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PM prende Suposto segurança 
do tráfico no Jardim Cidade do Aço 

Homem estaria prot 

Servidores de BM devem 
se recadastrar até dia 21 

Sage de Volta Redonda vai iniciar 
troca da rede de água na Beira-Rio 

Prefeitura promove palestra 
sobre agricultura para estudantes  Cagedaponta 

224 novos empregos 

Mulher encontrada baleada na 
Rodovia do Contorno segue sob proteção policial | 
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Antonio Furtado destina R$600 mil 
em emendas ao Corpo de Bombeiros 
Dinheiro será utilizado para a compra de equipamentos de combate a incêndio e salvamento de pessoas 

Cam o ano quase no fim 
e o orçamento para 3 
praticamente fechado, o de- 
putado federal delegado Antonio Furtado consegui incluir uma emenda de 
R$500 ml para beneficiar os batalhões do Corpo de 
Bombeiros do Sul Flumi- nênse. À destinação do re- 
curso aconteceu após à Ma- 
Jor Aline Rodrigues da SIL va Fernandes, assessora de assuntos parlamentares da 
corporação, apresentar as necessidades de oquipamen- 
tos para que os municipios 
da região possam ter um atendimento ainda melhor 

corm relação ao combate a incêndics e salvamento — O Corpo de Bambiros. 
é uma instituição muito 
amada e querida pela popu 
ação. O trabalho desenvol. vida por esses homens e mulheres, de salvar vidas, 
deve ser sempre lembrado. E para continuarem exer. 
cendo à Tunção cam exce- 
lência, precisamos equipá- Jos. É por leso que pronta. 
mente atendo podido para o envio de verbas. Nos mi 
tos finais, conseguimos 
para o ano que vem, serão Fessno ml para a aquisição de equipamentos - afirmou o parlamentar 

gere et: ode ee Reed Epi re Elsa ne musa o poente Eres ESTA ter 
ppa tripla rs Eri 
PE Eus Be sErse se 

Prazo de recadastramento de servidores 
de Barra Mansa acaba dia 21 

A presidonte do Previ bam (Pundo de Previdência 
Social Barra Mansa), Denise 
Gomes, alertou nesta quinta. 
foda, da 2, sobra o prazo 
nal para o recadastramento dos Servidores municipais 
ativos, Inativos e ponslomis- 
tas da administração púbik 
cndireta, Indireta o funda. coma, qué so encerra no dia 
arde dezembro. O servidor 
ue não realizar o censoterá 
Sa remuneração e/ou pro- 
Veno suspenso até a devida 
regularização, conforme o 
decreto municipal nº 10482 
n O censo previdenciário teve ni no a de ou do Agndamento online paes fo 1 o peido dado pelo ie Mt ara mam) gor roviam, ando é potslvel opiar pelo ca oca hoário male 
uid para a servidor com aro atendo e tonclal Apesar da comodi due olreida pelo sistema aê o momento 30% de um fetal da 36 sorvidors e dare cubas O prato termina em dus semanas e para evitar congetlonamento mo siste mano proprio atendimen opreenia a estrmarmem te Important que ve serv dores façam agendamento compareçam ha data ho 
ária pecados munido de todos De documentos ne. Cessdrts A listagem dado cumentação é apresentada o memo rue O se doe confirma o prívi atom 

dimento presencial, Tem ocorrido d alguns servido- 
Fos comparvcupem o censo. 
coma documentação Incom 
pleta, Lo pura transtornos. 
ate da imposbilidado do completar 0 processa. Outra 
situação ocasdonada pola Ea 
ta de ioementos e que 
so recorrente é que o fun clonário público nÃo tem re. 
tuenado para terminar o ca 
astro - detalhou Denise Os servidores lotados na 
zona rural também preei Tam realizar censo asatm 
como os funelonários mum Clpals cuida, afastados e 
oulicenctados Ativ, int Vo é pensionistas Imipossi 
bilitados de comparecerem 
pessoalmente por recome- dação médica, devidamento 
comprovada por atestado ou 
laudo médico poderão ter o 
censo previdenciário real Sado nua redência des 
de que seja morador de Bar 

ra Mansa o tenha 
agendamento prvi 'O censo previdenciário 
funciona como prova de via asa o bico 
previdenciários e a proteção. Samiliado servido Sure 
alização periódica é uma obrigação legal (artigos 3 e 
4º da Lo 1087/2000) a fim. de manter as informações. 
previenctarias dos servido Fes municipio, ativos ima. 

compativeis 
dados gerida para o Cadastro Nacional de emoções Soa de Ret Próprio de Previdência Social CNIS RPPS e para “Stoa Pr decário de Sesão de Regime Puticos de Previdência Social - St PRE são pdoe de Gestão Previdenciária utilizada plo Fu de Pre vidência Social de Barra 

Mana 

para Corpo de Bom 

Betinho Alhertassi pede que Detran volte 
a fazer emissão de CNH em Volta Redonda 

O vereador Betinho A! eta (Ste reunia 
agendada com presidente do Detran RI dolo Kon. der, visando que o órgão 
velo à mir Cards Na Clonáls de Habilitação 
CR no post de Volta Re Sonda Duro pleito do par durma é quanta à marca o porcas tea “Estamos em contato com o Adolto Konder para que estas questões sejam ão Ao carter eram Fenovadas e o cidadão, em dois dias Otes estava om ta já na mão. Agora rio 
de certa difcuidad é o pes. do para à entrega do doeu et oo ar at 9 dias, lo 6 um absurdo” Sementos o vetar A reunião cot direção do dão estadual fot ape a para o pio das ro Ro do Janeiro à pedida da cia Dam Cunha “Vamos solicitar ainda 
que seja retomada o mais pao posa a maração de perícias médicas aqui a oe Peel, uerntos Bia a vas da proens 

nha 

cum desistir e cadiatos 
Feprovados nos exames de. 
aptidão fisica e mental para 
que não tenham de se dedo. Sar à outro municipio, ou 
até mesamo para a capita, 
para Bau a perda exame. 
necessário para a obtenção. 
da carteira de habilitação”, 
explicou Betinho. 

do Dean ara pod vota do 

command 
Ena 

ABIH-RJ promove primeira edição do ProCap Costa Verde 
Em dezembro, as cldados 

de Angra dos Reis, Paraty, Rr 
Epa is Ep 
Fere EE dia 
a dpnedaia 
E Esse ERsaEE rat ia Es pmte Es 
RS E a Eis nens 
ps, 
Sia peço moção e venda do ietino Es ssa denise EETER E a pa 

da ea Este Eta GER: Pino Gerado açao 
EE er 
SEsnsid Ea EE descia clpantes em eta ta 
Seia 
ia o altanos dos Ene RESSEEEEs pp Pas rasqnaaE as Ennara essa oa o E maeintome anna Es re Pepe aaede Tem Reais ra pci tc esonadiao tre 

da abertura oia do vento. 
“Ao momento, Ob agém clas da capital já e inecreve 

Fam no programa. que tam Dem comtamecia a penca 
ção de Inluenciadores diet fake que evidenciar oreei 
o turistico em su rede o Chu com Le dardo mae 
visladade ao ever “iniciativa conta com o 

Estado de Turismo Setur Ri) eda Companhia de Pu 
rismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), bem 
com das entidades pratas Como o Stndicuenêncio dare 
Eião, Paraty e Angra dos Reis C&VB. Portobello Re- Sort Safe CIETH, ABAV. 
RI BITO, Viação Costa Ver de. Viação tt Top Trans 
fer Paraty Tours Barcocem Paraty e grande parte do 

av mais procuradas pelos 
Toendioe ode exelemeiar 
grimmoedial para que o turie E evene Indique o dest o para su ambos e fam Tate? diz seeretário de estado de Turma, Gustavo Tu “Estamos trabalhando qu ore tam vm od a ee e mui 
x indu da at idade do cr ao Se ser to fol muito afetado pela 

“com a união da inleiativa 
privada e do poder público. Docap visa atingir não sb 
a e vera do dest. Das Seia de tudo acer 
aconmmia local cresc e Tando empregos” afirma a 
Superintendente da ABI 
RS Theresa Jansen. 

“O Rode Janeiro a por 
ta de entrada do turismo Brasi e imo cin 
as, a atividade cenômica do turtstmo na economia do 
Estado do Rlo de Japeiro re 
presentou em média, o do- dio da média observada no Brasil atingindo algo em 

dades como o ProCap são fundamentais A regido tu 
ristica da Costa Verde é uma 

gistroprésiho à Bito nacional E a regiâoda 
Costa Verde possui uma ri- 

cura natural e cultural pu Jane que a credencia como “im dos principais destinos usted ed do pai, O Procap será fundamental 
para sema sra promo. Ver a promoção desse des lumbrante destino de via mem resta o presidente da Pecomrcio RJ, Antonjo Fincencinde Queira Judo A primeira eição do Pro. Cap no interior do estado Souteveu em Petrópolis. na Região Serrana e fo um su riso: a região turistca do Vade do Cal recta segu da edição, enquanto que à terceira fo realizada nas ci. dade de Cabo Frio, Arralai do Cabo é Rio das Ostras. O programa possibiliaria co. Encitação de 1a operadoras. de recto internacional Ox projetos ocorreram nos meses de maio, de agostoe Cro ld come com em otro arise Spa dos mundi ds Includndo atrações ct Ee, natura, comerciaiee 
sro, vu ba denegócios A região da Costa verde teca enfre ses primelpais disraques o tutemo. Am dos Ré, pa exemplo, & tm deco principal destinos do Estado do Rio de Janeiroe 

“apontada pelo Ministério do Turismo coma um dos Municípios Indutores do “Turismo no ra Já Para dy eia Grando ão con. 
doradas patrimumto da hu aa pola Orncação dias Nações Unidas para à Educação, Ciência o Cult rates Éoprimeiolo. Cal de cultura viva e ndo 
penas um io aquela Co, declarado 

Saliricom animals exô- 
ticos Único no Brasil que udorece estrutura de pra e 
montanha em um mesmo Complexo, sendo acessivel 

terra, água ear o Puro. o Rs & Satie 
conhecido por uferecer o. 
és de lazer para pico deodas a dades O empre mlimento conta com 100%, de sua acomodações com 
vista para o mar em mais diem de pra coma eli 
“ima paieagem da Eua da ipa Grande na Costa Ver 
dedo Rio de Janeiro. Entra “e destaques da propio 
dee um sara com mala de G00 animal da Tauna 
rasieira, europeia ear ca qu Vivem em harmo- 
mia é iberdade em uma 
dr de mi, 
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Indústria e Comércio puxam geração 
de empregos em Volta Redonda 

Dados do Caged de outubro mostram que cidade teve saldo positivo 
de 224 novos postos de trabalho, mantendo ritmo de recuperação 

E meros do Caged mostram a consolidação da recupera- 
Nolta Redonda registrou ção econômica, principal saldo positivo de 23 novas. mente do Comércio. É ci empregos com carter as. "TO Comério questa : came 

em outubro. Os dados . tante afetado pela pandemia, 
são do Cadastro Geral de. mas que já vitha mestrando 
Empregados e Desemprega. . uma recuperação ão longo. dos (Caged) do Ministério do ano, agora neste mês à 
da Economia. Ao todo, fo. consolidou. Acreditamos Fam 2.91 admissões cofitra . que possa ser pela prosimi 
209 deslipamentos. dade do Natalc a abertura O setor do Comércio com . de novas lojas. como é ocaso 
saldo positivo de 172 foto de uma grande magazine 
ale púsou 0 nimero demo. guest abrindo ua segu vos postos de trabalho se. deja em Via Ronda” 
guido pola Indústria com sa. Construção Civil Serviços “Cor ds novos nâmeros, 
ogistraram queda com ve. volta Redonda também missões. Agropecuária . mantém à liderança no Sul 
não teve admissões e nem . Fluminense no ranking de desligamentos. geração de empregos. Desde 
De acordo como secretá- o inleio do ano, oram 218 

riode Desenvolvimento Boo... admissões é 2) 414 desliga 
nómico e Turtemo de Volta . mentos um saldo positivo de Redonda, Sêrglo Sodré, os 285% 

Sebrae incentiva municípios a 
Eançarem metas da Agenda 2030 

mento e divulgação. Ainda. 
ue os gestores de um mun 

Reconhecer as boas prát-  clplo não ganhem uma me- cas do Gestores Públicos na . dalha, elas terão à oportumi- 
elaburação implementação . dade de conhecer é trocar 
de projetos, com destaque . experiências com outras pes 
para as ações que geraram . tores e de encontrar cam. Jim ambiente favorável para . nho ques levarão a melho. 
o dosanvolvimentos fortale.. rar cada ver mais seu de ——EZZHZE— 
Cimento das micro e oque... sempenho e a estimular o nas emprosas de forma a progrusso do terrlúrioem O prefeito de Barra contribu paraocrescimen-. que atuam, afirmou o ge. Mansa, Rodrigo Drable, 

stentável de sous munl.. rente de Politicas Públicas. percorreu diversas ruas 
clplos é oobjetvudo Prúmio . do Sebrae Rio Tito RMT. do bairro São Sebastião 
Profolto Empreendodor.eri- Os municipios podem se na manhã desta quinta. 
ado pelo Sobrae, Nosta dl. Inscrover em até catogori-  felra, 02, para conferir 0 ção, quo é a 1º, Prômio . as: Desburocratização; Sala. asfaltamento realizado na fambém incentivar os pre. do Empevenáedor: Compens jorafiga ola we municipio nal. Governamental Empeten.. Localidad cane mto rc. Ari a Escolta sd Desenvolvimento Fine Teririal e Setores (GDS da Ag. Exonera Inovação e Su. o Cldese do presidente 
da 200 no Brasi. O Sabras . tomtabilidade: Governança. da Câmara, Luiz Furtani 
Rio está em faso do mobiliza. Regional Cooperação Inter.  € do vereador Demerson 
ção das municípios, que re-. municipal: Cidade Emprewm. Novais. o Deco, Os servi cobro gratuitamente com. dedo. cos realizados foram exe 
sultoria para apoio na elabo- No Estado do Rio de Ja- Cutados por equipes da Se ração ds rota e podem. mer pref de ri. cretaria Municipal de Ms aero pelo ate mv. Tl Vinicius Clausen foto. núenção Urina. 

acompanhado do subpre- 
foto da Região Lase, Mar 

preteitoomprondador. primeity pevdeitoa se lisere. “O São Sebastião é um 
sabrae com be, até o dia 7. ver À coordenadora do Se.. dos bairros de Barra Man- 
de Janeiro de to dra Rio na Região Serrana . sa com o malor número de O Premio Sebrae Pr. T Clâudia Pacheco. res. ua. Afaliamospraten to Empreendodor tor por. ta importância de vai. raente o bato inielo co objetivo reconhecer. div.  zr à gsão municipal "Are. serviço ficou excepcional dar premiar bones bs. tomada econômica passa. Este maio atatamem toras púlicos que tenham. pela recuperação dos peque.. toda cidade em toda a a executo Drojttos ações. nosnogicio Os vertosjá. Fistôia É um avanço em que de forma comprovada,  peeaaram que Enero 
Conirdbulram paro dem. estimar src pomer : volvimento dos pequenos. as estratégias para mario tm Promovendo Gostaria Voo dai do pres E de RECO o deputado gia Last destacou a sa. Prefeitura que executa do um dos matores a o mc doa bio o. Marcelo Cabeleireiro, pos. fistação dos moradores. ram os servos é aos ve... mais antigos bairros da Aim CO A ação som le não termos con. com 68 reparos. “A pavi.. readores Deco o Furlan! Região Leste: A população AO Bnprconddaro im. migo Pora Jo ER. seguido omaterial para. mentação aconteceu em. pelo apoio”, destacou Mar. aguardava por está iner. 
portanto compete poko. mio Pro Emprecsedor brlcar o asálio e também. várias ruas da comunida. o Chlesse venções há mais de 20 
Sai dos raniibs em. importante pasrenicer do governador Cláudio de. Pol uma obra muito. Deco de disse salsítito “anos. Todos estão muito 
alguma Infetativa de Política as boas práticas de gestão”, . Castro”, falou Drabie. Importante e esperada. pelo retorno positivo da satisfeitos é felizes com 0 
Pública que merece conheci. observou. O subprefeito da Re- Agradeço as equipes da . população. “O São Setasti-. asfaltamento das ruas”. 

Diretoria do Conselho Municipal da Juventude de Volta Redonda toma posse para eindáto de 2022 
Pablo Wiliam. representar. Juventude, que ficou desat- 
te da sociedad civil da ca. vado por quatro anos em 

Mo Diva do Cm or e evento Une. Vita Bda is 
Municipal da Juventu.  sitária: pola primeira secre. Ela aproveitou para elo. 

de de Volta Redonda tomou .tária Mariaria Pimenta, re.. giar a atuação dos 25 conse 
posse na última terça-feira,  presentânte da Seeretária . fneiros, que tomaram posse 30, na sede da Coordena. Munlcipal de Ação Comu no último dia 19 de cutubo doria da Juventude (Coord. . nitária (Smac), e pola se. para mandato de dois anos. 
Jay) para marido durante. gunda secretária Camila de acordo com a Lot LE 
Bo Obedecondo à Lei Mu. Quebre, da cadeira de Ju- 210, da Política Municipal 
legal (661/2010 0 Decre.. ventude Ortanizada em ur. de Juventude: “O conselho to Munleipal sr 16815, de 1º. no do Movimento Cultural & composto por represer. 
de outubro de 3021 a coord A coordenadora da Ju. tantes do executivo munici adora da Juventude Larie. ventude, Larissa Garcez, pal, Câmara de Vereadores 
sa Gartez assumiu a prost.. afirmou queus trabalhos co” e sociedade civil, todos 
dência do conselho, que será. meçaram já nesta quartatek. comprometidos em fazer de 
aliornada com um roprosom-. ra dia 1º inicio domandat. Volta Hedonda referência 
tante da socledade civil “Temos multo trabalhos rem participação popular. da ana 2er À composição da Mesa. restabelecendo todos os 

A diretoria ainda é com: Diretora confirma o retorno . conselhos municipais” af 
posta pelo vice-presidente, do Conselho Municipal da . mou Lariea. 

tre mulios outros que esta. Frefeo fo ao tao São Senastão erica aumento 

IR CE SE ES EE 
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Suspeito de “fazer a segurança” da boca 
de fumo é preso no Jardim Cidade do Aço 

Pistola calibre 380, três carregadores e munições foram apreendidas na ação 
cente de 17 anos. Segundo 
PM dass” Batalhão o rapa 
Jogou o revólver em área de mat localizada na Rua Car. 
los Elias Curty, no bairro 

Um homem, que não 
teve à idade divulgada, foi 
preso pela Polícia Militar na noite de quarta eira (1), 

Boa Vista IL, ao perceber a 
aproximação da viatura O 
adolescente foi conduzido 
para à a DP acompanhado do pal, de 67 ano. 

apos sr flagrado com uma. 
pltola calibre 80, 0 carre- 
Eadores é 14 munições do esmo calbre, em um cone 
dominio do balrro Jardim Cidade do Aço, em Volta 

Policiais militares do 
28º Batalhão aprecndo- 
Fam 48 pedras de crack 
R$ 256 em espécie, 25 
frascos de cheiro da lo e Uma pochete, na ma. 
ahá desta quinta-feira, 

suspeito relatou que "fatia à segurança” da boca de 
fumo no local no momento 
do flagrante. Outros susper. 
tos, ao notarem à presença da PM, fugiram durante à ação. ia 2, na Avenida Pauló 
À ocorrência fot regis- | Erley Alves Abrantes, 

trad na 6º DE em Três Poços, Volta Re” 
onda. Durante à ação, registrada na delegacia 
da cidade, dois suspetos de ráfico fora detidos 

Segundo à PM, o fla 
grante foi possivel após denúncia. À informaç 

Outro casa 
Em outra ocorrência, em 

Barra Mansa, a Pole Ml e aproendou um revolver 
calibre 38 com cinco mun. 
ões, em posse de um adoles. 

Dupla é detida com material 
do tráfico em Três Poços 

da conta que viro sus- 
peitos não identificados azaçam tráfcu de do 
gas no condominio “Mi aa Ca Minha Vi “Alnda segundo a PM, 
alguns suspeitos conse” Eulram fugir, alguns 
para os prédios e outros. para a área de mata À PM afirma que a dupla foi abordada e com ela, 
parte do matertal nes ado. Outros 25 frascos 
“com cheirinho da lolo 
oram localizados após. buceas no endereço 

Dupla é presa com droga e réplica de 
pistolano bairro Hildebrando Lopes 

rivala dele 
O suspolto contou que é 

“nha sido ameaçado no dia Um homem, de 3 anos, é 
um Jovem, de 1, oramdeil. anterior, por criminosos do. dos na quarta-deira dia 1, balrro Santa Rosa. A 
spoltos da tráfico de dev" Imóvel, 05 PMs apr 
as em Valença. Os Suspot- ram Una réplica do pistola, tos chogaram à pular um . um portmunição, uma lata 
muro de corea de quatro . contendo eocalia, im tubo 
metros da altura, na Ra An. contendo à mesma droga tônio Alves de Matos, no. material para embalar dro- 
dalero Hildebrando Lopes. e. as, duas tesour eum bp passaram por várias rest top” quando estavam Também fot encontrado 

eguidos por poll. um celular, além de dois 
otido eo comparsa cons fugi O 

rapaz Chegou a alegar que Tg por aa so de 
torpecento quando os agem. tes omistaram. 

Em seguida, los foram do Jovem, names. 
ade, onde encon o homem de 38 amos 
quarto, dormindo em Um cole Ele disse 

que estava escondido temem. dia ser morto por integra. tesde uma facção criminosa 

O rapaz ao fugir sofreu escoriações has mãos, por 
Iso fo medicado to Hospt. 
talfiscoda de Valença. antes 
de ser levado para à delega a junto com 6 homem de 
anos. Segundo a PM, foi 
instaurado um Inquérito 
para uma apuração ma 
comple ea dupla ot ouvi ae liderida 

O material encontrado com apreendida. 

Estado do Fo do Janeiro 
Profolura Municipal de Paraty 

as ia 

Mulher baleada e encontrada ferida às margens 
da Rodovia do Contomo está sob proteção policial 

Via Redonda “Segundo Edero Taciana ts assentada porque che 
ca a mber dee e porta Ear e vingar dee hei cido um grupo decrimino oro neo Na dera feira dia 20 de novembro; a Policia Civil 

Ts nec prendeu ta mulher de 33 
da ncedar carão decrédio. anos, suspeita de ter sido da ceder cartão de crédito coioa da tentativa de ho. 
Som cade eu dinero de. cdi coma à male de reaioe Toque cuia isernado 

legado tar dar. opta. respondendo pelo pe edad tas da e Romeo do Taclana em 
Ran dio qu mate. bedo- explicou delegada 
fo eram co que a mulber À suspeita fo localizada 
Peres o sendo. Ou cri. po policiais civis no tarro 
Tino pensando que it. Santo Agostinho, em Volta 
veem fora eme. Redonda Com ea, 0 pol 
Elo aos is ques cao proenderas 10 pe 

vitima qe está internada é dra decr 

Uma malher, de 48 ano 
que fi baleada, segue inter” ea Hemp So Jo a Eita desde adia 1 de nove doa sob protção polca Ela o encontrado ferida do mar 
no da ea do Como, 

Suspeita de matar a facadas. O delegado tenta agora, 
Taclana Gonçalves. O crime localizar v prender os ou: foimo dia de novemra des. teve emvulvidos na tentativa 
de amo, em fre no Elcio de homicídio, que foi mot- 
Randon, na Avenida Integra. vado para vigar o assasel 
ão no bairro Aterrado em. rato de Taclasa. 

ge meme ses tens verte 
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AT 12050 
DE LICITAÇÃO 

Mulher é presa por aliciar menor 
para roubar telefone celular em Resende 

metosso o crime. Ela foi det 
da no momento queentroga 
va uma mochila a ole, con. tendo um simulacro do 
arma de fogo, faca, peru Tuvas, toa, alça, Jaqueta, 

Policias civis da t* DP 
escondo prenderam em Srambe, na quarta-ulra, dia 

tn tentou fugir foi alan. cada pelos policias em pos 
Sida mochila com os perten os, uma quanta em inha 
ro dos aparelhos celula. mento do Setor de In ada unidade. Eos, Sendo um deles o que 

Segundo os agentes, a. utilzou para manter contato 
ta havia combinado com o adoleseent o tratar 

de pagar a quanta de B$00 . de assuntos relacionados ao 
para que o adolescente co 

gas cosunero pis co pus conctssko pe e DEVEU DE SOLO E EXPLORAÇÃO PUBICITAR ATRAVÉS DE TELÃO LES am logado bico no MUNICIPIO CEPE Demi 20122024 de 0930 rs Lo Fase Lt Ars Ca a Bi, 116, Cento, 

enem ces pre toa 

O) en ata a o a 
aviso 

caca na & pra om ou nda na Gerência de Mater à Ao Fiore Le S7E - Santa Bars Mana AL She tp), Doalaansaêraaharamara 1 gov na mer Lctações 
E Conecta Lictações, 
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Troca de rede de água avança na Beira-Rio 
Cavaletes de 2! e de 23 metros em aço carbono chegaram ao município e serão instalados em dois córregos 
CPE Obra terá imestimenta de RS 1 miões Com previsão para inict- “De acordo com o projeto, ar ainda nesto mês, à abra a obra que vai trocar mais 

substituição da rede de decir quilêmeros de rede. abastecimento de água da de abastecimento de água na 
Avenida Almirante Adal- Beira Rio. Com investimen berto de Barros Nunes, à tos de aproximadamente R$ 
Beira-Rio, avançou mais 1smies, o objetivo é es uma etapá nesta semana. ver um priblema histórico 
Chegaram ao municipio, no abastecimento da cidade. 
Gols cavaletes em aço car” beneficiand cerca de 130 
bon (61 mm de diâmetro) mil habitantes nos bairros 
dum com 31 e outro com 25 aterdados peia rede 
metros, que vão se coloca Serão construídos 4614 
dos nas travessias dos cor metros de rede adutora de Fogos Carvalhos é Coquei àgua pocvel do longo dave 
TOS. De acordo com o Serv. ua notre compreendo 
Go Auttnomo de Águia é Es.. Tundido que será utilizado . entra Estação de Tratamen 
to (Saae VR) à previsão é to de Água (ETA) Belmonte é Que o matorial seja Instala obairro Nite, com diáme. do no prxdmo mês rode mem em erro und “Estamos avançando da Também serão fetos 60 
para resalvor essa questão metros de rede a partir do da Beira-Rio, que vem rece- alrro Nite até à esquina 
bendo outras melhorias nas da Avenida Sávio Gama com redes de gua e esgoto prós Ra Qi no airro Vdc. 
mas. Essa obra sora um mar. com diâmetro de mm tam 
co isto em Volta Bom. beem em erro fio, total 
da, que vat melhorar muito. ado timer 
osso à água potável para . tainer, confecelonando as Serão investidos apra 
uma grande paro da popula. placaé que devem ficar “madamento R$ 28 milhões 
ão les é fundamental para . pr A qualidado de vida dos nos 
sos cidadãos”. ressaltou 0 

as na próxima sema- 
possivel que os tubos 

de mão de obra, que se so. 
mam ão valor estimado dos materiais que serão utilia- 

presidente do Saae- VR. Pa. Instalado na segunda qui. dos- R$ 10 milhões - total 
Jocesarde Souza, o PE”, zena de dezembro”, expii- zando os quase R$ Iá mi Os cavaletosfbram cons. cou Sérgio. des em vestimentos 

Campanha de vacinação contra 
brucelose abre segunda etapa 
TEA O odetambém acometer bois. terinário crudenciado, o que pin nen E E Ar FT EEE pi O ir er aananEdE Gera orem RSS aa Ei Estaca o Eri ementa mpeg A ira nai meti segunda apa. do eia Eva scan de ESTES Eres 

ET Codtnas ERES sara 
RE giras Dismeat 

na primeira ta procurar à Si Arictura o imunizar ca Degorras do a meses de dad. Para lsso, o pecuaris talevera agradar He alica. 
ões necessárias usura. Si trad do teen a) Byte 108, ou polo email of cin da pasta tgrictura 
darradopiral oe) bro ovina é uma neo criara que ti 
qu peimonadmente o sst. produto vc. ms 

Rio de Janeiro é um ponto 
impor tâmto vacinação cu 
tra doenças que alatamo re 
banho, como à fla e à be celose: Nosso papel está em. 
constru pontes co esferas me oem Govwr modo 
Estad, na Intenção de levar ao produtor rural meios de 
suteistneia  abrevivência do st no cp” 

[BEE 
EMENTA. A Cs Ai! Samanta rat 1 00 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL. ro no da a aniões, sem bondmano mo ae do da La 430 Sa 1 de mad SR a ta à ço coa Se Ee Lança de 14 e Dose de 2 

peito 
A Maas mo o do o e no do ad 
RE ai 
e facada de ssa e Forte di ontema a seção comer ouço o pa E de Decano de 20 
4 o Des on gs a dt do a pç, ego ne eggs em oo 

[E p=: CICS 

CEEE fee Sapo 

BEE eo e Vito 

via Pa ão 

Cadetes so juta dx ouves mate que cheguam 30 municipo 

Secretaria de Agricultura realiza 
palestra do projeto “Agricultor Mirim” 

A Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural, 
Agricultura, Pecuária é Abastecimento (SMIDEO), re 
alizou nesta quinta-eira. dia 2, palestras do projetó 
“Agricultor Mirim”, no Ce 87, no Freitas Soúres 
A palestra aconteceu em vários horários, senda 

Segundo o secretário de Agricultura, Andrinho, O 
objetivo principal do proje to é despertar 0 interesse 

ária, especial ido ao avanço da 
tecnologia, área de grande Interesse dos Jovens e cada 
vez mais usada no setor 
agropecuário - riso à se- 
caro ação de gado, a produção 

O assessor pecuário, de lei, carne o derivados € 
Herman Jankovit. falou destacou que à agricultura 
sobre o mercado de traba. é fundamental para à so 
To que abrv oportunidades. brovivéncia humana, sendo 
no setor e que os Jovens a agricultura familiar ros 
Precisam alemtar para à. ponsável por 70% da 

Tentação dos brasas. Eefistalicação pura tra. 
alinhados com à tec Ardrinho agradeceu ao 

mologda na dev rural. O em. diretor do Clop 447, Már- 
fosbeiroagrimamo ic. co Cristano da Siva Sam. 
explicou sobre o processo. tos, por acolher 0 projeto a de mudas tpo-. Agricultor Mirim » disse 
cas de plantio, icnicas de esperar que os alunos ti. 
adubagem. escolha de se. rem Erande proveito dat 
mentes o drrigação. informações obtidas du. 

O fire da, DR. raro à palestra “AS esco 
Adolpho Macias, falou so" las que quiserem receber 
bre preparo da terra, pro- a do nosso projeto 
cestos tomo adubagem,. Agricultor Mirim podem 
aragem e construção de. entrar em contato com a 
Camieiros. O professor Ana. SMDR, que fica na Rua 
ximandro falo sobre a er 

Oyo pra do projeto é desputr o ima 
aropecuira 

nº, no Centro, ou entrar Ci contato pelo teletono 
ca sos a? O prefeito Alexandra 
Serio destacou à impor. dância do prelo Arc Mirim para à cidade, el. dando que Porto Real tum vã feriado da tera na disposição dos produtores aropocurdos à que é vs cena gar à prluão de qualidade é em malorvsca ana a todos os em vúlvidos no projeto, é ná União é na parceria entre as secretarias qu tudo se desenvolve melhor, como wa acontivndo era e rieulura e de Educação abit imporianto paso de levar combecimento nos ex túdants” 

Ea 
Júlia Graciani Marassl, s/ 

Ai SAEIST EI RSS Se es ne 
Ae 4 Os pc pr à esco de doem na aro ar decoro as anos sa 
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BM ganha Núcleo de Atendimento de 
Documentação Básica e Sub-registro 
Finalidade é garantir cidadania, 

cia social do estado fora de 
momentos de tragédia claro 
que nessas crase tivemos amparo, mas é muito bom Tecelê-los nessas eireuns- 
tâncias. Agradeço, através. 
das representantes a Seere taria Estadual de Acsistêm 
cla Social, o secretário Ma thous Quina o governador 
Cláudio Castro e odeputado Marcelo Cabeleireiro, que 
tem plelteado importantes conquistas para à nossa ck 
dade Também preciso reco ahecer a atuação do nosso 
Secretário Chagas (Assis tência Social), que é um ds 
Integrantes da nossa equipe 
e ra tdos a aj 

ndo a resolver os proble. 
mas da socledade, fazendo valer a posição quê ocupa”, 
iss Rodrigo 1 Chagas agradecnu oem 
pembho do preto em rir A quem precisa destaco à 
importância do Nulsode Do. cumontação da reloema res 
Jizada a Secretaria “Os ser. 
viços garantirão melhores coições de atendimento as 
usuários de trabalho aos er. Vidor Tratalhamos muitos 
Realizamos mais de 80 mil erdimentos cat ama Tam 

reintogrados à é do amblente fa 
miar, 1 pessoas que esta Varm em situação de rua À 
função desta Secretaria é ta tor o soclale respeitar 0 di 
rolas humanos. Estou mui. 
to fil por receber mais um 

uipamento, agora do &o 
no estadual, para asd ars possas” dustaemu o se. 

crotáio de Assistência Soc 
ale Barra Marea, Chagas. 

Luclana Calaça explicou que Núcleo dará assitêm 

O município ganhou um 
importante Instrumento do 
overmo estada para dar vi sibilidado aos que ainda não e mostraram à sociedade O 
prefeito Rodrigo Drablee à Vice-prefeita Eitima Lima 
Inauguraram na manh des- taquiniadeira dia 2,0 NG 
cleo de Atendimento de Do- 
cumontação Básica Sub-re 
Elstro (NADESS) localizado na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos (SMASDH À fina lidade é ga Anelusão social dignidade 

cs seguinte registros civis: 
cortidôesde nas imento ca 

O atendimento é das dh às 
1, na Rua Oscar da Silva Mans, nº 18, Coro 

Junto à entrega do Núcioo de Documentação acunteceu 
a reinauguração da SMAS. Di, que passou por amplas er vonções trantindo me 
Amores condições de aten 
meto aos usuários e de tra 
balho aos servidores. Tam. bém estiveram presentes no 
pais, vêrvadares; vio pe o do Quatis Paulo Vitor da Silva; ubsecretária de Pro. 
moção, Deixa Garantia dos Direitos Humanos do estado 
do Rio da Janeiro, Luciana Calaça;e a superintendente 
estadual de Enfrentamento 
“las Possous Desaparecidas, dovita ole 

uma alegria construir uma relação com à assltên. 

inclusão social e dignidad 
ia a moradores da cidade 
de outros municipios da re 
lãa "A documentação ás Ca dá acesso a beneficios do governo da Saúde Pública 
Este aparelho do estado vai beneficiar a sociedade local 
ede cidades adjacentes” dis 
Se Luciana: agradecendo à equipo emelvia no projeto: 
estores não são nada sem stas equipes. Voois estão de 

parabias” Jovi Bet aproveitou 
para destacar que uma pes og sem documentação É im 
visivel para a socldade “O Brasil possui 3 milhões de 
nvisivele São pessoas que 
não existem para o estado Dem para à sociedade arra 
Mana está de parabens pelo que tem feito em prol das. 
Pessuas vulneráveis Neste és de dezembro, completa 
17 anos que minha flha de sapareceu. Inaugurar este 
co em um periodo diflel 
para mim é um grande pro Sente” disse à superinten. dente de Enfrentamento das 
Pessoas Desaparecidas. 

de casa de manhá e voltar 
mos cansados à noite Pedrinho é registrado 
“como Pedro Azevedo Costá, de 54 amos. Durante a parade 

O bem em prática mia, le estava em situação de rua após enfrentar di 
Durante aentreça do NA: culdades hnanceiras col 

Alcool "El para o abro mun 
cipal durante a pandemia 
Gero dia o prefeito chegou liceu pe uma oportunhda 
de para trabalhar Não tsta a pessoa pos ulrvoer a 
te tem que querer buscar 
por is Graças à ala for 

perdas e derrotas que a pai. ça de vontade eu consegui demia nos trouxe. tivemos . Segurar na mão de quem à 
multas vitória Enire clas, à estendeu para mim. Tudo 
história do Pedrinho. que . que à gente precisa às vans. traduz o motivo de salmos à de uma oportunidade. 

DBS e reinauguração da Sede da Secresaria Muni 
pal, Rodrigo Drable real. ou que bons sentimentas é 

ções pecisam ser colo. cados em prática. Ele exem 
plificou o comportamento 
que transforma vidas atra 
Vês da história de Pedrinho. 
“Dentre tantos problemas. 

Parque de Exposições de Rio Claro terá 
festival automotivo de carros modificados 

“som automotivo, evit: 
dessa forma aglomer 
tumulto 

O evento tambem tera 
O Parque de Exposições. 

dela Claro promoverá nes. todo, a O Estiva. uma deva so para motos, vt 
automotivo MEGABAIXOS. tando dessa forima que as. Va, um evento do carros mo... motos fiquem teclando po. 
aliados direcionado para quam gosta do carros mtos e som auto 

acorda cum Homero Soaros um dos organizado. 
red dono da pgs na MEGABAIXOSVR, este 
eveito reunirá Várias peso apresemtação do compro: as de diversos mumnielpos e te de vaclh é o uso de mas 
até de outros ostados. Have. cará para o acusso à área do Fá uma área reservada no. avento. Lembrando que os 
Parquo de Exposições de Rio. partões do parque serão 
Claro, só para quem sta de . abertos às 10h e 0s carros 

parque. Nets espaço have Pia verificação da documen tação do veleulo é da moto 
que partiipara do evento E 
de ato com os protocolo 

Segurança contra a Co. VU-10, será obrigatório a 

tador do «vento, qualquer 
pesa pode participar não vendo necessidade de se 

viera po segundo por 
tão para quem vier do ce. tro da cidade. Já as motos 
vão entrar pelo portão que . Inscrever. “Este é 0 nosso 
Tica do lado do campo, local. segundo 
conhecido como Santa Helo. um outro 
na Infe mou mo Shoppimo Volta Redonda só que lá fot 

m evento de exposição de 
carros modificados e co 
a, também foi uma à temiicrate onde ajudamos 
a Casa da Criança e do Adolescente de Volta Re 
“sda. temo um número mitado de participantes A 
ideia é essa, divulgar os caros da região é comtimu 
ar realizando eventos bene. 
fics”, destacar 

Segundo Romerito. a em 
trada do evento será um. 
to e alimento não perve ou um quilo de 
Cá leme: 
meniva ser destinados 
mia carentes de Rio Cia 
us à dona Soninha, uma 
Senhora de Rio Claro que re. 
colhe animale da rua e 
para casa para cuidar 

De acuedo com o Organ 

TOVDIS 

Volta Redonda avança na vacinação 
ro do município, além ds So foram instalados postos 
de aplicação no comércio, rios doe tio shoppins de Volta Redonda: Sider Vila Santa Cecil, e Par 
Sul, no São Geralda “os posto de vacinação 
disponibilizados nos shop- 
pinos, mals de mil pessods oram vacinas entre pi 
meiras, segundas e doses. de reloeço No bairro Santa 
Crua, o primeiro à receber o Catro da vacina, oram 
mais de ) moradores vai nadas, incluindo pessoss 
acamadas ou com alguma dificuldade de locomoção 

Com as novas estratéu. as de vacinação contra 
Covo, a Prefeitura de 
Volta Redonda, por tio dia 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou 35 
mil pessoas nessa quarta Tara, dia 1 À avaliação d 
secretaria de Sade é pos tiva com as medidas des. 
centralizadas de vacinação. O objetivo é Encilitár O 
amesso das pesas aos im 
nizantes, através do carro. volante ém parceria com à 
Defesa Civil. O veículo à ea dia percorre um bair 

IMPRESSO +ONLINE 

º 99234-8846 

Nas 45 Unidades de Saúde o sado do dia foi de 24 mil 
pesso vacinadas contra à Boritio 
Barra Mansa apa doses. 

contra Cori. 19 nesta seta teia 

o seguinte: Di para pessoas. 
a partir de 1º anos (nos 
postos de saúde dos hair Te Dt agendadas (Corn 
vae é AstraZeneça central 
das no PSF do Ano Bom) 
e DS para maiores de 18 nos que tomaram a D atê 
o dia qua. Para ser vacinado é ne 
cecsária à apresentação do 
cartão de vacina, RG e CPE “Também é preciso compro- 
varie de residência atual “Zado (mominal ou em nor 
dos pais) ou a declaração do posto de etide Memes 
precisam excar acompanha de de um responsivel. 

Nesta sexta feira. da 3 
Barra Mana segura com ae 
aplicações de DI Dê agenda. das e daes de reto Crer 
Cori. À vacinação amo. ec as e Tl ra post 
de saúde dos bairros, e das 9h às 20h na Unidade de 
Saúde do Aro om O esquema vacinal será 

Envie o texto + logo + foto 
Receba o link para pagamento online 
Deixe o resto com a gente. 

ESTE 

aos cidadãos em situação de vulnerabilidade 

Quando a gento faz nossa 
parte, Deus coloca pessoas Corta: para nos ajudar”, di 
se Pedrinho, que após ànos Tas ruas tem sua ca, fam 
dia arrumou sua docimen. jo, parte Ipou de proces. so seletivo na Predeitura do 
Barra Mansa e se tornou 
servidor público  motorisa do Centro de Referência d 
Assistência Social desde 
agosto de 

zada pintura interna ee 
tera, memitençãordas redes 
de Instalação eltrica é hi 
dráulica, alem da estrutura. 
clodo seio de Subregistro & 
Feforma do estaclonamento de velculos como vi 
Durante sua redmaugura cão, um varal solidário oi 

rgankeado do doação 
culina 
tis, alêm de brinquedos lados, porém, em bom es 

Reforma da Secretariado tado de conscrvação, À Ini Assistência Soc e Dlltos . clativa percorrerá 04 Cen. 
Humanos tros do Referência de Ases. tência Social dos bulrros 

A sudo da Secretaria Mu. Vila Coringa, Getúlio Var 
nicipaldo Assistência Soclal.. gas, Paralão do Clma, São 
e Direitos Humanos passou Pedro, Siderlândia e Vi 
por serviços de mautenção Natal, além de outros equi 

Prado proporção. Folia. pamentos públicos 

Barra Mansa comemora neste 
sábado o Dia Nacional do Samba 

O vbjetivo do evento é para reconhecer e valor dar a cultura do samba aque Sempre od múlo fort 
Cm Barra Mansa com as relações Carnaalscas A cidade sempre fol um reto de grandes, sambis tas da nossa região que ata ab 05 ds destacou o or “Tico Balanço. Para o prosidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravos é Um da espec qui proclsa dor celebra 

O Dia Nacional do Sam 
a é comemorado no dia (2 de desermbro, sendo Um don 
gêneros musicais mais percas 

pevletura de Bar em parouria com 
cão Cultura, realizará mosto 
Habado (DO, das 1h As 19, o tradicimal evento mo ati 
Jo samba do raiz. As atra ões São praultas o acomie 
em no calça dão Dama do 
amba nã do, “Além do BelraRio no  asatraçõessão  roftotir so. 

Centro bre nossa 
AS ativi. gratuitas e acontecem . ancestral 

dades segui. de, “Barra Bons otden nO calçadão Dama 
tações e pro. Mánsa 6 à 

do Saiba na Beira tera da cui focolos reco tura popu meias RionoCentro lr o bah  autoride dão Dama des aniárt do” samba Paula do festas bonitas como à que propa ramos para esse sabado elo Durante à comemora. ão, os visitantes ainda Coniarão com à parti 
cão do grupo Abadá Capo Gira, sob o comando do mestre Pretinho, com rt mos de matrizes africanas aque se complementam ao cama adêm da fera d tesanato é praça de a 
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Festival Paralímpico vai contar 
com mais de 100 participantes em VR 
Evento acontecerá neste sábado, dia 4, na Arena Esportiva, e é destinado a crianças e jovens de 8 a 17 anos 

ERR 
A Arena Esportiva de Volta Redonda, no bairro 

Voldac, abriga esse sabado, dia 4,0 Festival Paralímpico 
Loterias Calsa. Mais de 120 
pessnas so inscreveram para 

por melo do departamento Desporto Escodar para sei 

terá duração de 8h30 (das 
hão às 12h). Em Volta Re 

foram escolhidas oevento, qu é destinado à amos; grupo 4 maiores de 
rlanças é jovens de 8a 17 Iran 
amos tem à objetivo de pro. 
mover à experimentação es Macatdades. 
portiva. O festival vai obedecer Perstedminton - Onde nos protocolos de prevenção. o praticante usa à raquete 
contra a Covid-9, Com iso, uma durante a realização do fest ca sobre a rede (divisória) 
valos participantes deverão utilizar mascar, alêm de se 
guiras orientações do Re o prevenção à Covid1s 
orientados pelas autorida 
dossanitárias. De acordo cum a Secreta 
ria Municipal de Esporte é Lacor (Se), a vagas foram 
destinadas prioritariamente 
para crianças é Jovens cam um dos quatro tipos de def 
elêmcia. sl, vista, audi 
Vau intlectial. 

Volta Redonda está entro 
as quatro cidades do estado do lo o entre as 70 do pais. 
escolhidas polo Coml Para 
implco Brasileiro (CP), 

Seleção feminina encerra temporada 
com título do Tomeio de Manaus 

= bém nas penalidades. Em 
— o agp, as brasileiras disputa. A seleção brasileira com- Fam outro evento amistoso, 
qto a quarta ra. esta vez a França, cando ralo Internacional de na teteeira posição entre Ebol Feminino disputa. quatro cguipes as franeess doc a, o dra vara o ld evaramo titulo, Culo por 2a na Aroma da Em ever dat ano 
Amaabnia. Polo primeiro trail competia no Torneio 
tulo da ora Pla Sundhage, She Belleves, nos Estados. 
inhetada em agosto de 3010". Unidos, Aicando com o vice- As informações sia da Agi. campenato atras das donas. 
cla Brasi. da casa. Em julho, a seleção O trunfo vou o Brasil. disputou o único camp 
nove pontos na competição . tocficial da era Pia, a Olim- em solo manauara, contra. piada de Tóquio (Japão ca 
ao das chilena. Atos, se indo nas quartas de nal 
loção derrotou na (641). nos penaltis, para o futuro Venezuela (4a 1).O terceiro campeão Camacá. 
Jugar ficou com as venvauo. - Asbraslris inielaramo 
lamas, que, mails cudo nesta . Jogo tentando impor uma 
quarta, superaram as ia. postura mais ofensiva. mas nas por 2 1, também na. encontraram dificuldades na 
Arena da Amazônia, encer. bem postada defesa chlena. rando o torneio com três. Na peimelra chaneu aos 12 
pontos. A mola Korolin. com minutos, a meia Ary 
“quatro gols, foda artilheira . fot lada na ponta direta. 

Parataekwondo - Mo. 
dalidade de luta, onde 0 
praticante deve procurar 
atacar seu oponente usando. 
prioritariamente 0 pé. Os 
principais golpes são os tes. 

do evento é serão devida- 
mento identificados com um crachá. Uma equipe da Smel 
estará prepara para ocre 
denciamento. 
Após o credenciamento, os participantes serão dire” 
clonados au setar da pista de 
anerismo é o responsável cará na Arquilaneada. 

Aterro 

Atletismo — Envolve 
atividades de corridas, sal 
tos, arremessos e lança- mentos. 

A abertura oficial do 
vento será pontualmente às. 
Ba, com Hino Nacional. 

no começo do segundo vem 
“os tri minutos, Ary es oi lançada pela eo queria pela Lateral Tamires Cro rasteiro para Rr. Jin conchal no contrapé de Endler. abrindo o placar Às 

Tabuaço dim aire o rito da partida, mas o Br SA ea ligado. Aos 3 ml 

À vitória sobre as che. nas tola décima do Brasil 
em 16 Jogos nesta tempora- 
“da que também te quatro empates (durante 0s 80 mi 
nutos) e duas derrotas. Fo. Fam 4 gols marcados e 14 
tridon. O próximo desafio das 
rgsdeiras sera novamente o Torneio Internacional da 

do evento amistoso. da árva por Karoline tentou. França, no perito destina. “A competição fo a sata. encobrir a goleira Christine do a Jos de solações fem. 
Endlor. mas mandou por  ninas (Data Fla) de 1 a 24 cima À segunda investida só. de fevereiro do próximo 

amo. Além das antriãs, as. 
comandadas de Pla terão. Holanda e Fintândia pela 
frente. Em Julho, à seleção dispuia à Copa América, 
ai pode garantir vaga na Copa do Mundo de s123, 
com sede na Austrália e nai Nova Zstandia. 

primeiro ano, o Brasil fot Vice-campeão deste mesmo 
torneio, à úpoca em São Pau 
to, superado pelo próprio 

o polvo 3 depois da 
zaguelra Antônia (atuando coma tateraldiria 
a inha de marcação ao em. Contrar Debinha próxima à 
Pequena área. A camisa 9a Femato erecado, com pri 
e Adira dameia. A pressão deu resultado 

Cien final nos penal. Em seguida, à seleção folà decido do Toeneofnerna. ciomalda China podendo o il par ams am. 

Volta Redonda enfrenta o Vasco 
pela final da Taça Rio Sub-15 

e 
Chegou a hora da deet 

são. Os Garotos de Aço da eategoria sul+16 estão ma e 
calda Taça Rio encaram Vasco daciama À partida de 
da será nosta sana-oira (3 
às 8%, no Raulino de Olvel E O conronto de volta está 
marcado para o promo sa- Bad (11/12), às Hi, no Art 
a 

O comandante da equipe. Leonardo Marinheiro desta” con que à partida sorá dect. 
dida nos detalhes ressaltou gerada A importância de contar com O contrato de da pes eos sa no Fina de Cera, 
o apolo dos torcedores na . nes sexta era ds 3 

- À gente sabe da diflcul.. 1hou muito para este mo. do clube que. certamente se 
dade de enfrentar uma grap-. mento. E, sem dúvida. é  guirá fornecendo peças ao de equipe como o Vascoda . multa importante contar profissional - explicou 
Gama, mas acreditamos no 
potencial da nossa equipe Nosso grupo se mostrou mto forte, capaz o traba. 

como apoio da nossa torci 
da que pode miar um pou 
co à saudade do Valtaço 
apoiando a categnria de base. 

Parao confronto. está tt berado à presença de torce. 
dores a entrada será lhe de alimento o pereesel. 

Ps de 120 pessoas e aucrveram para o evento 

Rio de Janeiro recebe campeonato 
internacional de skate até domingo 

reune ae mecades Pace 

TE pois contará com à presen ——— E ça dos nossos medalhistas 
Ad o próximo domingo, 

a ser o estada do esporte io o seriado to Lazer é Juventud, Ou Fiapo Leal e Potro Barros 
dia &, o Rio de Janeiro & a. - disse 0 governador Clâu- temberg Fonsõea. 
capital do skaté na Ambri. dio Castro 
ca Latina e rucube, na Pra. Outros nomes de peso Legado para o Rio aoda Iara EO Soraia pia an apena pa arrendar da dee ns? Segura Cos ae pao E = Errei feno sai dra ira sem cet Ends AEE mao qd cad 

erp sotenasçç RE Ee pes pe ori Fura EE Ea paEmana en 
E Lilly Stoephasius e 
Te Wo têm presença 

Como já é tradição, o 
TU deixará um logado de 
melhorias para à região, 
que costuma recubor lets tas de todo pai, contribui 
do para o processo do transformação social por 
meio do esporto. Para este 
ano, as pistas de Park é Strét da Praça do O foram 
ampliadas e passaram por manutenção, o que repre 
mto ur tdo su 
peeioe a Rs 300 mil Para soguir 05 protoco- tos de segurança é do en. 
frentamento à Covda, o tempo, ão era visto coma acess do público se In e, mas, nos Últimos fado, Os ingresos gratuitos a Toca disponibilizados por “evento é ainda maior, pole 

areias, ja pola qualidade . resgata a confiança da popu- 
ação fluminense em dias 
Boo de dad votando 

uma plataforma virtual a evilar aglomera er pre Spresentar 5 tições Esta, sem dO comprovant de vacina 
será ainda mais especial, Era o Coma à Covidao, 
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Tune. DO TEMPO 
“Criação da Base Abrea do Brasília (1969. 
“Os Bale lançam seu sexto álbum Rue Soul 

[o 
“O Doutor Christian Barnard realiza 0 primeiro 

transplante de coração no Hosputal Groote Schuur: na Cidade do Cabo, África do Sul (967) 
“A sonda Pleneer 10 sobrevoa o planeta Júpiter a aloximadamente 00) ker (1979). "A sonda Pioneer 11 sobrevoa o planet 

atpoximadamento 48:00 im (197) 
ro so diploma Presidento 

Jupiter a 
República de Cuba (7 

“Onze pessoas mearrem na correria para conseguir melhores hugaves no show da banda The Who em Elm. 
clnati, Ohio, Estados Unidos (1979) 

“Laiçameênto do Playstation da Sony no Japão 
von 

“Austrália ratifica o Protocolo de Quioto, deixando os Estados Unidos “socinhos” para também o ratificar 
"Morre Helonelda Stud, escritora, ensaísta, tea 

róloga, Jurnalista, defensora dos direitos das mulheres e alia brasileira GOT 
NA ri 
Lig-Dag 

da rtrnaconal ds portadores de alrça 
colegiado da Organt aa ds Sado, Di eterna do Dir 

Sale V, 
ala Up 

astral Agro P 
do Barra Mania 

ha Flávio Mt à es presto 
ex presidente e membro do 

c or, Denyso Singulant. ao ecpro é também membro do mesmo conselho, Bruno Face 
ho A padaria 

Lais Sou 

se pqra o, 
Verao, 

Psicoterapia Reichiana 

Integração Mente & Corpo 
Maria Isabel A. Soares 

arts 
[Ec Pod, 380390 Pi De rt Nro 

Tel: (24) 3344-0375 

Sicólogo - Fonoaudiologo 


