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CÂMARA DEBATE Crescente alta do preço do etanol e da gasolina em 2021 gera reflexos na procura por combustivel alternativo. 
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JOURDAN 
AMÓRA 

O TEMPO DE SUBIR O MORRO 

a dos Órgãos os mais nobres 
(rancases prefrem s Alpes “O sonho pelas aturas, da 
gente grande, vem de teipos Bmeioces às previsões de que a aquecimento gota! vai elevar 
as árous oceânicas. pondo em 

mus edades besrhas. 

tempo de se pensar num pia- “rbanístico para os pontos. 

espaço para grandes empraen- meros, coma supermercados. 
escolas, honptaia, pontos de 
gasolina, etc. Em função do ao Susto do meto quadrado nas 
ted baixas, mutos destes 

Jourdan Amóra é Jomalista 
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COVID-19 : UMA 
DOSE DE ESPERANÇA 

BRASIL: 90% DOS 
ADULTOS JÁ TOMARAM 
A 1º DOSE DA VACINA 

Já são 159,3 milhões de brasileiros imunizados 
com a vacina contra a Coviá-19. O Ministério da 
Saúde informou ontem (2) que chegou a 90% o 
“meto de adulto bessleto que tomarama 1” dose 
Segundo a pasta, 177 mulhões de adultos estão ap- 
tosa receber o imunizane, Até o momento. mais de 
3725 milhões de doses foram distribuidas sos 26 
estados é Distr Federal 

O Brasil atingia ontem (21 x mara de 90% do 
público-alvo, ou seja adultos com mai de 15 avos 
vacinados com a primera dose de algum dos imu 
nizantes contra a covd-19, o todo. 159,3 milhões 
de braneros iniciaram o ctlo vacinal contra a do- 
dones ou dove única de acordo com dados divul 
gos plo munstéro 

O pas também registrou queda de 92.57% na 
média de óos desde o pico da pandemia, reis 
trado em 19 de abril deste a 

Em dovembro, o govermo fera comproa mais 
“de 580 males de dons de umunizants A capeta 
vado Mnstério da Saúde é que mais de 354 mulhe, 
de dm em trad como reforço em 2022 

Até o momento, 14,1 milhões de peseras estão 
com a imunização reforçada com à doe adicional 
ou de reforça Cerca de 13,7 milhões de hemíletos 
entre 12 17 anos já tomaram a primeira dose da 
vacina é 3 4 mihões evo completamente vacina 
do com as duas dones da Pier 

REINO UNIDO APROVA SEGUNDO 
TRATAMENTO DE ANTICORPOS 

CONTRA COVID-19 
Mas um coquetel de anticorpos para 

meto da Com 19 

Segundo tratamento do tipo liberado 
pelas autoridades brtâncas que aprovaram o "Ro- 
napeeve”, da Regencron, em aposto deste ano 

“Tenho o prazer de anuncia que agora temos 
oro rtamento seguro e cia contra a Covid-9, 
Sotrovimabe, para aqueles em risco de desenvol 
ver docaças grave”, disse a Dra June Raine, che 
fenecutiv da Agência 

O Sotrovimabe foi autorizado para uso emer 
gencia mo Brasil em setembru deste amo A direto- 
ria da Agência Nacional de Vigilância Santi (An- 
visa) indica o medicamento para pessoas acima de 
12 anos infectadas pelo novo coronavirus e que | MP CaBeSuMA 
sgreasam a doença de fr lv mão | 
GS ea Vir Elsaolog temciram hoje | quê o Stone, em estudo clico, eme | riam 
bons aves de atvidade coa mutações. | met di Quis doe var do em | 

detectada na África do Sul e já com três casos 
confirmados no Brasil 

EI ATRIBUNA 
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PAINEL 
GOVERNO REGULAMENTA PROGRAMAS 

“AUXÍLIO GÁS" E “ALIMENTA BRASIL 
O presidente Jair Bolsonaro edito ontem (2) decreto que eguis- | — do voto Sempre Se siuou na Cpção. Congárics ao regime miar Cu uma Mas hão elior concerto rebusca 

menta a Lei 14.237/21, que mtu o ao gás. Oleo detalha egras | | pelos gpos exgarizados Idslogs- fase de uma menorrada puta en- da capacidade à seriedade pessoa cu 
necessárias à operaconaização do programa, destnado a atenuar o | mente. dante de perspecive de se. ve etegroitas é comunistes dos compromisso de gestão e adm 
lato do preço da gás lquetato de petróleo (GLP) no orçamento de 

Programas Sociais (Cadúnico) cuja renda femátar mesa 
Igual ou nfeior a meio salário mimo a is tamias que é 
membros, quem receba  Benefíci da Prestação Contrusda 
cão do decreta va à implantação ds bene a par deste mês 

Al prevê anda que Au seja conceda prleenciament às tam 
as com mulheres vias de vinci doméstica que estejam ab o mondo 

de dados manda pelo Conselho acena de Juma (CNJ). 

de 13 qulogramas (kg) dos Úlimos ses meses. O preço de refe 
combustiveis (ANP) 

progressistas identificados com as 
questões socias é defesa dos vao TS nacnat, pesicamento ente o peso 

monarqutas é repuicamos ou. orgaaização ou pelos trans do” do Captal 6 do Trabalho 

Programa Almenta Brasi - Bolsonaro eu também hoje secreto 
que regulamenta a fucionament do Almenta Brad, programa de aqua 
artesanais, povos indigna e demais populações rdicinas O text senda 
ampl o mito de recursos que cada entidade tamiar ou cocperatva poe 

MARCADA A POSSE DE 
ANDRÉ MENDONÇA NO STF 

VEREADORES APROVAM PROJETO SOBRE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESAPARECIDOS 

Medida foi tomada inspirada em caso de menina Polyanna Ketlyn, desaparecida em 2015 

tarde ontem (02), os versadores 

eieiro uia em Nerd. “Como 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALZHEIMER É Eetomimen carsãs que sempre mexa comigo 
DECLARADA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA A Se fds a 

Tosa pogidação de mesa mas A Câmara Municipal de Nte- tratamento da doença de Athe ções sobr o scomparhamento da 
aero o Espe do dernca BS Hu 1! lambém aprovou em primeira . mer, através de grupos de spo passos acometido. am seus as 
sem ajuar na evetgação dacusaão, a Projeto de Lei que dos familares, palesras e cor. pecios condianos 
Ô Projeto de Le Pojanna Ke- — declara como de utlidade púbi-. s0//renamento para cusdadores Por atar-se de associação & 

fy. como também é chamado leva. ca municpal a Associação Brasi- dos portadores da doença. visem es lucravos, a ABRA] 
nome de Polyam Kety desspare- oia de Aeheimer (ABRAZ/BI). O autor do projeto É versa: . marmim-se por intemádi de doa- 

A entidade é uma organização dor Cascta (PSDB). Contando ques é da restzação do Curso/ 
não govermamenta! sem (na li com 30 anca no Brasi. = com Tremamarto para Cuidadores na 

Compra uma cata de fsfros cum craivas, constluida por profis. 26 anos no Estado do lo de Jo-.. Doença de Aheimer e idosos De- 
Pig tt erir na de saúde e voluntários sem. ne, a ABRA? vem citunáio in... pendenes regizando uma tuma, 

Segundo veres Jhonatan. — siilizados com a usa etem o formações e escaracimentos so. por semestre para capta recursos 
aldeia urg depia da ele ver tn”. cbjenvo de esclarecer e orientar tre o isgnástc e tatamento da para a manutenção de sua Sade é 
Jos casos de crianças e adolescen- o público sobre o diagnóstico é Dosnça de Alzheimer é premia” cases das demas apvtaões. peaspremadiad rem sad mise pod 
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SAQUAREMA HOMENAGEIA SERVIDORES DA 
SAÚDE COM ENTREGA DE MEDALHA DO MÉRITO 

Cerimônia premiou 25 profissionais de várias unidades da cidade 

RIO BONITO FAZ 'DIA D' 
DE COMBATE A DENGUE 

SINTOMAS E 
DIAGNÓSTICO 

RÉVEILLON DE MARICÁ 
SERÁ SEM SHOWS 

IGUABA OFERECE DESCONTO 
PARA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS 
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COM GASOLINA E ETANOL CAROS, INSTALAÇÃO 
DE GNV AUMENTA 60% EM NITEROI 

Procura pela conversão de veículos está em alta, pois o gás custa menos e é mais econômico 

Raque mosas peste sumento de 50% na proc 
apela ahemativa do combustivel A 

Empresários do sete de instala. média era instalação de 10 Kit por 
ção de UNV em Nite estão perco... semana é atualmente esse número 
bend o aumento na venda dos kits. saltou para 15, com o campeão de 
de SONG a GA esclha pelo com. vendas também sendo o kt de 1 Sar 
dustvel natural é representada tam. que custa em média RS 4 mil "Hoy 
bém em dados do Deiran-RI onde . cmd, o carro não perde quase nada 
mostram a frota adaptada com o gás. de potência quando o GNV E inato 
ma cidade. À economia do abate . do! É mio recomendado pela eco- 
mento iso à alta do peço da gas. nomir 
lina, e desconto de 7596 Do valordo A fiota de veiculos que posa 
Imposto sobre a Propriedade de Vel. GNV em Neri Disel > GNV [1 
culos Automotares (IPVA estão re... Etanol = GNV (9267 Gasolina» GNV 
acionados com à opção pela adip- JE GNV (1) lex que é Et 
tação dos veíeulos. mol gola e GNV (21967) A soma 

O empresário André Monteiro, toi é de 38.818 veleulos o que co 
que trabalha com instalação de Kits. responde 12,72% do toa deveu 
GNV em São Lourenço, disse que os. los registrados com análise de todos 
pedidos aumentaram em G0N6 em . os combustíveis que em outubuo de Agosto, setembro, out é movem . 2021 fode 
dro de 02, na comparativo comos —. Nomesmo mês de 2020, focamie 
mesmos meses de 2020, O equipa . isrados 37 46 veículos com GNV 
mento mais vendido é oitde Sm, . ta cidade. de um total de 301 365 
de Sº geração, que está custando. sendo Dicsel > GNV (1): Etanol 
entre RS 4900 aê RS 5 100 deper- GNV (920) Gaia GNV (15954), 
dendo da forma de pagamento "O. GNV(1)e Fev(20540) Ouro 
Aumemo é mio grande e é preciso aumento em I2meses fode 370% que a pesso tenha o cuidado dee IE TT= 
Colher mens de qualidade É funda PREÇOS ALTOS, 
menta estar em ia com as manute MAS ANDA VANTAJOSOS O atustecimento de um velculo 31,49, uma diferença de R$2.25 Se 
ões periódicas”, friso A Agência Nacional do Pelo, om clio de 78" em um poso esse abastecimento for semanal, con 

O vendedor Elvis Henrique, que Gis Nbtual é Biocombustíveis valor minimo de R$ 5.899 . siderando o mê de quairo semanas, 
trabalha instalando esses equipa- — (ANP) divulga semanalmente os deRS IA comátimo deRS 41990 saia R$ 2924. cnquano o. ACreçãe deRS 92 mp do va 
meios o Cento de Neo, amém preços dos comestíveis nos mani- . metro cúbico valor mais eso, R$ 4199 custaria RS. Jor mas hurt 

FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
DE NITERÓI 2021 NÃO TERÁ PROCISSÃO 

Games que tambem eletará ads, SÃO GONÇALO 
NopróximodiaS,quart-ea, 15h Nodis7.às Sh merárezadoo Emo Galo a esividade 

é comemorado o di de Nowa Se texço pela ade E. às 1, amina. começa no dia $ com um almas 
rihora Imaculada Conceição E a de Cumnação de Nova Senhora. festivo o meio-dia ed 130, 
feia, com lodo espeto sou po Na ds comsagrada é Srta - 0 serão primeiro “Dido Tríduo' em 
tocolos sanitários impostos pela dis 5, ser ceeteadas sem miss. han Mari, coma coroação de 
Covid-1O, será ente os dias de 8 per dire padrs Enpeo Ave. Nova Senar O almoço custará 
de dezemivo. Neste ano, não ha Bopo Meropoltano deter. Dom R$ 15 eo prot servido ser fran 

Jon Franco Resende Das ds 10. go na brasa com acompanham 
ade [pela dono serviço pague é leve 

esta Paróquia da santa em Ni TM Pad door, Nosdiasbe7,omomenoonei- 
er, que ea na Rua que leva seu té, Fri Ségo Sebastião Paga é cnalderá indios 1830, coma se. 
nome, no Centro da cidade Tam. ds 8 mia de ccsramemopelo ganda terem partedo Trduo No 
bém será celebrado o anivenário poe josé Mare MGomes. da, comemoração começa cod 
de 350 ano da Capela Nonsa Se De acordo com administra da ft, com ahorada de fogos. Às. 
nora da Conceição de Net ada Igreja, esse amo a partci- Sh, haverá um cat da mah pet 

pação nas missas será por or. Ihado ds 9h, será ver do Santo Ro- 
dem de chegada no entamo será. ad; às 15h serireradoo Tasçoda 
obervada à lotação máxima de. Misericórias 17h45min ses 
120 pessoas dentro da igreja O 2ado o Terço dos homens, e ds. 

a de máscara e a hgienização 16h30min, a Sata Miss com aco 
das mãos serão obrigatórias À. raçãode No Senhor A Capela 

gd demo ft Capeia Novca Senhora da Con- ficara Avenida De Pi Bos, sin 
No dia 6, às 9h, haverá missa ecição de Nitero fica na Rua da... no Arenalem São Gonçalo 

eb MISSAS terão nO máveno 120 pesscas Conceição, 216 no Centro 

ANoscnacomeços otimo da 
20d over e ope é 7 de de 
mio Nodia ds 18 sera 
“dou people Marco 
OM Giane Nadia do dm 
sa, dh 1h, sendo e úia 

pets almas do purgatpo 

NITERÓI REALIZA 'DIA D' DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 
tn te SAIA da eo pp Hg E porem rp donas seo Gt Cota Va am en É EE eia delito dan lt montras a or oro e ole sa Naa q En o 

cão será reulizado amanha (4) cmd. O imunizante pode sr aplicado par: . nanca” Não vejo probicima nenhum energia cpa Pops vais ds Aim POSTA o pesto pet 
da rede básica de saúde, das Oh ás MOÇÃO severa que fazem parte do gru- pessoas do grupo de risco”. detalhou dub de sad do po aa Ped Era de 

entar a cana de vacinação (adulto e 
criança, idrtidade ua certo de as 
mento, canto do SUS au CPF 

O novos portos de vacinação da 
pe sã: polo santáis De Wishing dom Le Ze Gt De Hélio Cr 
cinta Augusto Ser em Rida Out; 
Pao Marques Range, Ponto do Ros. 
Jogo Tinc de Lima, Jem Cia 
Clínicas Gonçalenses do Mutando Dr 
Zed no Ana do Bar Vemelioe meses ração cota à gripe aevês da it... Fodendo Ro e Das (LFR) os PAMe Coelho Neves. de idade que ainda no oceberam a. Máção cont a gripe aan da mec 

o Pe em ariana com e INTERVALO ENTRE VACINAS Da ANA SODRÉ 25 ccas oe como RIO DE JANEIRO 
pacata A Secreara de Estado de Saúde Aida pende Da AnaScd os a due vacas semear atrofia (0) pata redes Para eceer a dos, as pesos (55) recebeu meigo de 100 mi e que pecar 30 dee. reger o sta me as das do Espião Seo Segundo 

comparecer às unidades de saúde le: goçes contra a Influenrs doadas pelo . os ars fps de vaca “É importante mota da SES os casos da doença regis- 
vando carteira de identidade e CPF. É estado do Espírio Sano. O Rio vive . que as pesos não confiam a va. coesra gripe, dez locus que aplicavam . tados nos últimos das são atípico, 
portante levar a carcra de vacina um surto de gripe e dados da Coord. ts. Quem está ma época dese vacinar exclusivamente o imunirante contrao uma ver que são mais comuns nos per elo, principalmente dascinças. ação de Ifomações  Sbde apa dn Erico Ro modo pa. coronavirs vo pasar fre ava og Fo pm esa reacnados O secretário municipal de Sad, tuo que no tios ste das [tr o So aci erre die nação con a gripe a par desta à hot coberta vacinal dos Eos Rodrigo Clive lepra impondo”. cado usem de AO dia ts eo paes apl como. quitar) pets De 6a 22 den a cla da imunização “É fndamenave- Gomes rp nas UPAS ese. stones é Ema que fa. Deacon coma Prado Sho — na de postivdade para tese de Cabra vaca contro pe ps eia rs eme 5 de de dt car Gonça, ado 0 prai cm PER (e ep Lo 
complictesdadbença OdaD.que VACIMAÉ SEGURA Craacmmcoutapurastondsecare . is des meses de dae podem Con e Sade Pb oc Nulo 
cane no sibd, é importe para O infectloica Edimilcos Mio. por sta Eme cs ima ca precos (ec fd E dora 
as pescas que dm cifcudnde em. was fica qe vaca If dão z de ameno coneavins O colação do visao pari na 
(oleo qui ombecuendo», | foraimarh qicteiacesearnio SÃO GONÇALO o impedimeto para amar ae vaias. periodode 25428 de novenbm Que 
clrande semana Procure uma uni alguma suspeita “É uma vacina hu. Em São Gonçaloz ScretaiaMo- — Eestar grpado cu com coid-19 Neste. tomada sobe à forma dessa doação se 
dede sad para receber a dose da . (are segura há ava A vaca laio. nicipal de Side anploaos locssde . cx É necessário aguardar a are. foi Irado pelos govemadores ou se 
“vacina auaizar a caderneta de vai” . enza não anula à vacina contra a Co- vacinação, Além dos 65 postos de . cupeação pas a aplicação dos imuni- . Tn peido do Ministério da Saáe à 
nação”, firma secretário Vi 19elemestudos que mestram que. saúde que já disponlizam a vacina. amos Para se vacina é preciso apo. past ainda não explicou 
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“VIÚVA NEGRA DE NITERÓI É 
CONDENADA A 30 ANOS DE PRISÃO 
Rafaela Damas Ribeiro Azelman é apontada como mandante da morte do marido 

vronoama 
Rafaela Damas Ribeiro Azel- 

man, que ficou conhecida como a 
"Vidva Negra” de Niterói foi com- 

denada a 30 anos de prisão pela 
morte do marido, o marinheiro 
mercante William Azelman Silva 
das Neves, em 9 de agosto de 2015. 

mento, realizado na Sala de 
Audiências da 1º Vara Criminal da 
Capital, foi iniciado na noite de 
quarta-feira (1), terminando já na 
madrugada de ontem (2), quando a 

O jul 

acusada recebeu sentença 
À sesso fo presidida pes jura 

Tua Conéa de Melo titular da Va 
terminou po volta das Sh De aco. 
o com a sentença proferida pela ma 
siri, estabelecida pras de amos de reclusão que, somado aos. 
agravam deser crime cometido: 
tra cônjuge é também à é ter sido 
mandante do asassinno, chegando 
Bow 30 anos. O Conselho de Sentença 
reconheceu o crime como homicida 
“ualfcado poe motivo tape 

A defesa de Rafael lenou, no 
início da audiência, pero adamen 
to do julgamento, o que foi negado 
pela magistrada. Ainda de acordo 
Com à sentença, pena deverá co 
meça a nr cumprida imedutamen 
te é em regime Techado. Durante à 
são, também houve depoimento 
de testemunhas de neusação é defe 
sa, além de debates sobre provas 
relacionadas ao crime 

VIÚVA vou após à mei do mando com o amnero o seg oe via 

“Aim que jul cone ali. da sentença 
tura da condenação da sentença, o 
Ministério Público do Estado do Rio 

to (MPRJ), representando à 
acimação, afirmo que ndo it recor 
ter. Em contrapartida, a defesa de. gude vida de Wilam, do qua Rs 
Rafba aliou que rá se mamilos. 
tar dei do prnzo leal Na sent 

de 

ra envande 
Reconhecido ainda, pelo Con 

salho de Sentença, à traição tio 
como circunstância judicial desta 

voráve, na medida em que a seus 
da sim uma sida om se cõo: 
jugo, entregando-o sos seus lgunes 
Reconheço como desfavoeâvel ai. 
tensidude do dolo, eis que confor 
me depoimentos nos auto. seus 
da premedito e planejou o melhor 
momento do ataque, permitindo à 
execução de focma covarde, à nor 
te, suspecendendo a vitima em seu 
momento de lave”, dia um echo 

Além disso, a juta destacou à 
premiação do erime po parte da 
Acusado Tua não deixou de citar as 
viagea eta poe Rafhela com o se INVESTIGAÇÃO INICIAL 

ERA DE LATROCÍNIO O maio mercante fo morto 
no dia 9 de ago de 

clara benliciária Segundo nor 
mações levantada pela reportagem 

a, a magistrada afinou que a exe. Je À TRIBUNA o valor chegava SRS. pio, várias evidências acabaram por Sução de Wim fot Fa de maneiro, Outro io apontado na e 
tença ft o fato de a cxecução tr sido 
ea na véspera do Dia dos Pas 

As condes desfavorivers 
venticadas pela audácia rumo da 

“e lamina (rato segundo de mor 
te) Clieras detegarança regiraram 
magna do caro ado rem. 
dando a esdévea do mal mea hora 

acusada, que após 3 execução orgs 
ixo viagens csteadas plo seguro 

ciiva. Reconheço, sida, como des 
de contrução da vitima para o cr 

vitima, em espia 0 pal, se depa- — diligenciadas pelo então ttul 
véspera do da don pas igualmente 

antes do asalo. Após investigações 

dias fo 
Ele 

devida 
des to 

Test 
que Re 
Sto Fr 
do 08 

Raracia 
midados 
domínio 
levaram 

executado pel e amante otrafican- — dade da 
de Visor Marins Tavares Ribeiro, vu. — gundo 
go “Vith Met Bl”, de 25 anos 
Apontado como um dos chefes tr” da Mar OS, A pec. To de degas na comunidade Guta am, a cunada alugou o imóvel onde 
do Sunvcuc em São Francia Ele. morava 

Destaer a impecsdo cal de eres pro em setembro de 2016 sboded 
Também durante trabulho inves. vitima 

igativo, o verificado que Wiian . tour pe 
trabalhava emburcado, e, por conta. em 26 de junho de 2017, por poe 
iso, pasa, todo mé crça de 15 

Jor de mais R$ 1 milhão cada, Um 

Tum. patrocinados pel tráfico, em 

atenção da poi e levantaram sus. 
pitas sobe O rime foram 0 flo de 

e ae alianças, mas não roubaram um 

condão de ouro da vitima eo veiculo 
oi oclizado a menos de 2 ly de 

DHINSG delgado Fábia Barcke fo. onde 
descubro que Rafacia tava plane 
jo à more do mara que tera sido pec 

Apón crime, a amante de Ruela 

mulo dinheiro pata matar o oficial 

ae civis da TUR DP (Araruama) 

a de casa 
possua, sida, dois seguros 
Em nome de Rafel, no vs 
Tesgutado por Rafela após 
do marido, 
lemanhas relataram à polca 
acl frequentava 05 bailes. 
cisco, na ausência do mar 
“ndicos que mai chamaram 

ndo buscar ajuda nas pro 
de onde ocorreu» erime 
local mais alstado, no co 

o ode morava (cera de DO 
de distância Os ussasinos 
apenas o celular de Rafáela 

da podo 
ola a 

roubado, na Vil Prgresio 
e um churanço a comun 
“Gta, aliando anda (se 

informes) que havia ganhado 
inha, Com à morte de Wil 
e passo à deslrutar da pe 
era de R$ $ mi deixada pela 
Alemao, inda realizou um 
da Europa. Rael fo presa 

DELEGACIA DE NITERÓI PRENDE 
MAIS UM ACUSADO DE AGIOTAGEM 
Mais um foragido da “Op 

ração Abç” oi preso O ac 
cado fo ocalizado na cidade 
de Tuna Grande, Regio dos 
Lagos do Rio de Janeiro As 
investigações, coordenadas 
pela 76º DP (Nerd), dear 
iclaram um dos maiores es 
quemas de agiotagem do Es 
ado do Rio de Janio, om 
desdobramentos em outras 
regiões do Bras 

Segundo a distrital o au 
sado, que não deve a idenida 
de revelada, & acusado de ex. 
torsão, organização crimino 

e lavagem de dinbeiro Ele 
Toi caplurado em uma casa na 
cadadede Iguaba Grandes, om 
Base em informações levate 
das pe Setor de Imeligência 
Nesta quarta-feira (19), uma 
guie ii mobilizada a local afim de realizar a captura 

Diante 1 meses os 
des imvestigaram à atuação de 
vma das maiores organizações 
erminosas do Rio de Janeiro 
votada para à prática de gio- 
gem é todo, com ram 

foro T Soo 

PRESO fo encaminhado à caceragem da ars 
cação em outros quatro est 
dos A quadrilha chegou a mm 
der 70 escritórios espalhados 
por diversas colados do pis 

A Operação Átuc fo 
“lgrada em setembro, sima 
tancamente no Rio de Jane: 
ro, Cear, Sana Catarina, Es 
pio Sant e Minas Gerais, e 
fesuiou na piso de 34 inte 
ramos do esquema crimino. do. Contra ee fo cumprido 
mandado de prisão. Após a 
ação, le fox encaminhado so 
sistema prisional 

Movimentação 
DES 70 MILHÕES 
A maior fase da Operação 

Abc ot deflagrada em Ióde 
setembro deste ano. As inves. 
Iigaçõs inicialmente desam 
cularam uma quadrilha de ag 
oxagem que fancoeava o io 
de Janeito À apuração festa 
pelos agentes da 76º DP (Ni 
terói) conseguiu desdobrar 
agentes em vira parte do 
pis Além de Nate, os mu 
dados de pico focam cup 
dos em outros qua estados 

Coca de 30 pes focam 
presas À ação ocorre sima 
taveamente nos estados do 
Rio de Janeiro, Sata Catar 
vs, Cos, Minas Ger e E 
Pitta Sano que tem por ab. 
Jetivo cumprir Mandados de 
Prisão e Busca é Aprecnião 
expedidos pela 1º Vara Crims 
al de Nitro. Segundo ain 
vestigaçõs a quadril abria 
ramieção em outros quatro 
estados do pais « que j che 
Zow a manter 70 csertários 
Em divers dades do Br 

Modermas técnicas ves 
ação deemividas pela dee. 
Eca de Nr foram capazes de desvendar tod à logistica 
iza pel bao pa tentar 
e dever da atuação das 
polca. possfnando Sen à 
Mescaçã do megrantes do 
Tudo Queixas de og tac 
não e focal de tds as contas 
que foram denticadas na de 
crer das mvestgações rev. 
oram ma evmentação bao 
cá superar a 70 mis de 
rest Ge o delegado Lute 
enrique Marques Pereira 

solar da dra 

AÇÃO CONTRA 'GATONET' TERMINA COM 
DOIS PRESOS NA REGIÃO DOS LAGOS 

Duas pescas focam presas 
cm agrade suspeitas de pr 
dicipação em esquema de 'ga- lot Policiais vi da Dee 
gacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) resta: 
ram, na quat-eia (19) uma 
opesação para combater pro. 
vedores de internet que sil 
base cientes posses pes 

ds de concessionárias de ser 
viços picos. A ação fo re- 
aizada em Unamar em Cabo 
Eno, na Região dos Lagos 

No loca, foram apecen. 
didos diversos equipamentos 
de procedência duvidosa Sono eaias TAR 20, res 
dores, modem e conversor 
ôptico, módulo de TV/Fibra 
roteador 1100, Silk GR, 
pcomee Dede de eg snay 

OUT, tranamissores de TV 
Ree GPON FIT e 600 metros 
de cabo de fibra óptica de 
grandes operadoras. Os tic Nicos das concessionárias 
informaram que os cabos e as 
caixas TAR 20 não são vem. Gigas tercemos ou descar 
tds, o que configura crime 
de receptação qualificada 
Ainda segundo os agentes. 

Das ein, essi seta 

por furo de corgia. pois no Jocal também fo constatada 
ma ligação direta na rode de 
energia eétnca da eomeess- 
Euem para aqua 0 envolvi. 
mento das duas empresas Com o tráfico de dogs que 
aus cm Cabo Fi, e ven 
cas denocias de que grandes 
empresas ato impedidas de 

PM APREENDE DROGAS 
EM CAÇADA 
DO TRÁFICO 

Durante cerco para tentar capturar um taflcane em. 
quioto ee dormia, policias. militares apreenderam di 
gas que seram vendida pelo Aeusado, no telhado de uma casa. O caso senaleceu na 
manha de ontem (2) no ba: 
tado Engenho do Mato Re 
tio Ocednica de Neris O Eruminoso estria escondido 
aa comunidade conhecida 
como Gotbão “Segundo informações do. 
12º BPM (Niteçõi), uma 
equipe de Patrulhamento Tá tico-Móvel fia uma casa na Riu Jommaist La Pacheco 
De acordo com ox agentes, 
a equipe ecebeu dentina de 
pe o Bene do fico de eãs da região estaria dr mindo no imtenior do móvel, 
que perenceria ao irmão do. Suspeio 

luanda os poicias che 
garam 30 Íocal, foram rece 

AO GERENTE 
NO GOIABÃO 

idos por um homem que eia d puposto mão do Alvo da ação, A polca fi 
ou que Rome permita acid d equipe para que oem feitas. Dur terrengução feio tita. 
dida cas, drogas Tra e. rd Comida fr da pelos Pe apontou 3 Tok de pó ben e 12 mu ias de ra se Contudo 0 getete do tece no ty Enconrado macas e conti dsopare cado É impoctante atear 
“que a droga seriam de eo idade do spt O e Jospecene form prend dos elevados à 1º DP a. 

qu zo velo da ncia O regado da aa tabéi fot coadaido sal O tomem fo ou. vido pelos polca ci na Eondkção e testemunha, & iberdo em seguia 

CRIANÇA É ATINGIDA POR 
BALA PERDIDA EM NITERÓI 

Uma criança foi atingida 
por bla perdi, na de de» Sa quarte fera (1º), na Co 
mudado do Serão, bairro 
Cubango, Zona Norté de Ni 
ter Avira, de 3 aos, ft 
socorrida pelo pai ao Hosp 
tal Estadual Azevedo Lima 
(HEAL), no Fonseca, tam- demna Zona None A uspei 
da é que otro inha pardo 
de uma favela vizinha. 

Policiais militares do 
12º BPM (Niterói) foram 
acionados do HEAL coma 
Jaformação de que ta cr 
Eco ng ego 

erada na unidade de saúde 
era por um io na perna 
dieta O pai, que socorreu 
a gata, infmou aos ae 
tes que mora na comunidade 
da Serrão e a filha ft atn 
Eid dentro de casa “Ainda de acordo com re 
luto feio pelo pai o gen 
tes ee secedita que trote 
ba pardo de enminosos da 
Contunidadedo Abacar que 
fes ao lado do Serrão A 
menina fi atendida, mid 
cada oestado de saúde dela 
É considerado estável, A 
ocorrência foi registrada. 
pela 78 DP (Fonseca), que 
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GRUPO GOLDEN BOYS 
COMEMORA 63 ANOS DE 
CARREIRA EM NITEROI 

' 

VOTAÇÃO PARA ARTISTAS 
DO FESTIVAL NITEROI 
LIVE ESTÁ ABERTA 

' 

PEN A De 
FAUSTÃO ESTREIA EM JANEIRO, MAS 08 

TRABALHOS EM ESTÚDIO COMEÇAM AGORA 

MAIS PREMIADAS. 
FAMA RECORD 
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CÂMARA 
MUNICIPAL DE 

NITERÓI 
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O 
na 

a eo Era cortei com o sado no Aro 3 da Ração 1º 24, cem a acções e. ros e ZBRT 22730! do grato Via Bom lg DECRETO LEGISLATIO 1 tio AM a cnc To da Ciafã Nllnia 0Cantr e Compor MILTON NASCIMENTO A Ea Dio Lago rr am vg na dat do sis tão Plenário Teco, de nbr e 2 cus Nim Coto Lupo = CA Prev. Fono Corto T Vie pru Pao Vl Vic Erva, Ema na ES Vôo La Sucra unt PRIETO DE OECRETO LEGIaLATIVO he aba Aron. PROrsSOR TULIO 
PECRErO LEGISLATIVO e, eras a o BE do io corno com à mto rio Sn Jd Ração 1º 8, em e acções E. ra Paolo a IBGE do Raiva im Bm vg DECRETO LEGISLATIVO e, tran A a 6 vd a 0 Pra de Lt e ea o Vera Dai Nr 2 Ea Deo Lala nr am vg na dia e sas 

"nan Bro To dent da 221 
Tipo Pao Vc“ € vc radar: Emas Ha 

AUTOR! COMBSÃO DE CONSTITUIÇÃO É MISTA E REDAÇÃO PAL 
Cem 

A Mo Dra do Eae Nine tido rio Sã do Reação 2 
“ond pá DECRETO LEISLATNO MM 

OA EU JON ca Ea Bad Lg rm vga rd a a 
eo Bro Tea, da dentro e 221 cu Pon. Gore Ligas — CAL o Prod. Bana Corto Pira Pad Vl Vc rea: Era Ra Bari Via La Secr Sun PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO e Tb ATOR. MONATAN ANVOS. 

A Mo ea da Cara Mina em sentnidade om o aan rio 34, Xl a Rincão 7, com a acçõs Emo ro Reale 2860! 237301 do Rara so Bela é tout BÉCRETO LEGISLATIVO 1 91h07 MO Pes. meados Tudo, Taro Sh” 80 GREMO HECReNTo ECO E Ena MaGNGLIA BRASA aa E E Deco Lago arm Va ta de ma intenção 

To Pá do To a trt 
eia: Pa Vc “E Venta Emi Ra Yo fc Vs Uma 2 Scr "a PROJETO De ORCRErO Lace tas Venda 

AM 2 Ea Duo Lego ms um vio na di de ma 
"Pan Bro Tc, 2 de det de 2124 o ss Los 

egos DECRETO LEGISLATIVO sau! "E Ped a Mota tl Fr à ERA. MONICA 
(A. 2 Ena Deco Legaio ae um vio ra ut 

E mo Bda Tr? emb 211 ben Etc, Lage CAL Preeo. Hent Careto 
ceia Vaca Una 2 Scr Sua Gecrtro 

a GR GUANAvRA PIANO TOS SANTOS o concação Da a Santa “a Ea Deco Lago ave um ie na ut 

Mont Cato Ema oca 

AUTOR: PAULO EDUARDO GOMES” 

estudo no Avg 2, so Ha onluão ZTE com a alraçõs 
Eça? guia DECRETO LEGISLATIVO Me BRR “E Pa como o Dm da Paridade do Bumba VEREADOR Ca NNGALO do GR MAURÍCIO NAVIER FILHO um 

PEGRETO EGITO zur A na Ora a Ena Mina om. ortmidda cam o ei mo A 3. eso da Roc 1º BR, im 0 alves om, ra Pencil TES8O! RT Raman o Bombs é agurta DECRETO LEGISLATIVO ha, “E ea com Tr mal Bt BRA. GUAMAVRA. 

Pen Brg Tv, o demo de 2 cu fim Cade Tops CAL Pride: Horta Cato 
Fo sei Via La Seca "gn PRIETO DE DECRETO LEGISLATIVO e iba! 
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ATRIBUNA 

“ CATAMARÁ DE CHARITAS RETORNA 
HOJE ACOMPANHADO DE NOVA TARIFA 

Com reajuste de 4,4%, valor da passagem passa de R$18, al para R$ 19,00 

BRASILEIROS PERDEM 
32 DIAS POR ANO EM 
CONGESTIONAMENTOS 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA ESTABELECE NORMAS 
PARA VISITAS ÍNTIMAS NAS PENITENCIÁRIAS | 



ATRIBUNA 

“CRAQUE MARTA VAI DAR 
SHOW DE BOLA EM NITEROI 

Eventos esportivos agitam diversos bairros da cidade no fim de semana 
Jost sonce nor 

alves modalidades esportiva estã sendo e 
Jizadas por todo a 
campeao de rd 

a Praia de Charts, 
je velocidade de Ca 

mia Speed é 

aumento de 
or que Ni 

fes já é uma referência no exporte”, destacou 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 

Team Aguia Footvolley Cup 
03,04 e 05/12 

fuel emnio, buncand man igualdade res. 
to o pote O tomo que leme leio 

va As equipes j po qu spa 
mitos de duração, co 

dermindos 
Dia de Lazer para as crianças 

04/12-Martimos (Barreto) 
05/12-lha da Conceição 
Local: Campo de asfalto 
A partir das 09h 

AJOGADORA Nana ext presente em “Mano a mano! 
05/12-09h 

Caminho Niemeyer 
amos vivendo um'no 

quer dependendo d 
pandemia é das variantes. O plano mané 
soda máscara higienização dasimdos obriga O Dia de Lazer. voltado para a crianças, 

serb realizado no sido, na comunadade Mar 
ada Com 

verão atvidades arado, como bemque 

Niterói em equilibrio 
05/12- 8h30 - Praia de Icaral 

Imua Speed 
5h2-7h30 

Praia de Charitas 

ie-campeonato brasile do E RENATO SE PRONUNCIA 
Flamengo fot decretado na note de É 4 Oem, Resto Gde, eeico 

) com à vitória do Aulético E E 
Ê 

É “foi um sonho treinar o time da Gáve 
É mas que, infelizmente a passagem não 

da maneira que gostaria. 
aqui mais um ciclo Todos 

temas sonhos à serem conquistados « 
era um dos mes. 

pena. Na no 
Eequipe enfrenta o Sport na RO se pra para duelo. para lenta sair com as conquistas que 
de Pernambuco, no Recife O jogo . supera matematicamente o time cam. caca: fruno Henrique e Gabi. fora de cosa esperávamos”, disse 

Nas cores 
Branco 
Tabaco 


