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; IBGE: MAIS DE 200 MIL 
AMÓRA EMPREGOS PARA O CENSO 2022 

O IBGE abria tem (15) as 
VALE A PENA LER DE NOVO inserções do processo seletivo 
SER para contratar 183021 secensea- 

dores que vã trabalhar na coleta 
DEVOLVAM “de informações do Censo Demo- 

O NOSSO ESTÁDIO sedoso Ad obne oe 
municipios do pais. 

Durante as inscrições, que 
vão 14629 de dezembro de 202 
o candidato devera escolher à 
área de trabalho em qual cida 
de realizar aprova. Ataxa para 

Mais Um movimento em residentes, como Altair, Ama- 
avar da devolução do Estádio rio, Jair Marinho, Gerson, 
Mestre Ziza, campo de fute- Roberto Miranda, Zizinho € 
boldo conjunto esportivo inau- . tantos outros, sem nos esque- 
gurado em 1945 — quando Nr. cermos de outros grandes pro- 
terói era capital do Estado.  fissionais do cenário nacional, | Co Da RS 
precisa ser desemvolódo. como Edmundo, Leonardo, | aa ES de 

O Botafogo de Futebol e Paulo Zagalo, Caio Cambaiho- E pe 
Regatas, que já dispõe de ou- ta, ri (o primeiro brasileiro | La manh du da 27 de março de 
tras Instalações, inclusive o a jogar nos EUA) ou Oscarino E dg ps mepos 
Estádio Niton Santos, cons- . e Manoelznho. campeões do |  vados trabalhem por st to me 
“ruído pelo Poder Público, não . futebol de Nitert. membros da | sena coleta domiciliar 
lhe dá a devida ocupação e nossa Seleção na estria da Tambem estão abertas até o 
nem cuida das suas instala- Copa, em 1530. dia 29 de derem 15.430 opor 
qôes, que estão precárias. Mas é preciso uma grande | runidados para agente constárioACA! e de R$ 367727 para CCA, sus regido de tratalho 

O campeonato oficial de movimentação da sociedade | supervisor (ACS) e 5.450 para. com jornada de 40 horas semanais. Como q recenscadores são 1- 
futebol de Niterói não tem es- . para Niterói recuperar 0 Caio sendo it horas didrias para ambas . munerados por produtividade, o 
paço para as suas atividades . Marins, não apenas parao fu- | (ACM) amasde nivel médio Os. as funções Para CCA, é obrigtória IBGE preparou um simulador online, 
se vale de um campo do mu. tabol, mas para 08 Jogos Es- | salários são de R$ 1700 € RS ter Carteira Nacional de Habilitação. quecaleula quanto o profissional val 
rifa de laboraí para as par- . colares como os que ocorriam | 2 100 respectivamente Ataxade definitiva 04 provisória, no mnimo . receber de acordo com a quantidade 
tidas em que tem o mando do 
campo. A cidade perdeu seus 
antigos campos, como os do 
Nteroienso, Ypiranga, Manu- 
fotora, Mariimos, Gostei 

Iaseição é de RS 60 SU e prova categoria E no prazo de vaidade. de residências visitadas e pessous 
ser realizada também em 37 de Na seleção para recenscadors,  recenscadas, considerando ainda à 
março, só que na parte da tando os candidatos devem escolher, no taxa de remuneração de cad setor 
As inserções para recenscador e ato da inscrição, à área em que dese. censitário, o tipo de questionário 
agentes censitários podem ser. jam trabalhar Escas áreas podem cor. preenchido (ásico ou amostra) e o 
festas no ste da Fundação Get. responder aum 00 mais haros, ua. registro no controle da coleta de da 
Mo Vargas (FGV), comunidades. Por exemplo, para à dos A jornada de trabalho recon. 

Outros dis eta foram ln. cidade do Rio de Janeiro há 6480 . dável para os recenscadores de no 
gados dia 14 com 1781 vagas de — vagas em 70 área detrhalho incla- .múnino, 2 hos semana 
aivel médio para agente cent . ave em comunidades como Comple- Para estimar a remuneração, bar 
rio de administração e imformati-. xoda Mar (120 vagas), Vigário Ge tirar o municipio ea quando 
Ea (ACAI)e 31 para condenados 1)(113), Rocinha (69), Complevodo de de horas que pretende dedicar 40 
censitário de ára (CCA), Asia. Alemlo (60), Cidade de Deus (35), trabalho. O coordenador de Recur 
cições custam R$ 44 para ACAL . morado ore) e Vidigal (6) Asdeia ss Humanos do IBGE, Bruno Me 
e deR$ 66 para CCA, e podemser. é que os rmoradores desasdrcas se Ibero, explica que a taxa derem 
eta até O de janeiro de 10220 . inscreva no proceso seletivo para. neração vara por diversos ftoes, 
sitedo lato Bemilro de For. poderem atua nas imediações de mas entre cl setor censá 
mação e Capacitação (IBFCI Os residências Aus, 0 IBGE contará ri, que é local onde estão oca 
salários são de R$ 1.700 para. com recenscadores ambientados a . dor os domielhos visitados 

várias Copas do Mundo, sem- 
pre como brilho dos grandes 
craques aqui nascidos ou aqui + estes de 13 om pos ae 2019 

Jourdan Amóra é Jornalista 

Gol e Uno vão sair de cena 

ATRIBUNA a RarasRTcS Gisa e 
cado, dos dos astomóves mis Pelomeamo motivo Volkswagen .torização de muidos traseiros”, diz 

facebook.com/atribunarj vendidos no país, com legiões de. aposertou a Kombi em 3013, aos 56. Cássio Paliarini, da Bright Consul- 
Bs vão deita de ser peoduridos.. anos. O Gol, hoj com 41, ainda é o. ting Para cle, os dois icones devem 
Os icones Fiat Uno e Volkswagen . mais vendido da marca (empatado 

Ta pesando da hora, Essas motos barulhenta são insupor- Gol são os úlimos “carros popu. como Cross), mas ndo tem ame de Os novos veculos já não ficam 
áved. É um barulho animo. Como que ele conseguem am hues”, segmento que já resp... ma repersentatividade que tinha nos . tamo tempo no mercado ar assim? Eu ocuho de colocar meu filo para dormir e eles tpm a d por 70P% das vendas no pus... 27 amos quando oi lider demercado, Sem Uno e Gol, vão solar dois 
ns feed hor, a el nda memo. Eee Definidos coma “caros deem. modelos de carros de entrada, o Mob 

qualquer hora da da au da nte - Carolina Almeida trad”, que são os mais baratos eo Renault Kid. O que vem pela. 
de cada marca. já não êm preços neste amo- 67% para tias -ao- Gente são veiculos muis sofisticados. 
to atrativos. Tecnologicamente . sentadoria do Gol deve ocncec em emuis aros 
defasado, ão têm condições de. 2077 Já Uno deve si delinhaain- “Não dá mais para imaginar cr 
receber melhorias em seguraoçae “da steano. Ee vendeu 193 mil uni ros tão simples, os modelos de hoje 

Mas ss mun deem de ser aibusção da policia tar de cr 
culação veculas provenientes de roubo ou furto. O que els nao 
podem é levar para depósito vescdas com treglardades de 
documentos ee le federal 4 23971 não permite que ave priepeiri des pa fo mio Eng di Li dono pad Pol fr qua map dentina Pedi fe e Mira o pecas ao. legsção O Un tam E mai vendo Cor Mora, da Ava (o 
cg terei det fe lo |. pdirs GRs do mac a Sa Donde 
palriepeça pele endapininnç ae users enc So pode cannabis is GE 

Em 2024, lados terão deter co 
e crio des 

st no mercado - o Moby que ven. são Fi, Civ, Siena, Doblá, Voyage. 
“leu 62 mil onidades mesteamo. Saveiro, Joy Sandero e Logan. 
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PLENÁRIO VIRA OCTÓGONO DE CONFRONTO VERBAL 
Sessão na Câmara de Niterói é marcada por bate-boca entre Binho Guimarães e Douglas Gomes 

Alerj aprova Orçamento do estado para 2022 e PPA 
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GUARDA MUNICIPAL DE RIO BONITO 
GANHA ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 

Corporação terá porte de arma e a vai atuar sob autoridade suprema do prefeito 
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Autorização para eventos a i 
será simplificada em Maricá “Mto Cima promogao 

CABO FR! 

Estudantes aprendem a dizer não às drogas 
pe 
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saque motas 
Amei do aumento em 5 no. 

preço do gás natural canalizado, co- 
meicializao pela concesionâna Na 
lurey -a antiga CEG- no estado do 
Rio de Janeiro preocupou tod ac 
eia envolvida no segmento. Moto- 
rita que instalaram o b4-GNV pe 
Fando em economizar na abasiei- 
mento reclamam da alta dos preços. 
O responsáveis por postos de com 
dustiveis também estão preocupa 
dos. E comerciantes, que trabalham 
na conversão dos veléulos com a 
venda e instalação dos kit tam 
temem pela que na procura De acordo com a Agência Regula- 
“ora de Energia e Saneamento Básico 
do Estadodo Rio de Janeiro (Agener- 
sa), o poço final da metro cúbica do 
GNV os postos de combustíveis 
pode variar ente R$ 5,90 R$6.20.O residente da Ageners, Rafci Me- 
Nezes, ds que o assunto rá cons 
arma pauta da última cssão regula. 
tóciada agência, agendada paro pro. 
moi 3 de devem. 

O anúncio da ata foi eo, não 
oficialmente pela Naturgy (antiga Ce, nfoemando que part do pr 
mo mês va nc o reuse no 
to de aquisição do pia (molécula € 
anaporel comprado da Petrobras 

Segundo testo da Associação Bra 
teiradas Emprenas Distribuidora de 
Gs Canalizado (Abe gds, o esjute 
poderá vir acompanhado de aumen. 
los por outras empresas. 

Em chamadas públicas, para ne 
gociar contratos de longo, prazo 

om vigência de quatro anos, a Pe- 
trobras estipulou este reajuste de 
Sia vigorar part de º de jane 
rode 2022 Ad novembro, a gás cs 
nalizado residencial aubia 30,59% € 
o plo vcs 57 749% emacima da 
inflação média deste ano, que fo de 
9.26% no peso. 

A Federação das Indústrias do 
Estado do lo de Janeto (Fin 
caminhou cartas para Minitri das 
Mas e Energia, Agência Nacional 
do Petróleo, Governo do Estado do 
Rio, Petrobras e Ale) pedindo para 
eitr ese ameno e consquete 

A entidade quer eva “pesos 
que podem eretas pura a so 
cledade e a cenroia Muminenses 
como desconsaerar mestre 
aliados pela empresa colocando em 
eee rendas geradoncomo 
combustivel, desestimular consumo 
a engana da uso do is natural no 

TA DO GAS NATURA 

“PREJUÍZOS PODEM SER 
CATASTRÓFICOS”, DIZ FIRJAN 

Aumento afeta famílias, indústria, comércio, motoristas, com potencial de colapso na economia fluminense 

estado do RJ; or um beto de 
Segiança estande mo mercado 
prejudicar a comtimudade dos avanço 
Ambientais obtidos coa expanda do 
ts do gi atua em ss participação 
nopcesa de descamação impos- 
do pel pauta goal; ecos 

O empresario Are Monte que tralha com instalação deb GNV 
rode São Lourenço, em Ns dr 
se que já percebeu sua comercio 
es caro em 2 "Eme aumento é a pesocupação muto grande Como 
oNV eai burt, tendência é que 
spas e à alça 
mento e estamos tum momento pos 
onda em que amos repara doaseendas Quem vais NV 
recebe ma noticia desa e com medo 
de comprar” com 

JEFERSON Fic está reste qu To economia está torno 
SINDICATOS SE ARTICULAM E CLASSE POLÍTICA REAGE 

Os dios do Sindsado RU (Se 
“bica do Comer Vea Se Com 
dustíveis,Labificanes Loja de Com 
veniênca, com ação estadual) Si 
“com (Simbeto dos Ponto even 
“dores do Mucpa do Ro) x ar 
nara com trade estado 
me do deputado estadual Ae Cor 
ra Na segundo fia (13 leu 
am coa serei eta! de De 
demolvenento enaimao Ven 
a por teima do patamenta 
Ondas temem copas nas 

vendas do combustivel que ucgra 
programa de tranuerência de renda d dao Mane om apto de 
do para tanta motoristas de apa vor para toda a cadeia do pl no E 
tado. O estado do Rio de Jane é o 
“maior produtor de gás atual do pas. 
também o mtos mercado comu 
dor veeular do mumo. 

Ade Cota, deputado estuda 

entende a polaade de somento 
Como “aba” “regue afetaria dono os motos elndo ar 
tas e matos de aplicativos. mus 
peepabana o fomecamento de gi à 
nda e ancora alemde por era mas de ano que teve 
o encanada edi 
emo o deputado. André Conéa 
aa qe o amo poe te como 
ums “Não cetagero firma que 
iso (o aumento psp pela Natur 
a) vai afeta toda população e pode 
Aude à retomada da cora do 
estado do io de Jair” avaliou 

Anda segundo o deputado com 
se em ame raiado pela peúoia 
Agnes lt Ravi Qu 
“mal. Rave pesada de reu o na margem de comercaização do 
E cm no e e emcoade 
Edo preço pecado ra cap 

TO Sep E COÇÃS ma ia e apra esta com preço as luas 
O Sead fecal Chico D Angelo 

(OTA neem Nam 
od quem dependo NV pato 
Ru “Avda ts es de 
eso detabs que io CNV mo 
invasor fá 
ms dio NE Macro 
do degpvemo Ec pet 
PREÇOALTO PREOCUPA MOTORISTAS 

O mara de aplicativo Caton 
Fernandes, e 36 ano. die que e 
Da dep a tação aces eta 
cado cada ve a “Fu abendo 
o esse é sta lrcedo para tm 
ado sevees Trabalhar dirpndocuá 
if demais. O preço do ONV está mto cr mas anda e ma bro 
do que à polia € o cano como 
Dengenhe el eenon Fico, 

30 tamem reclama do vala 
picado na bora Temos que a ie tado, Um não 6 comb 
tive, tem munição, peças Espero 
“que reveja ca posildade do au. 
enero le no acoteça”, ponderou 

PETROBRÁS QUENA 100% 
De acordo coom a Abegãs, a Pe 

robe chegou a propor reajuste de 
100%, as depois reduz ese per 
centua para 30% Quem una o pás 
ncanado em ca tamém tem mo 

ga ficar preocupado. À aposentada Rosa Maia Lopes, 
67 ao tora em um condeminto em 
São Gonçalo e utiliza o gás encarado 
raça coemhar para esquenar 0 cho 
eiro, “Ed acho que no final vamos 

pagar esa conta Se esse umento 
ing isso vai cat no bolo das pes 
soa. Eu uso 0 pls encanado, meu f 
To tem bojo em cs e pagou RS 
TO quando teve que comprar Acho 
que a situação econômica do pls está muito preocupante” finalizou 

PREÇOS 
A Agência Nacional do Pelo 

“Gl Natural Mocombutcia (ANP) 
divulga semanatmeme 0 preços dos 
combavei nas muneipãos Em Nr. 
ter o valor médio ente 0 1 de 
derebro, do GNV fode RS 163, 
end valor minima de RS 3409 eo 
bem de RS 4 4 memeibico 

O abastecimento de um velulo como eslndde 7 Sm” cm um posto 
que custa o valor minimo de 3.999 
o m' custaria R$ 29599, enquanto o 
Valor mais cao, R$ 4 44 unia RS 
33367, ma dicençade RS 3,77 

“semana de 21 e 27 de nover 
valor méd do GNV erade RS 405, 
renda o valor minima de R$ 3,499 € 
omásimo de R$4,1990m 
Com o dumento em vigor, com- 

pletar um cilindro de 7 Sm pamaria 
custar R$ 44,35, no mimo, e RS 
26,50 no mama 

OAB lança cartilha 
Uma inicitiva da Comissdode 

Empreendedrismo da Ordemdos. 
Advogados do Brasil (OAB) de 

ói promete ajudar pequenos 
empresários não só da cidade, 
mas de todo à Brasil Hoje, sed 
lançada, em evento na sede da 
Ordem, uma cara contendo or 
“entações para a categoria, a fim 
de orientar procedimentos para 
rar diretos básicas 

De acardo com a presidente da 
“conmunão, Patricia Jardm, a eia 
de elaborar a cartilha surgiu no 
ano passado, mas o atrasada de 

“vid à pandemia Dessa focma de 
perto a iniciativa de se lança um. 
manual prático a Em de proporcionar 
“que novos e futuros empresários sa 
am o que têm direto 
“Quanto menor o empesendadr, 

mai dividas cl tem, mas carente ce 
é de informação. Ele não sabe por 
exemplo, se formalizar em algumas 
questões A gente viu a necessidade 
de flar para esse empreendedor Não 
quero falar para o advogado, parque 
ele sabe seus ditos À gene quer 
Tala para à sociedade Essa carulha 
os fita no a passado e é um doc 

para microempreendedores 
“mento muto completo, com limpa 
gem far, explicou 

Anda segundo Paris o pec 
pa pablo são mueroemprem. 
dedoes invada (MEI) empre 
“as individus de resposalaade 
lema (EIREL Is) Eai queavoo- 
tade de criar vm mute! voltado à 
clase existe desde 2020, mas a Co- 
vie 19 atrasou os plumas. Desa for- 
ma, a carla passou também a ser 
tum gua de orientação para o cenário 

case momento é divulga bastante a 
carla para que alcance nosso pá 
Nco-alvo, que é oemprcndodr Ee 
por si 6, va chega, banar o docu- 
mento , caso tha alguma dúvida 
esse seio, pode buscar ins 
são por meo da Comissão de Empee- 
Endedonamo”, completou 

A presidente da comissão aponta 
“que, o talco, muto que per- 
deram seus rpregos esto partindo 
paca o empecende dons afim dese 
entremem avadade Alemdacaro- 
Ba, a comido irá realizar até final 
do ao, um calendário de eventos 

volidos ao empeeendedarismo. 
Ela ressalta que a cartilha serve 
tanto para pequenos empresários. 
formais quanto aos informais 

O lançamento tá programado 
pa coco bo 18, eme 
dorso convidados devido os 
pocos de dsaniameno soci 
alconraa Cow: Também part 
capa do event membnus da 
mara dos Digo Lojistas (CDL) 
ed Secar Municipe Desen. 
volvimento de Nat O documen- 
1 será dispnsdizado no sie h- 
tps/ubeteros rg 

Passageiros do Catamarã Charitas passam de mil 
O movimento de passageiros 

do Catamar Chars em sumen- 
tado gradativamente deste rear. 
no das operações, em 4 de dezem. 
do, quando registrou 63? pasa 
pesos, movimento cerca de 9% menos do que era observado am- 
des da pandemia da Covtá-19 Na 
terateira(1), serviço ultapas 
sou, pela peimeia vz desde are. 
Jomada a marca dem usuários À 
informação foi dada o jornal À 

TRIBUNA pela CCR Bares 
De acordo com a conecasionáia 

CCR areas, focam eootalizados 
1.040 passagiiros. Além disso, foi o 
dia de maior movimento desde a re- 
tomada do serviço. Até então ore. 
conde oi do dia 7 de demo, quan. 
do 96 passageiros utilizaram Ca 
tamarã É importante slicata que 
antes da pandemia da Covi-13, à 
máia ra de apronimadamemte 400 
passageiros dúários 

Demanda de passageiros. 
da linha Charitas: 
0612-821 
o7f12-s60 
osp12-831 
ospr2- 893 
10/12-912 
13/12-885 
14/12-1.040 

Nessa pimeira etapa da retoma- 
da, o serviço segue com intervalos 
“de uma hora, entr as visgens. São 
dois periodos disitos de 6h Smin 
e VObiS mim (no sentido Charts X 
Praça Xin s 1ObSqunino 
sendo Praça XV X Chita); 7h às 
19 sentido Chantas X Praça XV) 
e 16850 às 19h30min (no semido 
Praça XV X Chu) 

D valor da tarifa, que solte re- 
ajuste anaal conforme previsto 

pelo contrato de concessão, é de RS 19, por viagem O serv 
ço foi interrompido desde mu 
Ga de 2020, devido à pandemia do Coronavirus. À estação re- 
eebeu por procedimentos re- 
gulares de manutenção, de dcordo com o cronograma de 
serviços que contempla todas. 
às estações do transporte 
aquaviário administrado pela 
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ACIDENTE NA RO: 

ADVOGADA DEIXA DEFESA DO RÉU 
Acidente aconteceu na descida da Francisco da Cruz Nunes, próximo ao Cafubá, e vitimou três jovens 

A advogada de Leonardo Moraes. 
da Silva Pagan, de 19 anos, moto- 
“sta do caro qu capotou na Regio 
Oceinica de Nite e vitimou fa 
mente ls jovens, em 8 de abel des 
e ano, deixou o caso Ele fo de 
ciada à Justiça, no Código de Trios 
to Brasileiro (CTB) por praticar ho 
micídio culposo na condução de ve. 
ieuo automotor. Oo meses após o 
acidente, aínda não foram realizadas 
audiências realizadas ao cu, 
À denúncia Toi oferecida pelo 

Ministério. Público. Estadual 
(MPR, À Promotoria de Justiça 
Jum à 2 Vara Criminal de Niterói informou que 4 denância em face 
de Leonardo já foi ofertada, esta 
do ele ineurso nas penas do Art 
302, parágrafo 3º três vezes, do 
CT homicídio culposo qualifica 
do pela condução de veleuto auto. 
motor sob à influência de álcool 
À reportagem de À TRIBUNA. 

consultas especialista Matheus Fa. 505 quando há consumo de álco 
livee, doutor em Direto Penal pes o! 
USP Ele aimou que, mesmo a de 
núncia tendo sido por homicídio cul 
posa e não estando na esfera do Cb digo Penal, a tendência é que. emenso 
de condenação, 9 seusado seja pes 
so. Caber do juiz responsável pelo 
Julgamento decidir qua oregime te 
chado, semiabert ou aberto 

O culposo 

Tselareceu 
Em relação à lentidão do pro- 

cesso, o especialista explicou que 
ainda assim, são está fugindo do 
curso considerado normal. Ele 
ainda salientou que defesa even. 
ualmente pode usar de estraégs 
as para atuar 0 andamento com 
objetiva de ganhar tempo. Como 
do, ele não isenta à morosidade da 

VIOLENTA colisão tera ocoro means acção oe if e se no motana, seguro cenúncia 

Um gravo € vento sede de ato o ia a ae de 6 de pe 
va das Su Estrada Franco da Cr Nus not da den da 

men de Soa Meda e 3 ao. Guel Pale da Cosa Goma de 
19, e oba da Cota Miranda de, de 17 que ra morada de pb 
aa a ame dd Colas Or que aeb desloca Em en A duo o a qe ra am co 
Aeee para la do veto O quão vue Raphael Dual Eres Ge 

nor do que o doloso. Se ele estava 
aleoolizado, à pera aumenta, que 
vai de cinco à oito anos, q que 
eventualmente dá prisão. Essa pena 
Já é mio peônima A do homicídio 
doloso do código penal. Portanto, 
tendo condenação, pode haver om 
cateeramento em tegime fechado, 
dembero ou aberto. O CTB foi 
aletado em 2017 Justamente para 
Aumentar à pena em casos culpo: 

Justiça como outro fator que pode 

À defesa tem estratégias que 
pode vúlizas e so legltmas. melo 
Erande maio dos caso. v trato É 
exutado pelo pebprio Poder Judicid- — nas assistindo Leonardo. Ate co- 
o À demora mus vezes é umade tem (13) 0 name dele continuava 

rência da morunidade da Justiça” constando como defensor do seu 
promegu sado no processo. Falivene exp 

cado no dia 23 de novembro tati 
mou o advogado David Patrício 

to de 1 aa sue aponte Ermeoeve 

E que, com ele, a Justiça tem como 
objetivo ganhar tempo à fim de vi 

ana fase de inqurio polcal Logo of 
recendo a dema cemcamndod 
ao advogado é intima para espe 
er e coin cao Dest forma, o 

advogado pode contra, pode ser 
srta outro advogado ou será 
momeado um defenser público para 
ese bu Iso é uma forma de ão 
dear que cats uma nulidade, que 
dep fa o penso rasa mu 
to mui” pon Fivene 

A advogada Sara Santana af 
mou que, por questões éticas 
deixou o caso Má aproximada 
mente três meses, O outro ad 
Vogado que atua na defesa do eu, 
De David Patricio, segue no 
caso. “0 exeritório Patricio Ad. 
vocaeia e Consultoria, eu sendo 

proprietário, em conjun 
to com minha equipe continua. 
mos na defesa do Senhor Leo- 
nardo Pagani. Sobre à audiência 
ão lemos nada a delarar,respei 
tamos o Juizo competente pelo 
Julgamento da caia, respeite: 
mos a puta de audiência dispon. 
dolizada e aguardaremos a desig- 
nação de dt apropriada À delena 
Acredita que as teve defensivas 
devem ser apresentadas ao julzo 
competente, compreendendo que 
à exposição midiática da caso 
não agrega para solução 
caso em questão, apenas 
ando à cultura da vingança penal 

Motos barulhentas serão 
rebocadas em Niterói 

Motocicletas com itregularida 
des, como escapamentos barulhen 
to e alta de placa vão ser rec 
las 4 parir de janeiro, em Nitrd 
disse em entrevista no Jor A TRE 
BIUNA o coordenador da operação 
Segurança Presente na cidade, ma 
jor Abrahão Climaco. As ações vão 
ser coordenadas pelo p 
apoio da Polícia Militar e Depurta 

De acordo com o mao, está 
sendo finalizado 0 convênio entre o 
Segurança Presente com a Prefei- 
tura de Niterói e 0 Deita para que 
as ações passem a contar om tbo- 
ques, O objetivo é fazer com que 
seja cumprida à Lei Municipal que 
proibe a misto de ruídos de esc 
pamento de motocicletas e autoo 
tores de fam sancionada plo pre 
feito Axel Grael (PDT) vo Bnal de 
novembro 

As ações de fiscalização, com 
abordagens e autuações, já vêm 
sendo realizadas nos últimos me- 
des. Foram mais de duas mui nos 
meses de outubro e novembro des- 
te ano, em Niterói, durante ações 
para reprimir irregularidades em 
motocicletas, como escapamentos 
barulhentos é falta de placas. 

Os policiais ficam em pontos 
estratégicos da cidade, em dife- 
rentes periodos do dia, com as 
ações de fiscalização. À estra 

gia para a definição dos pontos 
varia de acordo com os indices 
de violência, explicou o major 
Abrahão Climaço. 
A operação é planjada de acor- 

do com a mancha criminal a fim de 
evitar roobos de veiculo e a transe 
me A operação de trânsito é volta. 
“la para motocieetas regulares, 
“com alteração nos canos, mts sem 
placas, que é facilitador para come- 
timento de delitos, e estado geral 
ls motos a fim de redazr aciden- 

era Ed citaram 

MOTOCICLETAS inegdares poderão ser rbcaças a pr o ms que vem 
Ainda de acordo com o balanço 

mai revende, no mês de novembro 
oram realizadas 955 autuações de 
trinato: 214 encaminhamentos para 
postas de vistona: 76 CRLVS reco- 
Todas, 15 carteiras de habilitação 
recolhidas. nove teses de ham 
tro realizados. além de nove reu 
sas. Nos próximos dias. será diva 
gado o balanço da peimeira quinze. 
ade dezembro 

considerados poluição sonoa « fot 
tema de debate até a pabicação 

De acordo com à nocmativa fi 
cam dispensados do cumpomento da 
Lei, ambulâncias, veiculos utiliza 
dos pelos Gegdos de segurança o 
Dica veiculos militares, veculos de 
competições devidamente autora 
dos, maquinário agricola e máqui 
nas utilizadas na teraplanagem e po 

Os agentes de trânsito farão à 
notificação e os ruidos sô serão per 
mitidos se seguirem as definições 
do Conselho Nacional do Mes Au 
diente (Conama) através da NBR 
9714/1999, da Associação Brasile 
ra de Normas Técnicas (ABNT) 
Par isso podetá ser utilizado o ap 
telho decibelimero para a medição 
sonora dos escapamentos 

LE MUNICIPAL 
Foi sancionada a Lei que proibe 

a emisdo de ruídos de escspumen. 
to de motocicletas e automotores 
de fooma geral À normativa fi & 
valgada no Dário Oficial do dia 20 
de novembro, já estã valendo e a 
mula para quem nto obedeser are 
ga é de RS 50255. Os ruidos são 

SÃO GONÇALO 
Os atentos do Sã Gonçalo Presente agora estão apéos para teia 

moto avegulte de crclação no mumaipo À Liheração para apra 
da nova atribuição dos 17 policiais militares da Operação fi publicada 
pa portaria do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Jancico 
(Detran), em novembro. Com ess atribuição, os militares darão refor 
go às aplicações de infrações de trânsito, tesirando ds ras meocile 
as identificadas como roshadas e conbudo asas praticados com estes 
veiclos, aduzindo ainda mas os inices de ennalidade 

O julgamento da ex-depra 
da federal Flores dos Santos de Souza e ouros acutados do 
homieido conta o pastor An. derem do Carma sd cada vez 
mas peónimo, De acordo com despacho axinado pela juiza Nearis Dos Santos Carvalho 
Are. data do já popula de ver ser definida aum que na. 
túncias superiores analisarem ce últimos recursos anda pe 
dentes 

Atualmente além de Flare 
di a ih adotiva Mary Teo caneta Rayane Olive pos “em rsrs a serem nlgido 
pela 2º Câmara Criminal. De Kdo com o despacho aps à 
teen desses recurso, será dado pesneguamento à deugna 
ão das ses de julgamento dos pericados 
TE Juizo à quo solicita dade já que. pôs à ema dos 

fecuroos Especas e cute 
ari os runas Supeniores, deja o proce remetido a este 
Jaz para pose guimerto com a designação das sessões de a 
gamer dos prounciados eo Siderando em especial os pes 
dos de desmembramento for” 
maládo por algumas defesas afim o despacho 

Entre 03 pedidos de de rmeimbramento que serão com 
siderados dever estar de Si 
mone dos Samos Rodrigues 
ha ológica de Flordeis A defesa da dcusada vem sol ando que cla tenha o plgamen. 
to amiceipado porque eoates Seu em juo a autoria do cr 

Júri popular de Flordelis 
cada vez mais próximo 

me e tem sofrido de problemas, 
de saúde na prisão, Sgravados 
pelas sequela de um câncer 

CRUME EM FAMÍLIA 
A juira Neari dor Santos 

Carvalho Arce, da 3º Vara Cri 
mal de Nur. did ofere cer denância corta deputada dera Ford dos Santos de 
Sou e otras dez pessoas pela mort do pastor Anders do 
Carmo, acer em 16 de ju io de 2019 Com o, a paia 
menta e os demais acusados rija popular À sentença fot 
publicada em 4 de maio Alémde Howe. forame mundos o filhos Brológacor 
Adriano dos Santos Rodrigues, Flávio dos Samos Rodes e 
Sumome dos Santos Rodrigues os ilhas afevos e adotivos 
André Luiz de Oliveira Clos. Us Ernctcoda Sa, Mar 
29 Teteirda Sae LueasCe- Tar ds Saios de Soura: a neta Reavane dos Salas Oliveira 
além do casal Marcos Siqueira Cosa e Andrea Santos Maia, 
acao cemvolmento oe 
Sado acata ruido ci 

Flordelis responderá por 
homicidio triplamente quali cado (motivo torpe, emprego 
de meto cruel e de recurso que postou a def da 
ma), tentativa de homicídio so de documento falo é as” 
sociação criminosa amada. Em, ado da imunidade palamen- 
ta, a deputada, que só pode ser 
prêxa cm gran por crime Inafiançâvel, cumpre medidas cautelares, munsorada por tor 
coselea eletrônica 
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CULTURA DE NITERÓI 

INVESTIMENTOS DE R$ 37 MILHÕES 
ESTE ANO E MAIS AINDA EM 2022 

Flávio Ricco 
INDEPENDÊNCIA RECORD NEWS VAI TRANSMITIR a tusepavpprd H 

A“FÓRMULA 1 DOS MARES" Ki Tod") 

AMIGOS DO NEAR 

camocão 2122 

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO 
ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE 

Braço vê are a um poda est je Bi fp E mos ct 
grado pao 0 cin 24 & 31 de detentos. Fá, só z 
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ETEMEINHESA 
Prefeitura de 

6 RIO BONITO 
Extrato do Segundo Termo Aditivo - Processo nº 1738/ 

ico cera) Processo: 5872! Pas. Tá (ct) mesma. Dus és Dessa 03120 
PORTARIA Nº 92972021 O Pre Municip de Fi Bond. Eta a Fi e meo ouso oe 

PORTARIA Nº 837/2021 
“lb Poco 1 1 1 TE 2087 

Naa DOI 2013 
RB em 4 de Demo e 2 LEANDRO PEREIRA NETTO. PREFTO MUNCIPAL 

LEIN'2474 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 

TA O eve ocupantes ds ca de Iscatzação prev na Ls 79, ap  sração asda pela Le 2126291, pastar à ovcm ses vencer tee caes gica se reuso plenos emo rato au cd vel pr” 720.0 com cpa ade 0 arara Lc de iv mo R$ 21000 com carga ora de 3 ara Pa de No ear = R$ 330000 com capo nora de 40 
ca arado o cado ago 3º da Ls 79190, após a alação a 

espero vç pico ca lona a 7 Gas 82213 passa ge pad po a 6 ec de 227 Ape raras vo odds e te ee um pç ea care cm er Eae ca ea pm re ge Ei cr om vs ta Eta de a pacção revoga (egos poções em coin. em esc nocao Les ese SET o cao vou lo para a Cegos iss cando em 1 de 
pride Ps Ben 10 de emo de 2021 

ações cobeé pel at 21,1 da Ls VE22TDN - Eta doe Se pe fo da Rss ria aut e he 
pede Bo CONSIDERANDO a utaação da Sieicânc ernitratca arauto da pt 20! puta nO de 20 ut de 221 par uração suposta podia Be ao com páves como enero canção pia 
Do neree plo tdo na Seres Mure de Aaência Sea CONSIDERANDO a srresetação de lato Ea gtaComanho Sn cone conuca e apicação a penalidade de rsrencdo erva Sefin E ie 20 Lie ME do Td jr 013 Por tina so inc 8X 3 85 Le nº 1822 de 10 de 
eee CONSIDERANDO que co 1 do at 220 da Le) 1823 do 10 de ja e 9) sd qu a sn pr rr a piação de 
Eai eee 0 aperto de alo 0 (ria Res AP eies o Ret a Comissão de Snicancin agia Ser 
cor nepal car astro aamevsrteo. matricula 397401, ape sta do fo peca o. locar dia PE de 1 a pan e ON. pos vação as piões contas ros Tau ido da Le sd jr Se 

EXTANTO DE CONTRATO. SECSANE tran Dot amaro 122021 tese EXTARTO DE ConTeuTO. SEcsanet3aaa! Di du seenatso 822021 

ERTANTO DE CoNteuTO. secsane tasas tee EXTARTO DE contrato. secsane sena, 

É CÂMARA 
MUNICIPAL DE 

202 em Cano Lg A Pro 

O Prieto Camara Mis de Nr ro uso e su tes leg eds gl 20, args 1 4º da Ls pia 
et ço, a TB o Rg ra CONVOCA Sanharea Vereadores =» Senso Etaoranáa Legis, Per del Cn 
ma Td deb cereal 

A fera comscação na lar recon pra 2 dcmto ds 
Proto es tc 

pedgagem | PARA O PERIcDO De azR30as. | “ana gal de Na 16 8 detarõr de 27 LTON UOPES CAL TpReSDENTE 

commrunas: 
Be Lg dna CN, nd Pora BR SGSE ALEXANDE at. 

Da Lil 2540024 pub aC! da e 
TENSO comove sa ROBERTO CHmSTANO DATAS 

PUBLICIDADE LEGAL É AQUL ATRIBUNA 2719-1886 
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POSTO DE GASOLINA MIDAS DAALAMEDA LTDA-ME. 
"CNP: 15439.529/0001-30 

SINDICATO DOS REPRE: 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CNP: 30.141.717/0001 
MTANTES COMERCIAIS DO 
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legal 

Publicações Obrigatórias 
Atenção! 

Err 

ae 
MREDLAÇÃO: 

CHINA RETOMA IMPORTAÇÃO 
DE CARNE BRASILEIRA 

A China autorizou a retomada. 
das importações de carne bovina bra 
sileira, a partir desta quarta 
(15). À suspensão da compra de cur 
ne do Brasil teve iníeio em 4 de se 
Lembro, após à identificação de dois 
casos de bovinos com Encefalopa 
ha Espongiforme Hovina (EEB), re 
gistrados em Nova Canad do Norte 
(MT) e em Belo Horizonte (MG). 

A China é o principal destino da 
catme produzida no Brasi, para onde 
são destinados 48% de nuas vendas 
globais. Em 2020, o total exportado 
Aquele pala superou USS 4 bilhões, 

Segundo o Ministério da Agricu 
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), a suspensão foi fila pelo 
Brasil "em respeito ao protocola fi 
mado entre a os países, que deter 
mina esse urso de ação no caso de 
ER, mesmo que de forma atpé 

Ainda de acordo com o minis 
ro, o animais desenvolveram a do 
ença "de maneira espontânca e esp- 
rádica, não estando relacionada à vm 
gestão de alimentos contaminados” 

Relomamos o fluxo normal de 
exportações para a China, após pe- 
rindo de negociação, com trocas de 
informações e reuniões com equi 

pes das autoridades chinesas. É uma 
Boa nois para o setor porque [a Ch 
na] é o pricipal destino da exporta 
lo de carme bovina brasileira Ent, 

mos à situação que estávamos 
ams da suspensão”, disse hoje (15 
o seertário de Defeia Agropecud 
do Mapa, José Guilherme Leal 

Brasil pode ser destaque como 
provedor de soluções de baixo carbono 
O Centro Brasileiro de Relações 

Intemacionais (Cebr), em pare 
com a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) « o Banco Inerame- 
icano de Desenvolvimento (BID) an 
caram ontem (15) o estudo do Prog 
ade Transição Enerética (PTE), que 

ra um diagnóstico do setor de eme 
gia brasileiro, elaborado a partir 
de debates organizados ao longo deste 
ano. Autoridades públicas e tomadores. de decisão da iniciativa pevada pari 
param dos debates. 

Uma conclusão é a de que trans 
cão enrgática (FE) pode sr um impor. 
ane impulo para ma economia mais 
sustentável com Brasil tendo lugar de 
destaque nó mundo emo provedor de 
soluções de bio carbono para otras 
regis. "O pais j apresenta um setar 
lárico majoritariamente renovivel que 
e expande com soluções renováveis 
extamente competitivas em termos 
globais, podendo ese ser vetar para à 
Rage sera e ra 

vende 
Além dica, o Brasil se apresenta 

oem uma das lideranças globais em 
bioenergia, tendo impoctame partc- 
poção de iocombustves nos rspor 
tes. com o etanol e o biodexl € na 

indica o documento 

eia (RE ARA GA AA 

capacidade de desenvolver competia Cate novas feras avançadas de be 
ceombussveis, entre le q etmol ce 
tulóico, o diesel hidogenado, o bio 
querosene e bigis?iomeano 
À análise revelou que o setor de 

Dis acto O DO É SE 

derado dinâmico e estruturado, com 
grande experts tenca capacidade de 
“avetmento e desenvolvem ecno- 
lógico. 
À análise do program mostra te 

dincias e inceneras para o setor rea 
cionadas so contexto geopolíico da 
“transição coerpética, e destaca os efe 
tos da pandemia de covid19, que de 
terminou as ações dos países do redor 
domundo. 

MUDANÇA CLIMÁTICA 
O documento refeça ain a per 

cepção da areia de mudança cm 
ampliando as necessidades por 

ações amenas concretas “A prove 
pação muda com às mudança lim. 
ice se acentuou e as ações e polias 
que estão sendo desenvolvidas io se consolidar prurindo so logo das. 
primas décadas, uma mudança est 
furl na configuração da matr reg tica mundal que sozinha corresponde 
pese ponção, ee begaprer gone 

Câmara conclui 

votação e PEC 
dos precatórios 
vaia promulgação 

O plenário da Câmara dos Depo 
tados conclui ontem (15), 4 va 
do em segundo turno da Proposta 
de Emenda 4 Constituição (PEC) 46 
21 O eo prevê um limite anual 
par o pagamento de precatório, 
alvidas da União, dor estado, mu 
nicipios é do Distrito Federal, de 
terminadas por sentença julia! de 
Fmtiva. Os precatários podem se 

à impostos, questões 
salariais e outros. A matéria segue 
ara promulgação A proposta abre um espaço f- 
nat de R$ 45,8 bilhões para Unido 
gastar em 2022, segundo divulga 
do pela Ministério da Economia 
No ano que vem, a aplicação dos 
recuros economizados com o f 
me de pagamento de precatórios 
deverá ser exclusivamente utiliza 
do em seguridade social e no pro- 

ras 
sda no Senado, no 

início de dezembro, parlamentares 
modificaram o teto, que precisou 
retomar para anáie dos deputados, 
Ene ela está a redução de 2036 
para 2026 da pra de vigência para 
ese limite de pagamento de proc 
tórios. Outro ponto fot inclusão de 
vinculação da utilização dos ecur 
sos obtidos com programas de tan 
rência de renda, saúde, previdên 
cia social e amistência social 

Nesta sessão, os deputados na 
isaram trechos que ainda não ha- 
viam sido promalgados, Na sema. 
na passada, o Congresso já havia 
promulgado os outros dispositivos 
da PEC aprovados nas duas Caras 
após acordo entre ox presidentes 
de Câmara e Senado para o fatia 
mento da proposta que acelerou a 
votação da medida 

FUNDEF 
Os deputados aprovaram um 

destaque do DEM que anula o ero- 
nograma feio pelos senadores pa 
pagamento de precatórios da ant 
Eo Fundef, que fo substituido pelo 
Fundo de Manutenção é Desenvol 
vimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundo 

Segundo & PEC, o pagamento 
desse tipo de precatório ocorrerá 
sempre em iês parcelas anuais a 
pas de sa expedição: 40 no pi 
meio ano, 30% no segundo ano é 
podre ndesa 
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IEZHE | 
STOCK CAR VAI DECOLAR NO GALEÃO 

Categoria é a principal do automobilismo brasilei 

Gilvan sai e Kayque Fluminense anuncia Abel 
renova com o Botafogo Braga como novo treinador 


