Corpo de Bombeiros orienta
sobre o uso de fogos de
artifício durante réveillon
no Pará
Corpo de Bombeiros orienta sobre o uso de fogos de artifício
durante festa de final de ano no Pará — Foto: Agência Pará
Corporação pede que a população tome os devidos cuidados para
que o momento de celebração não se transforme em acidentes
Devido ao novo bandeiramento das regiões do estado do Pará
para a prevenção da Covid-19, eventos pirotécnicos nas festas
de fim de ano não estão autorizados. No entanto, o uso de
fogos de artifícios em ambientes abertos e para uso doméstico
continua permitido.
Desta forma, o Corpo de Bombeiros orienta a população para
tomar os devidos cuidados no manuseios da ferramenta para
evitar acidentes que possam gerar vítimas feridas ou até mesmo
incêndios.
Caso o cidadão queira utilizar os fogos como meio de se
divertir e comemorar a virada de ano, os Bombeiros orientam
também que a compra do produto precisa ser feita em locais
devidamente credenciados, além do consumidor ficar de olho nas
especificações técnicas e selos de homologação.
“Os fogos de artifício em si são normatizados, eles têm um
selo de qualidade do Inmetro. Então, a orientação é só fazer
aquisição em lojas especializadas e certificadas, assim como
os produtos em si. O armazenamento dos fogos, quando a
aquisição é feita previamente, deve ser em local seco, longe
de temperaturas altas, como fogão, de umidade e,
principalmente, longe do alcance de crianças”, orientou o

major Pablo Ricardo.
Outra recomendação é ler as instruções da embalagem dos fogos
de artifício. A utilização deles deve ser feita somente por
adultos e em ângulo de 90° em relação ao solo.
“Importante que a pessoa não tenha consumido bebida alcoólica,
que não esteja em estado de alteração da coordenação motora, o
que pode causar acidentes – que são muito comuns na verdade,
pois o controle da motricidade fica prejudicado. O local de
lançamento também é importante: não é recomendado em áreas
cobertas ou fechadas, nunca deve ser lançado na direção das
pessoas e deve ser solto longe de escolas, clínicas e
hospitais (onde há pessoas internadas) e hospitais
veterinários”, acrescentou o major.

Usuário precisa ler o manual de instruções dos fogos de
artifícios para evitar acidentes, diz o Corpo de Bombeiros do
Pará — Foto: Agência Pará
Para ambientes internos, se for o caso, existem os fogos

chamados ‘indoor’, porém a aquisição deve ser bastante
criteriosa, pois existem materiais de baixa qualidade, que são
rotulados indevidamente.
“Não fazer modificações para tentar aumentar a capacidade,
como colocar mais pólvora, por exemplo. Sempre mantê-los na
forma original de fábrica. E se for feito o lançamento de um
fogo de artifício e ele, por acaso, não for acionado ou
detonado, não fazer a reutilização, tentar reaproveitar.
Quando falha, deve ser recolhido com todo cuidado e colocado
em um recipiente com água para aguardar alguns minutos para
ser descartado”, explicou o major Pablo Ricardo.
Explosivos que necessitam autorização
Quando há uma quantidade expressiva de fogos a ser lançado, o
que está proibido atualmente, para evitar aglomerações, é
necessária a contratação de um profissional, o blaster,
cadastrado na Polícia Civil e que está habilitado para
executar esse tipo de apresentação.
“O projeto do show deve ser submetido, com documentação ao
Corpo de Bombeiros, e aprovado para ser executado. No Pará,
temos a Instrução Técnica nº 10, que faz a normatização para
espetáculo pirotécnico. Para fogos de uso pessoal, caseiro,
não temos nenhuma normativa que discipline esse uso, apenas as
instruções dos fabricantes e das corporações dos Bombeiros”,
finalizou o major.
Por G1 PA — Belém
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Prefeita cancela réveillon em
Sinop com Barões da Pisadinha
devido a possível 2ª onda de
Covid
A prefeita Rosana Martinelli (PL) informou, há pouco, em
entrevista, ao Só Notícias, que a festa de final será
cancelada, por conta da possível segunda onda de Covid.
Com isso, evitará os riscos de contágio da doença. Ela
adiantou que uma reunião será realizada para oficializar a
decisão. Já a tradicional queima de fogos no estádio Gigante
do Norte ainda deve ser discutida.
Estava contratado o show com da banda Barões da Pisadinha para
comemorar a chegada de 2021.
“Estamos pensando em cancelar a festa devido à preocupação com

a segunda onda de Covid. Está muito preocupante, nós temos
acompanhado. Eu gostaria imensamente de realizar essa grande
virada com a população, mas não posso colocá-la em risco”,
lamentou a prefeita.
Ainda de acordo com Martinelli, a organização do evento estava
em etapa de finalização. O valor do investimento para
contratação da banda seria de ao menos R$ 350 mil, em parceria
da prefeitura com patrocinadores.
No ano passado, foram investidos R$ 180 mil para contratação
da dupla Munhoz e Mariano.
Por:Redação Só Notícias (foto: Só Notícias/arquivo)
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Réveillon
de
Salvador
é
cancelado; evento teria Ivete
Sangalo e Gusttavo Lima
(Foto Reprodução Arquivo/BNews ) – O show especial do Festival
Virada Salvador, evento tradicional do calendário de de
Réveillon, está cancelado, segundo o BNews confirmou com
exclusividade com fontes da Prefeitura. O anúncio oficial foi
confirmado pelo prefeito da capital baiana, ACM Neto (DEM). A
decisão foi anunciada horas após a TV Globo cancelar a
transmissão em rede nacional da atração, que seria exibida
dentro do “Show da Virada” e em formato de live nas redes
sociais.
De acordo com apuração da reportagem, a possibilidade já
estava sendo analisada e se confirmou após a emissora informar
que não iria enviar profissionais do Rio de Janeiro para a
capital baiana por precaução contra a segunda onda da
Covid-19.
O evento teria shows de Ivete Sangalo e Gusttavo Lima, o que
causou polêmica entre artistas locais desde que foi anunciado.
A apresentação aconteceria no Forte de São Marcelo, sem a
presença do público (quem tivesse embarcações, todavia,
poderia acompanhar).
“Nós queremos mandar um recado para a população: o recado de
que, nos últimos 15 dias, no momento que eu lancei a Virada
para cá, as coisas pioraram muito. A coisa está muito mais
grave e preocupante. Infelizmente, dado esse aumento tão
expressivo, o momento da entrada de 2021 não será para
celebração. Ao contrário, estamos vivendo um momento de
preocupação”, justificou Neto, em coletiva de imprensa na
tarde desta segunda-feira (7).
A orla da Barra também será interditada no dia 31 de dezembro.

Haverá queima de fogos em pontos da cidade ainda não
divulgados. Ainda na coletiva, ele também anunciou o
fechamento de cinemas, teatros e casas de espetáculo – além de
restrições para bares e restaurantes de Itapuã e no Rio
Vermelho, entre às 17h às 7h da manhã. A decisão vale por 15
dias. O democrata ainda alertou que a segunda onda do novo
coronavírus pode ser ainda pior do que a primeira.
O gestor descartou ainda, por ora, medidas mais duras como o
fechamento de shoppings. A coletiva de imprensa contou ainda
com as presenças do prefeito eleito Bruno Reis (DEM) e do
secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates (PDT).
Por: Pedro Vilas Boas e Henrique Brinco/07 de Dezembro de 2020
às 15:15
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