendente da Huap (Prof 
areísio Rívello) e Reitor da 

UFF (Prof. Antônio Cláudio 
Lucas da Nóbre 
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MORTE NO PALÁCIO 

“HOMICÍDIOS” ESPERA LAUDO PERICIAL 
DE ARMAS USADAS POR POLICIAIS 
Família acusa policiais em operação na comunidade de terem atirado contra morador 

Caso Henry: Jairinho e Monique Fio adotivo de Fiordelis 
” . = t It: d: 

serão interrogados em fevereiro a usiça do Rio 
na mm O 

STJ confirma inocência 
de acusado por morte 
de familiares de estilista 
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ALTA DO GNV PREOCUPA 
MOTORISTAS PROFISSIONAIS 

Trabalhadores autônomos do setor de transportes já sofrem com aumento dos combustíveis 

Raque uomas 
O aumento do preço do GNV 

em 50%, a partir de 2022, está 
mobilizando toda cadeia que de: 
pende do combustível como fom- 
te de trabalho, O Sindicato dos 
Condutores Autônomos de Veicu- 
los Rodoviário da Zona Norte do 
Estado do Rão (Sindtaxi já scio- 
no o setor juridico para a elabo- 
ração de um ofício que será envi 
ado para as esferas públicas pe- 
indo uma revisão do aumento, 
A cidade de Niterói tem dois. 

mil taxistas e a categoria está 
preocupada com as altas anum. 
ciadas so longo da semana, O 
presidente do Sindiaxi, Celso 
Wermolinger, lamentou à possi- 
bilidade. "Se isso acontecer, cada 
vez mais o taxista vai levando 
menos dinheiro para casa. O fr 
turamento fica no posto de com- 
bustível, Espero que as autorida. 
des revejam isso, É inadmissível 
esse reajuste que está sendo pro- 
pagado, Já sofremos com os ap 

Lúcio Via, 

cativos que diminuem a quanti- 
dade de passageiros, e o GNV 
que no passado veio para ajudar 
otrabalhador, agora vira o vilão” 
contou. "Vou montar esse doca 
mento e pedir uma posição para 
essa questão”, completou. 

O motorista de aplicativo Die- 
go Santos, 35 anos, disse que o 
maior projeto para 3022 é conse 
guir um emprego de carteira as 
Sinada. "Estou há dois anos nessa 
luta diária de motonsta de apirca- 
tivo. Eu não posso mentr e dizer 
que não é rentável. DX uma gra- 
ma bos, mas para isso é preciso 
trabalhar mais de O horas por dia, 
alêm de acabar com o meu car 
ro. Recebemos muito pouco das 
empresas de aplicativos e na ver- 
dade ganhamos na quantidade 
Agora o combustivel está abaur 
damente caro, Não sei onde isso 
vai paras”, lamentou. Questiona- 
das sobre uma possível revisão de 
tarifas, a Ulber e a 99 não se mo 
nifestaam sobre o assunto aê o 
Techamento dessa edição 

OS BARATOS QUE FICARAM CAROS 
Com os motoristas de vans 

es, o problema do valor do 
combustivel também é grande. À 
categoria não usa o GNV, já que 
as vans são movidas ao óleo die- 
sel, mas alé esse, que sempre foi 
uma ótima opção cconómies, esta 
com preços abusivos. "O diesel 
está caro, Era muito econômico, 
mas isso não acontece mais. O 

em diesel sempre foi 
nais caro por depois ser altamen- 
e econômico e agora isso não 
funciona. Além do combustível 
caro, estamos com redução de 
alunos por causa da pandemia 
Os que continuaram com o trans 
porte escolar os responsáveis 
querem pagar metade, já que à 

aioria das escolas tem modelo 

huibrido de ensino. Estamos luan 
do muito para continuarmos tra 
balhando”, frisou o motorista de 
vanescolar Lúxio Vieira, quetra 
balha na função há 29 anos « 
nunca teve tanta dificuldade 
como nos últimos meses, 
À Agéncia Nacional do Petró- 

leo, da Natural e Brocombutivess 
(ANP) divulga semanalmente os 
preços dos combustiveis nos mu 
icípios. Em Nie, o valor mé 
entre 05 e 11 de dezembro, do Di 
ese foi de R$ 5.330, sendo valor 
minimo de R$ 5,19 e o máximo 
de R$ 496 otro Para se er ideia 
do aumento, em derembro de 2020 
o valor médio era de R$ 3 631 o 
máximo e o mínio de R$ 3,939 é 
R$ 3,349 respectivamente 

AUMENTO PODE CHEGA 
AOS R$6,200M 

Atualmente, segundo a ANP, 
em Niterói, o valor médio entre 
05 1 de derembro, do GNV foi 
de R$ 3,163, sendo o valor min 
mo de R$ 3.999 e o máximo de 
R$ 44490 metrocóbico. O abas 
tecimento de um veiculo com o 
lindo de 7. Se em um posto que 
custa o valor minima de R$ 3.999 
om! custaria R$ 29,99. Caso o 
aumento vigore e o m custa R$ 
6,200 mesmo clindro seria chexo 
como valor de R$ 46,30, uma di 
Ferença de R$ 16.81 0 que cor 
responderia a 2,66mº o 45 05% 
Se esse abastecimento for sema 
nal, considerando o mês de qua 
tro semanas, a diferença é de R$ 
660409 10,65m 

MOBILIZAÇÃO NACIONAL 
A Federação das Indústrias 

do Estado do Rio de Janeiro (F 
vn) encaminhou cartas para Mi 
nistério das Minas e Energia, 
Agência Nacional do Petrólo, 
Governo da Estado do Rio, Pei 
trobras e Aler pedindo para ev 
tar esse aumento e consequente 
crise econômica Ox diretores do 
Sindestado-RJ (Sindicato do Co- 
métcio Varejista de Combusti- 
veis, Lubrificantes « Lojas de 
Conveniência, com atuação es- 
tadual) é Sindicom (Sindicato 
dos Postos Revendedores do 
Mumeipia do Rio) se articularam 
com autoridades estaduais, 

ENTENDA O AUMENTO 
A notícia do aumento de $0%% 

no preço da gás natural canali- 
zado, comercializado pela con 
cessionária Naturgy - à antiga 
CEG - no estado do Rio de Ja. 
nero foi anunciada no início des 
sa semana. De acordo com a 
Agência Reguladora de Energia 

e Sancamento Básico do Estado 
“do Rio de Janet (Ageneraa), o 
preço final do metro cúbico do 
GNV nos postos de combustíveis 
pode variar entre R$ 5,90 R$. 
8.20. O presidente da Agenersa, 
Rafael Meneres, disse que o as 
sumto irá constar na pauta da úl- 

tima sessão regulatória da agên- 
cia, agendada para o próximo dia 
38 de deves 

O anúncio da alta foi feito, 
oficialmente, pela Naturgy 

(antiga Ceg), informando que a 
partir do próximo mês vai inci 
dir o reajuste no custo de aqui- 
sição do gás (molé 
porte) comprado da 
Segundo texto da Associação 
Brasileira das Empresas Distri- 
buidoras de Gás Canalizado 
(Abegás), o reajuste poderá vir 
acompanhado de aumentos por 
outras empresas 

Defesas Civis mobilizadas para prevenir chuvas de verão 
As fortes chuvas, tipicas do 

verão, já começaram a atingir a 
egião metropolitana do Rio de 

Janeiro, antes mesmo do início 
oficial da estação, em 21 de de. 
zembro. Com iso, as defesas ei 
vis das cidades de Niteroi, São 
Gonçalo e Maricá já estão colo- 
cando em prática planos para pre- 
Venir potencínis estragos. 

Em Niteró, desde o dia 29 de 
janeiro, está em prática o Plano de 
Verão é Defesa Civil, com foco na 
prevenção preparação de equipes 
para as chavas de verão, alêm de 
infoemar como as pessoas podem 

prevenir de possíveis desastres. 
Desenvolvido pela Secretaria Mu- 
nicipal de Defesa Civil, o progra- 

que utiliza em seu desenvolvimen- 
o conhecimentos das áreas de Em- 
genharia de Dados, Inteligência 
Atiicia, Otimização e Vistaliza- 
ção de Informação para a compila- 
ção e integração de dados meteo. 
par is og tandi 

A Sexretariade Defesa Civiltem 
128 Nasdees e mais de 2400 volum- 
tános pela cidade. O sistema de 
monitoramento conta atualmente 
com 46 pluviêmesros sendo 30 de 
operação da secretaria 16 do Cem 
tro Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturars(Ce- 
maden) e 37 sitenes espalhadas 
pelascomunidades, com alcance de 

mais de 120 mil pessoas Além dis- 

mais de 30 pontos de apoxo para 
população nos casos de acioma- 
mento de sirene é iscos de dest 
amentos  desabamentos que po- 
“dem ser consultados por meio do 
aplicativo Alera DCNit mo icone 
sirene - pontos de apoio 

O Centro de Monitoramento e 

Operações da Defesa Civil de Ni- 
teria env informes conforme ne. 
cessidade e atualizações. Em caso 
de emergência, é possivel | 
para os telefones 199 qu 26 
0199. À Defesa Civil conta com 
plantão 24h de monitoramento 
meteorológico, com envio detalha- 
do de informações sobre a previ- 
são do tempo « de avisos através 
do aplicativo Alea DCNIT, SMS 
140199) e grupos no WhatsApp. 

sho conçaLo 
Em São Goncalo, foi iniciado, 

também no final de novembro, o 
Plano Munucpal de Contingência de 
Proteção e Defesa Civ, que imelui 
indicação de responsabilidade, de- 
Himição de sistemas de alerta a de- 
sastres. organização de exercícios 

simulados, organização dos pon- 
tos de apoio, entre outros fatores 
que influenciam diretamente o co- 
idiano da administração pública 

O Piano de Contingência, que 
Hacdcaparolsião po Serido 

tado em caráter preventivo e du 
rante as ocorrências, agindo de 
forma dinâmica e não estática 
possibilita o manitoramento de 
fodas as áreas da cidade e tem 
como ferramenta o Programa de 
Registros de Ocorrência (Prodec), 
que possibilita registro de rela. 
tório fotográfico, o geotreleren- 
ciamento de ocorrências e a pro. 
dução de mapas estatísticas. 

MARICÁ 
A Prefeitura de Maricá, por meio 

da Secretaria de Proteção e Defesa 
Civil, informou que possui um pla- 
no de contingência com ações de 
preparação e reposta durante 0 pe- 
rioda chuvosa de cada ano. A Pre- 
feitura reforçou que tem equipes 24 
horas de prontidão que fazemomo- 
nitoramento metcorológico e visto- 
cias emergenciais para atendimen- 
to. Emeaso de emergência, os ag 
tes podem ser solicitados pelos te- 
Jefomes 199 e(21)97000-: 
cia cpa WAS 
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ei 
O QUE ESPERAR PARA A conta Covid-19 

em crianças 

ESTAÇÃO MAIS QUENTE DO ANO === ear mpgalãs Ps fe 
Tendência é de que pessoas usem tecidos mais leves e confortáveis EST apo Bia PAR == saqua momus estampas coloridas e psicodéicas” Asas contaram coma par 

completou a especialista úicipação de diversos especialistas 
Tecidos, estampas e cores. O “Para a lenda da moda, a jon amo da Anvisa como de oras e “idades Foram venfcados erhér, 

osdexepança e olerabiidade em 
uma pra le Nel, focam ap 
cada dosesdicrentes Combeseno 
remada houve a concado de que 
devem ser aplicadas 10 mirar 
ma quandade inferior aplicada Cmadilo die 

De acordo com a gerente ge 
de Montoro Sure Mane Go- 
mes, a dos de vicias para cr 
casêdeumtapoemrelado dose e 
Aemudaçãoaprvada atrveme de Alem do emulação pd 
é din Ou seja no e pode 
acer dação da dose de so pra 
adose decriaça 

Surie Mane acrescena que as 
crianças que completarem 13 
anos ente à peimeira a segunda dose devem manter a doe pois 
Auca, A vacinta d Pipe ONT 
já avi sido autorizada para 
aplicação em adolescentes com 

que esperar para 0 Verão 20237 A . lista especialista e autora lesa Ro- Estação mai quente do ano está se . drigues, ss sequelas da pandemia nm. 
aprovimando, no próxima dia 21,e . moda também poderão ser sentidas 
as lojas já estão preparadas com. "As pessoas não vão querer deixar 
mudelitos de tiar o folego dos — de vestir peças confortáveis Mo- 
amantes da moda. Cores vibrantes . delas mais soltos e com elásticos 
e conforto podem defini a tendên- . vão ganhar o gosto das pessoas. 
cia para o verão e especialistas ex... Muita gente engordou next pero 
plicam como a tendência de consu- . do € isso pede tecidos mais leves 
mo é montada com muita malha e algodão, As le 

Georgia Pinta, especialista em. gging vão dar lugar para calças mais 
moda, resumiu como é fito esse . Jeves de tecido como malha com 
conceita da que será usado no Ve... côs de elásico”. exemplificou 
ão e como a lojas e bras con- fes pontuou ainda que tudo na 
Seguem entender qual vai ser aten. moda em um contexto e tem que 
dência do consumo “As semanas de . adaptar aque veste o estilo de vida 
moda do mundo inteiro fazem um . “Feremos uma cartela de cor com 
estudo prafundo de eompormen- muita alegria com cores luminosas 
a para saber 0 que ds pessoas ex- . como 0s neves, e tons de vermelho. 
tão querendo, pretendendo e como laranja e até mesano o branco Ases 
Vão e renlizar À parir di surge 0 . tampas serão de folhagem, lotes, 
estudo de quais tecidos é a paleia . natureza é animais e os acessórios 
de cores com todos os seus sigai- . esto certos com saio Baixo e tê 
ficados de comunicação. E assim. mise bolsas travessadas”, finalizou idade à parir de 12 anos surgem as pequenas toleções nas. De acordo com Katia Vieira Poe im, a gere de Montra 
Fabris patir dai para consu . CEO da marea Fulnes, para o Ve mento reta que ro estudo 
mo final”, enumerou ão 2022, a matea já está preparada cbr nmuniração com oras 

Ela aposta em visuais bem co- . para a estação mais quente do ano. vacinas é que, porto, o us de 
orídos é vibrantes. "Depois de . “Apostamos numa canela de cores 
todo isolamento, avanço da vacina: . vibrantes coma o laranja, amarelo, 
ção e otimismo. 0 foco do comu: . roxo, verde bandeira, pn e os to 
Mo para peças com brilho, tons Vi: — menos Além disso, vestidos com 

remo aco não é lead 
Segundo à Avi, a doe da vacina para enançãs será dente 

agueatirada paa pescas ale, eon em look oa ou ape. cores é estampas vivas com cura arde 2 amo. O Mio lambe 
nas nox acessórios. São cores vi- . teriteus como eoaforio, peatci leão cor tuas para ele e 
vas é recortes estratégicos com . dade é multo brilho”, contou GEORGIA PENTE essa cade ce grosução coleções rosa aplicação 

Táxis e ônibus já podem Neri é dera. 
H star! campanha global rodar com ar ligado em Niterói gtios Paidáveis 

— como o da ds Ne qe ala ai poe 

“o goal da como Ecs see Ne 

Vem chegando o verão o 
calornão é apenas no coração 
As alas temperaturas, cara 
teria desta época do a 
costumam ser um incômodo à 
mais durante as viagens no 
transporte pública. À a no 
ii É que os táxi da cidade 
de Niterói estão liberados à 
arcar com o ar condiciona que permuta o acesso de 26. ção da cidade na companhia 
do lipo, mesmo com à pre milhões de hate a redes o municipio terá aceso a 
sença de passageiros. conectadas de celovia e ci. oficinas e capacitações ofe- 

No entanto de acordo com clofaas sé 2025 Nos lh. recidas pelo Inst A ade 
Co Wermelinger peesden 
te do Sindicato dos Conto 
tes Autônomos de Veiculos 
Rodoviário da Zona Norte do 
Estado do Rio (Sind), para 
o uso do equipamento tea de 
haver concordância er mo 
tora e passageiro Ele tam. 

mos amo a Peter de Ni... ministração municipal con- 
dera investi para plc tina ampliando os invest- 
rede cedovidria da cidade que. memos na malha eieoviria 
hoje et em 45 quilômetros. Já em andamento, o sistema 

A esc de Nite para ido Oce- ampanha reconhece os 60 qui- 
avanços do municipio na pa. Iômetros na cidade. Aré 
ada bicicleta À participação SETRER) que ota de Onus est 10% comtrado: Seonas contesta esceração 

bém recorda que o ao de más. que não pode acontecer é am. gerada “A fota de municipal. reivindica esses 100% para os da cidade o Femad durante 
ara na interior dos veiculos. bus estarem sem miscara”,. esta dentro da Ieilção que. primos contratos de cita encontro entre o preeio de 
permanece obrigatório explicou tem o percentual exigido de Niterói, Anel Gel, 0 coor 

ão tem mais restrição 95% e está 100% climatira: . calizar pois o percentual da denado do Nitró de Bi . Iicasde Transporte Desen: 
Podemos ligar, im, o aco ôuaus da”, afima o Sete) rota climatizado, com os per “ea, Flip Sie, o sece- . volvimento (ITDP) &uruor- 
dicionado Logicamente isso. Os âibus já tinham rece. Contudo, à informação . zm pars 2 concrtização ds. ár munido Clima La. gização sem fi cravos, 
em que ser combinado entre. bido, anteriormente permis- . está em desacordo com o que so, está no contato aual O ciamo Pat ea CEO glohaldo . consta em Washingion, 
o tania e o pasageio. Se 0. «o para voltar à operar com. diz o sindicato ds eodovii- — Sintronac não leve acento à ITD Heather Thompson DIC em 198S é sediada ru 
passageiro ndo se sentir bem. ar condicionado. De acuedo . os (Saironac) À inctitução . esse contrato. Agora, real- O grupo e reuniu em no- cidade de Nova York 
Com o vido fechado € o ari. conto sindicato das empresas. afirma que à frota 100% cl- . meme, esperamos uma mai ver, na Conferência das Sua missão é promover 
ndo, o táxi andar comes vi. (Seen), Nerd possuia fo- . matizada ainda está entre as. festação da Prefeitura solve Nações Unidas soe as Mu. o transporte ambienialmen 
ros abertos e vice-versa O. a municipal Wtlmene ref. reivindicações O Sironae iso”, die o Sonae danças Climáticas (COP26). te sustentável e equiativo “Além de Neri, Rio de Ja... em todo o mundo. À organi- 

neiro, Recife « Fortaleza . ação com os governos mu- 
tambem partcigam niipais para implementar 

Responsável pela Coot-.. projetos de transporte é de- 
denadoria Niterói de Bic. . senvolvimento ubano que 
ele, Flipe Simbes lembrou. reduzam as emissões de gy- 
“que aualimeme cerca de 69%. ses de efeito estufa e a po- dos deslocamentos da cida- . luição, d9 mesmo tempo 

umose de são feitos de bicicleta que impulsionam a habitabi- 
ceugicas "Niteroi possui um plane. idade urbana ea oporuni- 
onde mas jasmeno ambicioso à cur. dades económicas 
dafegão 

Pacientes do 
Mário Monteiro 
precisam lidar 
comíorte calor 

leao hospital geralmente 
não está na programação dos 
naerenses Unndades des de ão procuradas pelas peso 
as quando enfermidades as 
afligem. Em Neri, como se 
não bastasse ox incômodos 
causados por events probe. usuários mas redes sociais afi- . que far mo seror da umidade. in o proces par coserr 
mas, o atendimento não pos. mam que o sistema dearcoo- . O fo é potencalizado com 2. osso “A Secrara Muse. 
au condições adequadas no . dicionado da unidade st com . procimidade do vero, estação. cial de Sade de Nets nr 
Unidade de Urgência Mário . defeito Sendo asim, os pac. mae quest do ano ma que et em andamento o 
Monte, em Piratininga, Re. caes precisam convir além Questonáda pla reporta . proceso ara reparo do ar com- 
go Oceânica da cidade. dos seus póprios problemas. gem de A TRIBUNA a freio” Geasadieda ceu da Um 
Doca Und SE ORNNDO, c  T Cer Dies a e 
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PROJETO DE FUTEBOL DE AREIA 
E INAUGURADO EM NITEROI 
Praia de São Francisco receberá o 'Grão de Areia', com aulas gratuitas 

Niterói er uma das sds de um 
ambiciosa projeto que busca dar au 
Iasdefteol de area a aproimada- 
mente SOU alunos, em todo o Estado 
do Rio de Janeiro” Amanhã na Praia 
de São Francisco, Zona Sul da cida 
de, ser realizada a beta do pr 
jeto Grão de Area O pôblico-alvo são eranças e 
adolescentes de sete aos 16 anos de 
idade, que terão aulas gratuitas O 
projei é idealizado por Marcelo 
Mendes, instrutor FIFA, Contebale 
CHE Academy e tem o apoio da Se 
eretariade Esporte Laser de Nerd 
CSMEL), O lar da pasta, sz Car 
Jos Galo filou sobre iniitiva. 
em poder sediar em nossa cidade o 
Fever gratuitamente aulas de Beach 
a 16 anos, Muitos não dm a opor 
unidade de praticar qualquer mo 
dalidade esportiva e, bem mais do 
que isso, é uma chance de aliar o 

to que vai muio além do esporte. O 
Gio de Areia nasc unindo esporte 
cineluão, aprovimando obese soc 
er de ações ara  cocrunudade, pla 
ando ta semente de bem-estar, 
educação e vida saudável. Vamos 
oferecer aulas, diversão e brncader. 
ras, as também atividade de cons 
ciência e socialização paletas com 
doios, organizar tomeios entre 
cleos e ações que promovam valo 
imporanes para a faemação dessa 
garotada” destacou 

Durante o mês de dezembro € 
parte de janeiro, serdo promovidas at da unid 
programações especiais, respeita 
do os protocolos de prevenção do 

"19, que contarão, inelush 
ve, coma Seleção Brasileira máster, 
Com à presença de astros como AS serão grutas a crsoças sete a 15 rc 

esporte com a inclusão social.” des — Saquarema e Maricá. Com uma peo- . pação de alunos portadores de def- — Benjamin, Neném, Júnior Negão, 
cao secretário Gallo ci auditiva, de acordo com ode. Eru Malias, Robertinho e Juni 
Além de Nie o projeto vai fe. modalidade, Grão de Ave alizador, Marcelo Mendes. nho, entre outros, em amistosos 

recer aulas em Búziou Mangaratiba, . na esporte é incluso, com apart mos construindo um proje- contra seleções locais. 

Chay visita projeto 
BOTAFOGO 

FLAMENGO 

VENDA DE RODINEI PODE 
RENDER R$ 5 MILHÕES 

O Flamengo poderá pa- rar ae S ls cm 
a venda do Itealíeto Redins O atea fo ate 

destaque do Bota 
lo da Série B 
Chay, fez uma surpresa para 
centenas de crianças que par 
hiipam do projeto ocloeapor 

Gar em São Cionçalo, ha tarde 
deootem (16) 

social em São Gonçalo 
cera opção da posição na 
emporada 221, que teve 
foto como lar about é 
Matheuzinho coro reserva 
imediato to fe com queo 
defema fonae tostado em 
outras funções, como no. 
ataque, sem tato sucemo. 
São Palo Flumnene, 

Intemacional e times dou 
Estados Unidos surgem 

Jogado acabou sendo ex- 
do a o OS IRMÃOS Fu o Rare com a pera any pap Ge ade pulo. Com umas o Fa- 
que cantavam a paródia “Eu vi ns projeto educacional « socio- A finalidade do proyeto é tar que, em 2020, ele defen- — mengo derrotou o colorado 
Say mi "do bairo  privo, que pa mc do. cr opondo parque deu à equipe gncha pr. e ari camino pra 00 
den “Ee tao An crime ae Ledo e criança adclescêes em empeaimo e  lar d  fcanponmt ra ceno o lempreço, Eutanhem vis nede As de I$ciZaon uti 0 fa crendo de veertidode | padgia Nodode costa O iarmda pao 
de projeto toma o Craque do 
Amanhã. Não se conquista 
ada sem dar um pass de cada 
vez Voc têm que ter deco 

ente chega lá Sonho é so 
nho enquanto você se dedica 
e trabalha por el, ias en 
Acontecem Deus sabe como dt 

chegar nesse momento, 
e coma face em 

Coy puma pl formada por 

ingl. Anvavês de caos na 
rua, viemos pra ch Hoje tenho 

O Craque do Amanha tum 

apeima Jamaly Gomes, 13 mos, conduto par social murculadosemeco. proprio rube-megro. pela . Flamengm negociar Rode 
irem pat dos 400 joven que. mento ioga fio, pico. Las da rede pública de cn Pemóltima rodada do Bra. 178 Um oque mco- vidas miados possam descavolver tal |rxoogatacegdaniio lados da role 

No o fue dades esportivas. aliadas à sento de uma polêmica. ximadamente R5 54 mi- e ag emos du SS uma fração e Umtoredor do Ina. Ines É importante restar aulas de sociologia, atendi: — Neves e Arsenal, em São prada a valores educacimai chore lp te 
Goncalo, o projeto atende om peido, aulas de aa de acompanhamento mo, o Imernacional chegou 

a negociar a aquisição def 
ativa do jogados, mas não 
leve recursos auficentes 
par comedia transação 

tão para que o lateral 
podese entrar em campo. contra equipe detentora de 
Seu dr foderavos O 
técnico Abel Braga escalou 

psicossocial, de estimulo à 
“educação formal e de 

de mundo que me 
ar com um futuro tidos pelas quapes 

pssonmoce recebem ces 
ca mentalmente 

três polar da sociedade fa 
ma excl e espore 

Abel Braga está empolgado 
com nova passagem pelo Flu 

ametuhe com mis de dpu- 
ar mais uma Libertadores do 
América. 
"Só sei que na poeira com 

vemaquetivecomo Mário (Bit. 
tour, pese) e o Paulo 
(Angion, diretor de teh). 

Torcedores pedem volta 
de Diego Souza ao Vasco 

O atacante Diego Souza situação do jogadora fimde 
avaliaruma posivel contra 
tação, Os vascainos ainda 

poscui enorme identificação 
Cm o lreedor vacaino par 
conta da conquista da Copa do 
Eras, em 2011, eda bo tem. 
pocada em 2012 Apés cano. 
Sã, nesta semana, de que ce 
ao permaneeá no Grêmio em 

criaram a campanha SOre- 
MaNoVaico, nas redes o: 

erência o pel 
do de Die 

No Vasco, 
elsime disseram que a maneira. tura Estoo muito empolgado 2727 varios vascainos pasa ocuparia a lacuna deixada 

n pedi 4 comrtação do argentino Germán 
asc nas redes soci que não teve o con- 

O E de Digo ter sad trato renovado após o fi- 
pesado do Grémio, após o re 
fasameno, o desu live o 
“mercado Sd im, achepa- 
sao Capao da Cotia podera 

nat da temporada 
Além do espaça dentro de 
campo, Diego ocuparia 
também o espaço deixado 
por Cano na folha salarial 
Dexccamiss 18 docremal: 
tino tinha um dos maiores 
vencimentos do elenco, a 
que abria possibilidade 
para a chegada de Diego 

JOGADOR de 36 aros 

Eduardo ram, afiemou sinda 
bo tr ecebido contato da i- 
retoria vascaina. À tendência 
é que, nos próximos dias, o 
Vaso fáça uma consulta pela O empresário de Diego, 
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PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS É Peste 
assina MP que 

MANTIDA PARA MEADOS DE 2022  vibiiza pino de 
Saúde para a PF 

pivanização da Eletrobras pe 
d de Contas da Unido (TCU), o o- 
mo manteve o cronograma do leo 

emção de um plana de saúde pró- 
aervidoves da Policia no, que será publica 

Oficial da Unido 
o escopo de dest 

nação dos recursos do 
Apuramento é Operacionaliza 
ão das Atividades-Tim da Polícia 
Federal (Funapo) anúncio da nova MP fi feto 
durante cermónia de encerramento 
do curso de formação profissional 
de 67 agentes da PF, em Braília 
dee 
presidente, do Tomes, da Justiça 
bla, é do direor-ge Gistavo Maio 

um anjo dedicadas do no 
so corpo funciona e que beneficia 
rá ox novos servidores, policias € 
administrativos, alêmide seus der 

mero semestre do prônimo ano. Se 
gundo o Conselho do Programa de Par 
crias de Investimentos (CPP), a vn. 
da de ações da ido para investidores. 
privados dever ocorrer no primeiro 
quadrimestre de 2023. O secretário especial de Desesta 

ação, Desinvetimento « Mercados. do Ministério da Economia, Diogo 
Mae Cord, disse que, apesar de o mi- 
nisto da TCU Vital da Rêgo ter pe 
did vita, o drgãa deu aval para que 
o Bovermo continue com às próximas 
eapas da privatização da Eletobras. 
“Ea foi uma grande vitória e um 

grande reconhecimento do trabalho 
da governo”, declarou 

Segundo à secretária exectiva do 
Ministério de Mina e Energia, Mar 
ele Pereira, único impedimento pr 
vocado pe atraso da análise no TCU de Trens Urbanos (CRTU) em Minas. primeiro trimestre de 2022 contrapartida, o vencedor terá de fazer qiministaivos além de 
diz espeto À acinatura do contatos Gerais. que administra o metrô de” Nocaso da CHTU, a Undo venderá. investimentos de R$ 703 milhões, [Edu ce 
de concessão de unidades geradoras de . Belo Horizonte, e a Companhia Do as ações em seu poder concede por Foram aprovadas a concessão de sos do Funapol poderão ser usados 
a para o usei do transpor, hop pela Eletrobas. Esta será uma cas do Espírito Santo (Codes), que. 30 amos, alinha | dinicativa privada O . ste terminars pesqueiros e de três e. 
lapa secundária, que ocorerá após o administra os poros de Vitória Hr. vencador do leilão terá de constar a minas portuários e a elicitação de faria e siacetação de severos 
leilão de privatização € necessita do ra do Riacho Lins 2 obra prometida hi anos ndo . empreendimentos concedidos à mic careeasaos o crsacões de var 
avaldo TOU para seguir adiame Em relação à Codesa, o governo . xecaada até hoje tia privada e devolvidos (ou em peo- Ta oficial e de velores dec 

fez uma série de ajustes para atender O Conselho do também aprovou . cesso de devolução) da governo. O go- dentro, além do pa 
DESESTANZAÇÕES a exigências do TCU, que aprovou o. o modelo de concessão do Parque No vero estende ler novamente s Au. despesas com saúde Pr ser medi Na reunido de hoj, a úlima dono, processo de privatização na semana cial do Iguça (PR), cujo edital foi. topista Fluminense (BR-IOIRI); O do provisória, otra em vigor imedi” 

o Conselho do PPI aprovou o modelo passada. Segundo o Ministério da. publicao hoje (17) Vencerá quem ofe- . Aroparto de So Gonçalo do Amaran- . atamente, mas precisará ser aprova 
as Condições para à privatização de. Economia, o edita será publicado em . tecer 0 maior valor com o direão de te (RN) perto de Natal, e a BR.O4O, da pelo Congrsso Nacional em iê 
duas estatt a Companhia Brasileira. breve, com a previsão de leilão no. adminstrar o parque por 30 anos. Em .cotr Brasa Jur de Fora (MG) 130 dias para não perder validade 

O ministra das Comunicações, luminárias inteligentes, que fazem a Naavaliação do pssicate da Agén- tvidade às pescas. sobetudo ás em- A gente valer oportunidade de 
Fábio Faria parcipou ontem (16) dá. transmissão do sinal por melo de ame. cia Brasileira de Desenvolvimento la. pecsas” esplicou preparar as moscas crianças, o nos apresentação do projeto-piloto para. nas italadas ns poses Câmeras de. dasral (ABDI) igor Calvet mami: ” Segundo 6 ministro, com as lami- Sos jovens para o mundo que está 
uhilização da quinta geração de co- segurança também podem er instala. cipios bracleros podem acelerar a - náo alguns municipios do pais pode”. chegando, pera esse fturo novo que 
nectividade móvel o 56, na ilumina. . das no eguipamento ado da lecologia por teia da ui”. 1ão se amecipar ao calendário previsto está chegando”, afirmou 
ção pública. O evento foi realizado. A lecnofogia ser tstuda nas cida. nação pública pa chegada da iecnlogia em lodas as De acordo com o Ministério das em Nata RN), des de Ceara Mirim (RN). Petrolina. -A luminaria pode além delirar,  Incaidades do Brasi De acurdo com Comunicações, cam o leilão reli 
O iso do SG na iluminação pá (PES, Araaina (TO), Cria (PR) e trazer segurança pública melhor paraos. Fabio Fara. o SG deve ser instlado em zado neste ano, 056 chegaria todos DD pnteniadi drenados meet Ra DU RS Sa E E A 
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MEC LANÇA PAINEL PARA MONITORAR 
IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO 

lataforma foi feita em parceria com Universidade Federal de Ala 

Aprovado programa para dívidas de micro e pequenas empresas 

E 
ATENÇÃO GESTOR 
PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

A negativa de publicidade 
dos atos oficiais constitui ato 
de IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

É obrigatório a publicação das 
matérias legais e atos oficiais 
que envolvem processos licitatórios . ” 
em Diários Oficiais e em ES 
JORNAIS DIÁRIOS DE 
GRANDE CIRCULAÇÃO 
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