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“Operação mira quadrilha acusada de 
construir condomínio em área ilegal 

PREFEITO OBTÉM NA JUSTIÇA LIMINAR 
QUE SUSPENDE COMISSÃO PROCESSANTE 
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Orla Bardot será palco do 
1º Búzios Old School Vintage 

Correntina: um roteiro de águas 
cristalinas e natureza exuberante 
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Búzios recebe o 1º Búzios Old School Vintage 
“Acontece entre os das 03 e 05 de dezembro. 

com apoio da Prefeitura de Búzios, atraves da 
Secretaia de Turismo, o 1º Búzios Olá Sehoo! 
Vintage, a exposição de veículos antigos será 
realizada na Oria Bardot ao longo da Rua das 
Pedras até o Shoeping Nº 1 e par toda a exten 
são da Tuíbio de Farias. 

O evenio so inicia na sexta-eira (03) com a 
chegada dos caros, happy hour e sorteios de 
brindes 20s participantes e no sábado (04) a 
part das 15h, leão de obras de are, peças e 
veiculos antigos com banda de rock embiaiando. 
o público presente 

O evento é realizado pelo Búzios Clube de 
Veiculos Antigos (BCVA) e Amantes de Veículos. 
Antigos da Região dos Lagos (AVA) 

IGUABA GRANDE 
DEZEMBRO É O ÚLTIMO PRAZO PARA GARANTIR DESCONTOS DE ATÉ 40% EM DÉBITOS 

Programa de 
Recuperação Fiscal 

busca a regularização de 
aividas de anos anteriores 

através de descontos 
parcelamentos 

Dezenro o úlimo pato do ano para à qulação do lots e 
vo facand, com desconto de 

AD sob jus é multas, atavis 
do Programa de Rcuparação 
ea Anicpa (Rei) do Iguaba 
Grande. Poa ar rt do Abe mao é necessária asa am ig 
com 0 impostos do ano verde 
inda é osthel o paretaento bad em O aco 

O fm va 25d fr 
ms o couro que der poa Bica à reguareação no próino 
ar, o quo tam ela a qu 
ação do dos do prado 122 O france pode nar 
oo da foma cola, abavás do 
sto “gua go vd, 
Pelo o-mad: nda ua Dovbr, Malsapo (2) 9880-9000 

da seria a Fazenda, na ade 
a pelfura de degunda à era 
fora das has à roleta vem buscando 
sempron formas de qu. 
tação do bios. pos ass o coberto fa em da com seus 
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ls com pars de Am Ca Pasta BP ie he bless sean 

Ara em ras e 12 apo 
as aa rca tr 
Fls ma, é a 
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Flip homenageia pensadores 
indígenas mortos pela Covid-19 

Vem do guarani a pala 
vra que representa o tema 
da 19º Festa Lierária Inter 
nacional de Paraty (Fip) 
Me éry (ou “onde as aimas 
se banhar”) é como o povo 
Indigena mais populoso do 
Brasi se refere à Mata Ato. 
tia, e fo esse o lermo esco. 
ção deste ano ente plantas 

Devido à pandemia. o 
evento repete o tormato we 
uai de 2020, mas tem como 
uma das novidades prestar 
Momenagem coletva. e não 
indu. O truto fo feto 
à pensadores e lideres indi. 
genas que morreram em de. 
corência da Cowid-19. 

Realizada entre os dias. 
27 de novembro e 5 de de- 
Zembro. à festa conta com 
19 mesas que abordam 
olham para árvores, fores 
tas é meio ambénte e quais 
podem ser as soluções para 
a alual emergência sanitária. 
Seia impossivel, 8 Impru 
tragédia vivida, desejando 
neste momento apenas uma 
vota ao “nomat! — que foi 
uma das causas do probie 
na justificativa do tema. “E 
preciso urgentemente ima 
ginar outras formas de vida, 
man” preparando o terno 

para evtar o agravamento 
dia crise climática na qual o 
planeta já vive”, acrescon 

É no mesmo sentido que 
o colelvo de curadores (ou 
floresta curatorial como se 
autoittulam) direciona a 
homenagem anual da Flp 
à lodos os grandes nomes 
Indigenas que conversavam 
com Nhe'try — e antas ou 
vidas interrompidas pelo co- 
ronavirus. O Brasi já regis 
trou 615 mi mortes pela Co. 
V-19 0, até quinta-feira (2) 
foram 1.238 gbfos de Indi 
genas de 162 povos, segun 
do a Antulação dos Povos 
Indigenas do Brasi (Apib) 

ViaLagos é destaque entre as 
rodovias do Rio, diz pesquisa 

A Rodovia dos Lagos 
(R-124) é destaque na ava. 
Ração da 24º Pesquisa CNT 
de Rodovias 2021, diga. 
da na quintadeia (02) pela 
Contederação. Nacoral do 
Transpore (CNT). A via a 
ministrada pela CCR ViaLa. 
gos fo a única, dentre todas 
as rodovias que cortamo Ee- 
tado do Rio de Janeiro, com 
o status “Gta” em quase 
todos os questos avaliados 
Estado Geral, Pavimento, 
Snatzação e Geometria 

Os constantes. invest 
mentos da CCR Vialagos 
na mehora da mitaestrut 
ta da rodovia proporciona. 
ram esse grande destaque 
na classiicação da Pesqui 
sa CNT 2021, O que nos 
encia de crguino e retorça 
o nosso compromisso em 
colerecer segurança. fuder 
e conforto sos nossos usuê. 
rios, contribuindo para a 
desenvorumento sosoeco. 

nômico das regiões em que 
atuamos”. comemora João 
Daniel Marques da Siva, di 

tetor presidente da Concos 
sionária 

Investir em inraestutura. 
é vial para o crescimento 
econômico do pais a des 
de o Início da concessão, a 
CCR ViaLagos investiu R$ 
683 mihões em amplação, 
modernização. conservação 
e montoramento da RJ-124, 
proporcionando mais segu 
rança e conforto aos usuá 
rios, é contrtulndo com o 
crescimento siqnicatvo da 
economia da Região dos La. 
gos, principalmente nos. 
tores de serviços, turismo e 
imobuário 
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Justiça concede liminar favorável 
a prefeito Marcelino Borba 

O ju Henrique Assump- 
ção Rodrigues de Almeida, 
da Comarca de Ro das Os. 
tras, concedeu, na segun: 
dafeira (29), liminar a favor 
do prefeito Marcelina Caros 
Dias Borba e determinou o 
arquivamento de uma Co- 
missão Especial Processan- 
to (CEP), instaurada após 
denúncia de um ex-servidor 
comissionado, para apurar 
Suposto favorecimento de 
uma empresa prestadora de 
serviços. À liminar também 
impede o afastamento de 
Marcelino das suas funções. 

No pedida à Justiça, o 
pretelo Marcelino argumen- 
ta que a Comissão Especial 
Processanta to instalada em 
cesacorda com a legisição, 
porquanto não descreveu 
fato determinado. 

Na decisão, 0 Juiz Hen- 

forma o Prefoio teria atua- 
do para que esse desvio 
ocorresse? Foi elaborado 
um oficio enviado a todos 
Os órgãos? Iso foi tratado 
pessonmente entre cio o 
um preposto da Empresa? 
Quais. máquinas estariam 
sendo utilzadas aqui e aco- 
dá, em burla à contratação, 
e quando isso se deu outra 
vez a 'delatio' é recoberta de 
vagueza. Qual serviço espa 

Desembargador 
anula condenação 

de Palocci em 
processo da 
Lava Jato 

O desembargador convoca 
do Jena Fist do Superior 
Tita! do Justa (STA, desu 
na qua ora. (01) andar uma 
das conseraçõs da ecinisto 
Antoni Pac a us ru em 
um dos processos da Operação 

ponarmante assi acordo de 
ação premia 

É nho de 207, Paes, o 
actscuro do PT João Vac, 
Rato Duque, adro de Sar 
os da Poa à axexcios da Odete feam comtenados 
pao eejuz Sr No. 

Naccatio, Nor avsicu amo 
rosado a dera do Mv 
To Pic Fada (MPF) da que 
Palco aa eb proa para 
atuar em bene da considera 
Odatrech. no coa do cre 

lavagem de dh, na disimu 
ação o transfrncia do valor das 
prognas especiaria ao PT To ralar um tao das 
dels dos acusados, o deem. 
bagadorertandeu que atos pro 
cms devem ser anulados 
ramebtos para Jusça Ela 
Nizo que em competir para 
upar o caso, queen cimes Bea amaro com comes 

"Reconheço à incompetência 
da Jusiça Federal para eocasar 
Jg a pepent fe, declaro à 
nula da lodo e a dei 
is, rescaada a posbldado de 
alcação da decisões pelo zo 
cempeleto. delormno a remessa 
dos autos à dissça Eua, do 
Em 

ia decisão, o magistado se 
baseou no fágado do Supremo 
Tabuna Federal (STF) incrível 
à competência da dusça Ele 
para inesigar cacos de cerne ão quando enicherem sui near coa 2 de camparha & 
os crmes comun, come tva 
geme doer, qua framimest. 
gados ra Lava ato Jesuro Rial é desembar. 
gado do Tuiunal da Jusiça do Biro Foda! a Terras (Ti 
DF) e fo convocado para oupar 
temporariamente a vaga do ms 
vo Pal Fer que à eae a 
Lava Jtona ST] está emicança 
média. 

csficament teria suo pago e 
não prestado? Em qual mês 
tara sido praticado o lota? 
Foram em todos? Quem es- 
taria igualmente envolvido 
o fiscal da contato? E como 
se dava a associação es- 
púria? À acusação não res- 
ponde, Estes são os prin- 
cipais pontos que a justiça 
contesta 

DECISÃO 
O Municipo de Rio das 

Ostras pede a suspensão 
PEDIDO DE ARQUIVA- dos trabahos da comissão 
MENTO NA CÂMARA mencionada na inaugura, 
Na última sexa-eira além de probição de que 

(20), O vereador Sidney o Prefeito seja suspenso 
Matos Filho, relator da CEP, 
pediu o arquivamento das 
denúncias, através de um 
felatóio entregue à Câmara 
Municipal de Rio das Ostras. 

de suas funções. argumen- 
tando que eia não tem por 
objeto fato determinado e 
que o requerimento mote de 

prestação de serviços pela. sua criação não veio instu 

SENADO APROVA ANDRÉ MENDONÇA PARA O STF 

O Plenário do Senado 
aprovou, na quarta-feira (01) 
o nome da Andrê Mendonça 
para ocupar o cargo de minis. 
tro do Suprema Trbunal Fe 
deral (STF). Focam 47 votos 
a aver, ss além do mimo 

meses. À indicação ocomeu 
Podia 13 de julho. No dia 18 
de agosto, a CC. recubeu a 
mensagem oficial de indica- 
ção. No entanto, houve mui- 
fa demora para a marcação 
da sabatra na comissão 
Mútos senadores cobraram 
uma posição do presiden- 
te da CCJ, Dav Aleolumbre 

necessário, e 32 contrários. 
Mais cado, Andrá Mendon 
ça lave seu nome aprovado 
em sabatina na Comissão de 
Consituição e Justiça (CCJ), 
em uma reunião que durou 
cerca te ato horas. 
À relatora da Indicação 

na CC, senadora Eliane 
Gama (Cidadania-MA), de- 
fendeu a capacidade tenica 
do micado Ela reconheceu 
que à indicação veio car. 
regada de polêmica e dis 
cussão, principalmente por 
conta da aspecto rgioso. A 
senadora disse, porém. que 
ninguêm pode ser vetado 
por sua condição religiosa e afimeu que não fo esse o 
están para sua indicação 

— É uma votação sim 
bélica para o Brasi. [André 
Mendonça) é um sarvídorte- 
deral, com muita dedicação 
ão serviço público. Mendon- 
ça tem todas as condições 
lécnicas de ser ministo do “artfcias e reforçados por 

uso da Lei da Segurança Nacional (LSN — Le 7.170, 
de 1983) contra críticos do 
presidente Jair Bolsonaro. A 
ESA terminou sendo revoga. 
da pela Lei 14.197, de 2021 

STF — declarou fas enviesadas do próprio chefe da Advocacia-Geral 
presidente ca Repúbica”. da Unão (AGU) e misto 

Polêmicas Durante a sabatina. Men. da Justiça no govermo Bol. 
Ente a Indicação pelo 

presidente Jair Bolsonaro 
Somara. Mendonça é casado 
e tem dois finos 

do com provas do ocorrido, 
além de o seu presidente 
Incorrer em suspeição, pois 
Já adlantou sua opinião so- 
bre a matéria e também em 
razão de as supostas condu- 
tas não confgurarem inta- 
ções polico-acmhistatvas 
é sim comes comuns ou de 
responsabilidade, cuja com- 
pelência para processo e ju- 
“gamento é do Jucá 

menstra a prática da condu- 
ta legal 
Pois bem. 
O “perigo na demora! é 

inerente ao fato de estar o 
Sr. Marcelino Cartos na im 
nência de ser defenestrado 
do cargo para o qual fo ele 
to, dentro de 80 das (é este 
o prazo legal para o término 
do procedimento). interrg- 
no ão fim do quai possivel. 
mente não estará encerrado 

A peça velo Instulda o presente mandamus: 
com os documentos de fi 
69560. Promoção favorável 
do Mistério Público am fe 
STUST2 Petição da autor. 
dade coatora pendente de 
Juntado, em que se alega ter 
à instauração da comissão 
“sido feta com base na ei 

Antes de prosseguir e 
à guisa de arremate, calha 
pontuar que a presente de- 
cisão é provisória e poderá 
“ser moditcada após a leitura 
dos argumentos do impetra 
do, cu desenha e conteudo 
pocierão minar a conclusão 
a que chegou este órgão ju 
gador 

É O QUE IMPORTA RE- 
LATAR. 

Argumenta o impetrante 
que a Comissão Especial 
Processante fo instaurada 
em desacordo com a legisia- 
ção, porquanto não descre 
vou fato determnado 

Ante o exposto, DEFE- 
RE-SE a liminar para sus. 
pender, por ra, os trabalhos 
“ia Comissão e probird for 
ma absoluta o afastamento 
do Prefeito do exercicio do 

De fato a clareza e a cb-— mandato 
Jetvidade do leo imputado 
“o agente poco denuncia- Intime-se a impetrante da 
do constitui requisto presen- . decisão. 
te implicitamente na redação Rio das Ostras, segun- 
do art 5º | do Decretodei 
Mº 2014871 e expressamen- 

lara, 29 de novembro de 
2021 

de no Regimento Intemo da Henque Assumpção 
Cámara dos Versadores.— Rodrigues de Almeida 
Também é aprova quede- Juiz de Dito 

Governo repassa R$ 126 milhões 
para as prefeituras fluminenses 
O Goma do Estao repara suar R$ 24 mit poa os tê nc mr O gn eo gl Secar de Fr a de 0 

est caçado o pod 224 24 e rm O va corpo am à Sção de pa reccação de rios CS PV eia 
viço muieçaa e gota o dad nr ld 5 LOS Bl Den oo se ao. a dor 2 ct pr 0 pa corados à nt Sao ae e à cut retro areia pi Estao 0 Muncip ce e a! acenda RS 3 Bi a donos dar oa o ad Secad Fara em 
ma pe à o Compara E, e e a a O. con ds ad entr areas pu dr aa Pet oo da 

O vs sas raros 4 mun fumenas sra ent ão os pao Hr gulço Voar Depandand do ml, od hai é co aa de tegaum a vsações Bs ego ua ora o ole da rs 

ua cesto tome 8 Conto Fr acena o got ra Le Command e pro de 10 rs Ls Eta 
ELE TES E É 30d de to 2007 a po Oo Eta” 76, de 2 jr de 21 

MJ estabelece normas para visitas 
íntimas nas penitenciárias do país 

não se acid vita coral 
menor de 16 aos de Ea E vos cos de cao 

mero ou undo ext dramas. 
de foros em rega púbico 
ara mersento area lares dade 

Em ouro fem, o documento resta que as isções em que 
apesana vt se laaconpo. 
de craça cu aoleécente à Vila org só poderá ocoi 
se o ecapee mero pers ps. cerd cal ndequado para espera é scompanhemeto dá eraça cu 
adamcanto por teponab 
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MPRJ desarticula grupo acusado de lotear 
irregularmente área em Campo Grande 

O Ministério Público do 
Estado do Ria de Janeito 
(MPR), por meio do Gru- 
po de Aluação Especial no 
Combate ao Crime Organi- 
zado (GAECOIRL), reatzou 
na quintafeira (02), com o 
amo da Coordenadoria 
de Segurança e Inteigên- 
cla (OSUMPR), a operação 
“Colônia”. O objetivo é cum 
prir mandados de prisão ex- 
pedidos pela Justiça contra 
dois de seis Integrantes de 
“uma organização criminosa 
denunciada pela invasão e 
construção legal de um con- 
domínio em área da Mata 
Aânica, em Campa Gran- 
de. Ricardo Martns Coles- 
tino é Caros Alexandre dos 
“Santos tiveram suas prisões 
preventivas decretadas peia 1º Vara Criminal Especia- 
TEsce da COD Ar ope: (Cmspidd 15 fui 
ção conta com o apelo do de busca e apreensão em 
Comando de Policiamento . endereços igados aos seis 
Ambiental da Polícia Mitar denunciados no esquema 
(CPAMPMER) legal. De acordo com as in. 

Além dos mandados. vestgações, além de Ficar 
de prisão, também foram. do Caros Alexandro, Siva 

PF deflagra Operação 
OVERLOAD contra o tráfico 

internacional de drogas 

POLICIA 

A Pei Fedora dota na quinto (2). a Operação OVER. 
LOAD, do comb a Edi invenacona do ciegas. Foram cmpdos no mandado de prado à di mandados de Seca à apreende, ax 

m CorurMS, Tarbér lo etrrnado 

a evetigações team mico om a compartameto de qro de 
pesscas responávl pl srção d cocuta no Bras  parr da ade 
da Comba 

De atoedo com apurado, pum pio momano, após rcebur à 

Gross do Sonda era armazenada em mv alugados para ta “im Postenomanto gu recta camnorares que fanspotaism 
causas ac grande canos ubanos do pa e esconda a croga ra 
sura dos camiões soma trade te de een accação Dunto poucos meses de ivesiação. foram rsizadas quo 
apronsões do coa nas Estados de São Pad e re Mata Grosso do 5 Cm a pro em and dose duos ea apreensão a de caca 
de 30h de cocaia. 

O poa da cpsração OVERLOAO (ictecag cet o arena a gado forma dseada ch casas ta em cms de ganda pese 

Operação desmonta quadrilha 
especializada em furto e 

receptação de fios de cobre 

Es sf 
Polis ii da 121º DP (Casio de Ab) detagram ra qui testa (02, à "Operação Cup com o cbeivo de desriuar ima 

cxganizaçãocimiosa especializada am his recepção de fos de cbr. À ação es a cup 10 mandados da pes e 15 de busca e agrnensão ns mui de Casimr a Au idasOuras Macaé 
& Campo dos Gofacazs. 
“operação acata am dcominca de um nur de comes ce 

tra o patmónio mesigado pi 12º DE Agente do É Depstamento 
de Polca de rea (DPA - Neri Noroeste e do 4º DPA fRagão dos 
Lágos, Neri e São Gonçalo) apsam a ação 

venda de casas construídas 
Hegalmente na localitade do 
Mendanha. no condominio 
conhecido coma -Vilage da 
Mendanha! 

Segundo a denúncia, a 
parte de 2017 o grupo lide. 
rada por Ricardo dicy uma 
área de Mata Atlântica loca- 
lada na Estrada do Menda- 
nha, nº 6.526, em lotes, que 
eram vendidos a terceiros 
por intermédio de instrumen- 
os contratuais diversos, no- 
tadamente promessas gar 
cuiares de compra e venda, 
sem registo prévio no Re- 
giso Geral de Imúveis. A in- 
vestigação apurou que para 
a construção da condominio 
o grupo criminaso promoveu 
à destrução, sem qualquer 
tipo de licença. de aproxima. 
camente 25 000m de vege- 
tação secundária, em está 
9 médo de regeneração, 
do bioma Mata Atiâtica 

As Inestgações de. 
monstaram que Ricardo é 
o principal idealizador do lo- 
teamento dicto, vendendo 

oxganizando os lotes, além 
de ser so acmnstrador da 
pessoa jídica que coordena. 
o lolzamento, a Trator Forte 
Locação de Máquinas Pesa- 
as, na qual elo 6 sócia do 
Sivnia Outra empresa apa- 
rertemente admunstrada pelo. 
casal, a AR2 Construções e 
Reformas em Gera, também 
foi uizada pelo grupo para 
conclui o objetivo de entregar 
o condominio pronto aos inte 
ressados. As empresas foram 
enunciadas à Justiça 

De acordo com à denún- 
ca, Carlos Alexandre, serv. 
cor da Secretaria de Estado 
de Administração Penten- 
ária, é um dos administra. 
dores da projeto e se pos 
cana como sócio de Ricardo 
no empreendimento. Sua 
parseipação foi imprescindi- 
vel, em razão do cargo que 
ocupa, para que os atos da 
organização fossem prat- 
cados sem quaisquer inter 
venções das facções é 
tros grupos criminosos que 
aluam na regão. 

Proeis de Rio das Ostras encontra maconha 
e cocaína por meio de denúncia anônima 

Ro das Ostras segue 
combatendo o tráfico de o 
gas e intensificando o patru 
ameno preventivo é osten. 
so, resultando em ações 
Dem. sucedidas Na segur- 
Safora, da 29, policiais em 
“servço peio Programa Esta 
Sul de Integração na Segu- 
rança-Proeis. apreenderam 
252 pinos de cocaina e 173 
tabietes e buchas de maco- 
nha, além de um aparelho 
celuar e R$1200 reais em 
espécie. As drogas estavam 
em várias embalagens com 
diferentes gramas. 
A viatura Cant regia. 

va o painhamento no Ánco- 
ra para repeime o tráfico de 
drogas na ocandade Os po- 
ciais reaizaram abordagem 
a seta pessoas em attudes 
suspeitas, mas nada foi em. 

FISCALIZAÇÃO CONJUNTA COÍBE! 

LOTEAMENTOS E CONDOMÍNIOS 
IRREGULARES EM SÃO PEDRO 

e que todo o material se en. 
corsrana em um terreno em 

Polici; 

é encontrou uma mochia 
com oo bolas e, dentio 

delas, foram achadas as 
drogas. Uma outra viatura 
foi acionada para, condu 
ir todos os envolvidos e o 
materia apreendido para à 
128º Delegacia de Polícia 
de Fio das Ostras. Na De- 

ci, um dos suspelos 
assumiu a propriedado das. 
drogas 

O coordenador da Prooi, 
Cosme Moreira, ressaou 
que o trabalho para reprimir 
otráfica de drogas não pode. 
pm 

As ações em combate à 
csimnalidado seguem, Con 
tnuaremos em busca de de. 
“sartcular o ático do drogas 
e oferecer a população uma. 
Cidade cada vez. melhor 
para se viver, essa é a nossa 
missão”, contou o coordena 
dor Cosme Morar 

que se destacaram no Proeis 
Rio das Ostras são homenageados 

Um dos investimentos 
em Segurança Pública que 
vem trazendo  resutados 
positivos no combale à cr 
maldade é o Programa 
Estadual de Integração na 
Segurança- Proeis. Na ter. 
qaeia, da 30 de movem. 
Bro, ná sede do 32 Batahão 
de Polícia Altar em Macaé. 
“militares que se destacaram 
no convênio do Proeis que 
pertencem ao &º Comando 
de Policiamento de Área fo- 
am homenageados por sua 
Ro das Ostras foi um dos 

contemplados, por meia dos 

polias mútares sargento 
Leonardo Barros de Lima, 
sargento Mário Luiz dos 
Santos Siva é cabo Andrê 
Gomes da Siva. 
A solenidade contou com 

a presença do Coordenador 
do CPRÓEIS, coronel Mar- 
Oos Andrade: a Subenorde- 
nadora Regina! do 6º Co- 
mando de Polciamento de 
Área (6º CPA), tenente co. 
ronel Simone de Sá Ostrio. 
o comandante do 32º BPM. 
tenente coronel Fabio Cor. 
rêa; o subsecretário de Se- 
gurança Pública de Rio das 
Ostras, Evandro da Siva e 

o coordenador do Proeis Ri 
das Ostras, Cosme Moreira. 

PROEIS — O Programa 
Estadual de Integração na 
Segurança — Proeis é um 
convênio firmado em 2018 
com a Polícia Milar do Es 
tado do Rio de Janeiro, que 
garante um aumento no efe 
tivo de policiais na Cidade 
A coordenação dos PMs é 
realizada pelo Município, de 
acordo com a necessidade 
das ações e a mancha crt 
minal, que são as áreas de 
maior Incidência de crime 
apontada pelas autoridades 
de Segurança. 
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Rio das Ostras sedia evento para enfrentamento 

Prevenção e preparo 
para agir em situações ad- 
versas. Na quata-eia, da 
1 de dezembro, Rio das 
Ostras recebeu o evento 
de Nivelamento de Gestão 

de crises decorrentes de d 

de Incidente, que prepa- 
ra agentes da Defesa Chi 
é Assistência Social para 
emergências e desastres. 
O veinamento aconleceu na 
quadra polesportva Carlos 
Alberto Marins Flha, em Ci- 
dade Praiana. 

Cerca de 60 agentes da 
Defesa Civl. de 12 munki- 
pls que compõem a Re- 
dec 09- Baixada Ltoránea, 
participaram do curso que 
tem como objetivo capactar 
as equipes de coordenação 
dos órgãos de Defesa Cit 
e do Assistência Social para 
enfrentamento de crises de- 
conentes de desastres na- 
lurais, como o período do 
chuvas intensas. O evento 
também serviu para marcar o 
Dia Estadual da Redução de 
Riscos de Desastres, come- 
morado em 29 de novembro. 

O evento foi dividido 
em duas etapas: a primeira 
ocorreu na parte da manhã 

é instuiy 08 participantes 
Sobre como proceder nas 
ações de defesa ct e as- 
sisência à população em 
áreas de riscos, sobre os 
planos de contingência para 
desastres, a necessidade de 
organização e à infegração 
dos Grãos públicos e priva 

À tarde, os profissionais 
aprenderam a parte prá 
tea Os parcpantes fo 
ram expostos à um cenáro 

que ciasslicar é aval, 
preencher o Formulário de 
Informação de Desastes e. dor da Regional 09 - Baixa 
avaliar “relatórios técnicos. da Litorânea, com o apolo da 
emtidos pelos érgãos de sua equipe técnica. 

resposta ao desastre. Ao f 
nai todos receberam o Cer 
ficado de Conclusão. 

O simulado fo organiza. 
do e minstrado peso tenente 
coronel BM Luiz Femando 
Nunes Shinkado. coordena. 

Procon Rio das Ostras se reúne com Gerência do Banco do Brasil 

O Procon de Rio das Os- 
tras-R4 realizou na quarta 
feira (01) uma reunido com 
& novo Gerente Geral da 
Agência do Banco do Bra 
si do Municipio, Paulo 
Henrique Carmo da Siva, 
No encontro, foram cobra 
das melhorias dos serviços. 
prestados aos consumido 
tes nositensos 

“Quanto às denúncias re 
cebidas pelo Procon devido 
a uma grande fla formada 
na quarta na porta da agén. 
ca, foi Informado que se 

CONCURSO NATALINO VAI PREMIAR FACHADAS 
DECORADAS EM SÃO PEDRO DA ALDEIA 

tratava de um atendimento 
represado do dia anterior 
O problema ocorreu por 
que o sistema da Agência 
do Banco do Brasi ficou 

Jeso as as inscções 
pará o concuso da decor Pain São Po do Alô 
Pando ao Horot” O pt é una ealtação a empresa Eat. 
Eai como cotapada da Lai 
Ae Blanc com api da Seca ra Acta de Cu, e tem como 
cbjeoicanvar a crraentação 
ds casas o comb par af. 
da Podem parar a coeição meados de mes renercas 
bars a proptáris de et menos comerem ha náções 
são gruas e podem ser lets ab 
ada 0 de dezembro oo eai etsvenosahcmacom “ou 
pls número (221 Sabard6os O 
Faguament do concurso pode ser ssa ra aba Pubicações da 
plgna ca Sacelara Acto de Buba om Praga ole 
secelanasenceara aura do 
al Prpetáriada ee oga 
mora, Elia Jos ela que 
à cramertação seá subreido À avaliação de uma comissão já 
gra & deverá ser icata nas. Ecaças apr as caca a nas. Beaças e vas ds comémos 
ecos. O lema da decoração 
ever etr Grtameta igudo so 
Nat É imgotani femea que toda a segurança cléica a esa 
a do orramants a de repones Blade do porá ou do loca 
dá ancameçato pola mortagem Para vaiar à prmtção os tocas 
verão far efa láoia 06 
defenda ça. 

Esta x ot que sado 
salaõrs ado ado coça Soprabiscae coração rourdoa 
hemari do cora a o inpacio visa a decoração carai a 
Aral. O concurso dr ro 
pós demore een a ea Roe meior comendo restos 
ras leclcdes do Cato, Estação, Baco eva São Pao, Pur. o, Mora ds Mes. So José 
ss veta ras e Bapesro 

Na cxtegeria “esáinca” o 
prmero colado será pro cem riu e um paso do barco 
ara vncador com pace. Parhans. O segundo hgar sá Eoterelado com uma menção 
Paco é tá astra rua da Ae a 9 fc enteado 
Fecaberá ua menção heroes Na Categoria “Comároo”. os pbmios 
serão emindos em ves é um 
Pstsno de Baco para o grande veado, menção fomos & um 
ps da Bco para 0 segundo “elocadoe menção hero para 
es ga “Neo grande ch é em 
ver a gopação em gua a 0 o mé, em Espacial CE bes. ee 
Cerats, cai, pos hos 
e odncas da trem, estrada dé venda de fm dano aque 
cando a diana beso além de 
cesar ora rar ports à Sé corgmenaõica 

Vala lmbrar que os cujos 
std ras Goemrações não po deco arapabar ole nto nas 
andas o bis pcs. 

Am disso, Paulo Ment 
que Carmo informou que o 
horário da agência fo: mo. 
alicado para Atendimento 
Priortário das 10h às the 
Atendimento ao pública ge 
ral das 11h às 16h. 

É muto Importante o 
diálogo com os gerentes 
das agências bancárias 
do Municipio para garan- 
tir melhorias para todos os 
consumidores da Cidade 
explica Rafac! Macabu. 
Coordenador Executivo do 
Procon de Rio das Ostras. 

inoperante durante um lo 
Do periodo. 

De acordo com o Geren. 
te Geral da Agência, o pro. 
blema já foi solucionado. 

Prefeitura faz pesquisa sobre sintomas 
de Covid-19 em turistas do Jazz e Blues 

Festa! e um ds prmevos eventos testes do 
“Gore do Estado do Rio de Janio 

A aque dci da Seria da Descuomnto Econbmeo e 
fuso de Ri due Oxtas está fateco Una paqua cem os vi 
atas que coca ra Cold dead o Feb de Jaz Buss. O 
evo à vara rcemações que canemarão o ucaão do pero uso em relação à tasa de ideção do corra 

O eretas do e mesmos qu arara da pesa que 
gretco o par do plo gm 202. Po mad os ut ro 
[mas apreesaram aim ora co ça lb o de guga tos seca, dr de cabeça a esçero. Também respondem quando 
que sic os sina a há uados das esses ce cam No questenáe. focam arca se buscaram o sema de saite 
versao eim para Cow 1 em caso lema quilo estado 

A poi está em asa de acicação a sr ervtndos mais 
ERES 

PREFEITURA ATUA NO MONITORAMENTO DOS 

PRODUTOS CONSUMIDOS PELA POPULAÇÃO 
Sed a ce ad e Se (es ru Sai es Cair 
Dearareto e Vginoa Senra Paço de de Dm nes e teme oca, po os 
eo é ein ie met 

pes cm oa nte am Erro que 
drama ps rec re 
dra recon tipuaã OSTRA DE PROVA Pare as 

MOSTRA DE TESTEMNO. Peedoeme mesa meo 

esastres naturais 
Festival Onda Online 2021 
movimenta Rio das Ostras 

A partir da próxima segunda-feira, dia 6, os alu- 
nos do Centro de Formação Artística de Dança, Mú- 
sica e Teatro (Onda) vão apresentar seus talentos 
para o público no Festival Onda Online 2021, que é 
um projeto realizado anualmente, onde estudantes e 

o processo de aprendizado vivenciado ao longo do 
ano. 
Ainda por conta da pandemia do coronavirus, as 

atividades deste ano foram desenvolvidas do forma 
virtual, de forma que as possibilidades do expressão 
artísticas dos alunos fossem ampliadas, utilizando 
as redes sociais e as midias digitais como forma de 
compartilhar suas produções artísticas o toda sua 
As apresentações de música, dança e toatro vã 

acontecer em três horários distintos - manha, tarde 
e noite - até o dia 41 de dezembro e ostarão disponi- 
bilizadas no canal Festival da Onda do YouTube, no 
ink https:/lyoutube comichannelUCuDzcSZpX-j1d- 
z7eFSthjug e na página da Fundação no Facebook ( 
imtps-!Ivewn faco book comfrcriodasostras1987 ). 
Os alunos dos Cursos Básicos so apresontam 
entro os dias 6 e 9. Já os alunos do 1º e 2º anos 
dos Cursos Técnicos fazem suas apresentações nos. 

Prefeitura e AREMAC 
debatem ações para a 

temporada do verão 2022 

Uma coma da Associação da Reserva Entatvat Marinha de he 
sai do Cao [AREMAC), formada plo grosidrt, Eraldo Cunha o ve 
ca-esidnt, Trago Rodrigues. ao asvogado Dr Siva Domal Baroo Atos esto sa sra 0 una ui com o prelo da Arão 
Cabe, ra Roo do Lagos do Ro Marcio agro. Tambbm parou da cio presidente da Fugação isto do Pesca da cado (1 
PAG) Reco da Jus Fr 

a pata do encanto, petcupações coma chegada da a 
perda 6 o vise rece de tt ue a sd dove regata rea 
“eco po corta da Rilcação ds restrições amldra Irpota non 
Ult quase es aro pela pandora da Cova, Umas grandes 
Grecigaçõs é com o obemaato da Mara Sea Ponce decr 
Sae cu vadooraa sans de Bro 

O prelo tambem mono a a isa dos pls a Marra dom Pescadores, rá Pr 
AREMAC to em reação so ortenamero as rt da anta ser de rats na Pra do Fo o ras Prarhas do Portal do 
Al. que als o sciotada pela Coptania dos Pos, rvês deh. 
e O odermanto dos bracte da paca no caro esquerda sa Sande tm o ar a eu 

AAAREMAC, como Coniioná do Dent Reai da Uso da Rsva Eta Maca se preocupa com & aumento o fu da has & 
em Sabaguarta as abvelados a paca aresaal em Aral do Cabe, 
prnogaime-o nas pras do Porta Grande. ra Pra. na lh do Fo as Praras do Pora do Ala (portos que cabe maior uno de 
unas ra ata lepra] e espera que sejam alcadas mus ações de 
cemscetração a fecazação para que os impacto sobr a abrdader entres sejam momasdos 

cc soro qu novas reuvbes dev conacr artes do em o 
amo para que jam implementadas ações a um crcnogama de tdados à seem deseniludãe para a vero de 2022 Nest sdbd (0412) à 
ARENA fa um evarameto lc dos resíuos (x) ancorados 
as pras do muncipo, em conto com a reto Mar Sem Lo, que e em a à ve encamhado deauerdides monea O 
Bio à também desamor ações de educação ambiental para rduzr a iba deixo nas pras 
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Brasil vence o Chile e conquista o 
Torneio Internacional de Manaus 

A Seleção Braseia con- 
quistou, na quarta-feira (1) à tiulo do Tomeio Intema- 
Clonal de Futebol Feminino, 
com uma viria por 2 a O 
diante do Chile, na Arena da 
Amazônia, pola terceira e d- 
ima rodada da competição. 
Com mais trúno, o Brasi 
encerra sua participação 
com 100% de aproveitamen- 
to, 12 gols marcados é ape 
nas dois sofdos, 

na segunda, depois de bela 
fogada da Rainha Marta, a 
atcante bateu cruzado ten- 
de à meta axversária Antes 
do intervalo a dupla brazuca 
voliou a aparecer, mas nova- 
mente a arqueia rival levou 
ameihor. 

Se no púmeiro tempo 
a Seleção Erasiera ficou 
no quite, na etaça com- 
plementar a equipa de Pia 
Sundhage precisou de ape- 
nas uma chance para abri 
o matcador na Arena. Logo 
ãos cinco mínos, Ary Bor- 
9es recebeu lançamento na 
medida de Antônia, avançou 
pela esquerda e cruzou ras. 
teiro para Kern complotar 
para 9 fundo das redes. Em 
vantagem, o Brasi soube 
controlar o resulado e, nos 

Ojogo 
O duelo começou com as. 

cuas seleções se estudando 
bastante, Passados os dez 
primeiros minutos, a Cana- 
finho foi para cima e lomou 
as rédeas da partida. os 
42, Keroln deu bom passa 
para Ary Borges, que lentou 
à fnalzação de cobertura, minutos finais, Gio aprover. 
mas mandou para fora. Na tou um vacilo da defesa ch 
Sequência, Duda e Marta sença ofensiva, a Seleção mas Keroân estou sem mu Mais tarde, fot a vez de. primeira tentava, a camisa . lena, fez a roubada de bola 
também artiscaram para o leve grande chance após ta força e viu a goleira chle- — Deinha chegar com perigo 9 não conseguiu aprovel- — fechou a conta em Manaus, 
Brasi Ainda com mai pre- cruzamento de Debinha, na fazer a defesa em duas oportunidades. Na tar lançamento na área e, aos 38 minutos: 2a 0 

Circuito Estadual de Suri agita Praia de Gerihá | Equipes de Futebol de Rio das Ostras 
= | — participam da Copa Floripa Brasil 

Ro ds Ostras e segu 
pes olcs em uma das maos 
compeições do Nato! do base e Bras. Do 10 a 17 de dezom 
Bro, os mes mb 11 é md 17 do 

da Copa Pipa Bs. compaição 
que prome run ques de vb 
“gas do Bras o cede ca 
arm o Fara 

mação, meu berço, fi Ri ds. por intemio dos pos apos. 
Ota, a cu aca me orar vo desenv pla raot 
em jgado prio! do ao. ra O Rabo É panda o prmoro 
Mo, 35 anos des, estou mui. de mus cure. 

us ca mus Endlados maos do voa revendo soro da rh que geada a todos 
Começou na quintasel. - no domingo. As premiações. que irá representar o Rio de | co fui da bas ra Frida. . geração à sendo o Menico dis... que acrodtam é contam na nossa ta (2), na Praia do Gerbá. chegam a R$ 30 mi, sendo. Janeiro no circulo brasâsiro | Degmar, Su França Tm me Um gu” esa. equipo aro qu fazemos Esanos 

a etapa mais Importante do R$ 20 mi para o masculino de 2022 Ro das Ostas parta da ca folga tabahando para trazer novas é 
Circulo Estadual de Surto. R$ 10 ml parao feminino. O Garyios inha previsão | esção 22! ca Copa Pisça asi OPORTUNDADE  RENOVA. . polonciis cporunidades para cs 
O Búzios Ganytos Surf Pro Para os profissionais, de indo para esta quarta. | cam dias equçes masclnas sáb. DA - O fmbér exata Rato! Jose do Ri das Os. Quando 
Am 2021 segui até domingo essa é a 2º e decisiva eta. . mas precisou ser adiado em | 1! 24 17. Or das mas ida... Za Mico da equçe 24-11, vejo qu os dos iriradoos qua 
(8), 6 também conta pontos. pa do Estadual, recebendo função das condições co | sécram os brramentos mesa. lerixa a responsa de tr. vão a Fanópols com nomos 
para o Circulo Brasileiro nivel 3a. e no Circulo Bra- mar. Segundo a FESERJ, o | dim semana. À proéso qu a. rar a grid de Fl das Oss. mas ram da prjtos espanos 
Profissional da ABRASP. aleiro, nivel ZA (1.500 pon- . cronograma pode sofrer al. | joSem Para Sta Cata aco. mas tz cuegão da destaca qua — qua camas na pasedo a fam 

A categoria Profissional log). Para a nova geração. . tarações novamente “no de- | JS frite da 8 de derem. apesar da idado, on menos da grandes abiias profasimais le ES, comem soa 97 “Sigo mos mula ur. ha à cota do que eanos no ao GR a COMO Na tra era rm ma rato em ção | Minima moda? O cant moram rua am. o cata da o esti 
é continua hasta sexo — 2h n0 ano, sendo undamen- . das condições do mar & do | sa peso é cnc das "E E iearcsmoas = ESTRUTURA DE PRIMERA 
fa (4). Já a Amadora será . tl para a deinição dos cam tempo, além de outros im- | aqupes de Ro ds Ostasra com... menos são ocads Nos esc DIVISÃO - Recado em Fltand- realizada no sábado (4) o podes estaduais e da equipe previstos peço são crundos do eos tn deem co altas de pol, a Copa Pra Bras! à on esteio mn iguctranatos Taca Ta apoc as Madden doca de do au rc pa cr rs de São Pedro da Aldeia [jogo de Beachsoccer| “Fes: Ex soros. o Cut cas tn pe pescas Gs a a à 

pia egope o 97 e cr sr ga. vencido bm rompendo lados. bi nacional O evento cota com 
recoborá dois grandes | iidliilo | mam asiGanida mamae ea rula! creia pe ar i o DS atm Meia fm Eai pa o E MOS en eventos ciclísticos em Búrios à mena esecsõa qu eis pote Abi Neraa Jogo = & paea e sota et Co pa Bora e ur do pr 

Atividades serão realizadas no domingo (12) | fr Sewira exe vio] cm guris spas Anita. Fade re e tas Os Ae tras 
“com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer |Espois fechou passa como 

So da mos op na DES TSE 275] GUB-18; DEFINIDAS AS SEMIFINAIS DO CARIOCA FEMININO cado da afvdados ficas a acid No domingo (12 a cade. |consoidado peo Hal trastes | 
receberá dois passeio iisicos que prometem movimentar a nz do 
mui e a Praça Hermégens Faro da Cet o Cato O pm, 
Será a É eição do Ml Sam Foo, Be Esperança O segundo sê 
Abraça da Lago do ranma, premio ea qupo Aus Amos 
severos im 0 apo da pela, por meo da Seca Adiado 
Esgors e Lazer 

AB ção do passo cisto Natal Sem Fama lema reposta de 

Duque de Caxias por 4 a 0. 
Por sua ver, as Guerreiras 
Treoioes terminaram na se 
gunda colocação, com 10, ao 
golearem o Hoips por 6a 0. 

No Grupo 8, a liderança 
terminou com as Vascainas, 
com 9 pontos, ao vencerem 
o LGDiKaramba por 1 a 0. 
As derrotadas dessa parta 
ficaram com a segunda poei- 
ão da Chave. 

Encerrando a rodada, o 
Barra Mansa venceu o Ame- 
rica também pelo placar mí- 
nimo. 

Abaixo, veja os locais 
horários e datas das semi. 

lação da 2 de altos não precivas A concenação sr és 
na Eraça Hermógenes Fra da Cota, com saía par a Pr ds Bates 
ds 8h Alvidade ema so ponto nc, o bad a dança carão 
lerecas zo plc 
“Sularmanio ao vero a brça da Lago de Araniama a po 

cor 100 hm no aroma algu, com saida de Aa do Cabo A 
ação cletr a despolição do ecosstama, considerado a matr mass 
da água hpesana em estado permanedo no mundo São Peso ca A 
eia cr pata do apoio cum ea menta na prça pera hratção e 
alimentação dos aeas que estiverem completa perco As nc 
gãee para aprova podem seriadas no sed ear (acess au), 
O espaço diga oleec mais inerrações oba o tj e premiações |mapa ao es Gu sa : pa = “A bicicleta é uma pauão entre mustos aldeenses. O nosso céjetvo é fazer gare da grão de area | Estão oi apso ro mit O o a pl FR | pro Campana Cao. é Furnas faco aus no ond dA da pe pa Des | So] Ca Pa RIR a Ce ns x ga, 
ras fm am um a mu espec. com suiióad, coração . | am Bos. a pata do esp |  cisçuta da útima rodada do As Rubro Negras ficaram — na Gávea; 
ão meo ambénio e mula aspote” efatru o seceáio de Espec e. | ar icusão para soe x | fumo, na quartaseira (07). em prmeiro lugar no Gnipo . Vasco x Fluminense, no Ni- 
Los, Ricardo Feamos Gaspar [vera O Fiamengo encara o LGD/ A, com 1! pontos, ao batero — valdo Pereira, em Austin. 
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Talento no futebol 

Atletas do MC. 
Soccer Academy, 

de Iguaba Grande 
conquistaram a 

medalha de prata 
na categoria sub? 
na Copa Integração 
de Futebol Infant, 
no último sábado 

(27), em Cato Fio 
No clique, o peque. 

na Yan carrega o 
trotóu. Parabéns! 

Pedido 
Aprefotura de São Paulo enviou na quinta-teira (02) para 
a Agência Nacional de Vigilância Santária (Anvisa), para 
o Comiê Clentlhco do govemo do estado de São Paulo 
e para o Ministério da Saúde, uma solicitação de auto. 
zação para à redução do Intervalo da dose adicional de 
vacina contra covid-19 para adultos, passando de cinco 
para quatro meses. Atualmente, a dose de reforço pode 
“sor aplicada a partir de cinco meses após o recebimen. 
to da segunda dose. Segundo o secretario municipal da 
Saúdo, Edson Aparecido, a cidade tem estoque de vacina 

San Mon 
Rapidinhas 

O Supremo Tribunal Federal (STF) dei na quinta-feira 
(2) que a posse de André Mendonça será no dia 18 de de: 
Zembro, às 16h A data foi definida após reunião entre o 
novo ministro e o presidente da Corte, Luz Fu Indicado 
ao cargo pelo presiderio Jau Bolsonaro. Mendonça teve 
nome aprovado na quarta-feira (1º) pela Comissão de 
Consttuição e Justiça (CC) do Senado e pelo plenário 
“a Casa. Andrê Mendonça ocupará cadeira deixada pelo 
ministra Marco Aut, que foi empossada em 1990, e fo; 
aposentado compuisonamente no a 12 de julho deste ano 
do completar 75 anos. 

Deus que quisecas apegar à 
Vossa ja cs povos a nda 
poa pregação pelos miaçes. 
de São Frances, cocado 
os epi que de quem ve 
eramos os mércs gornsos. 
tamos tampérm cs empios 
as vitae. Por Coto Nosso 
Seres Amém 

O homem é o que pensa. Se você insistir em 
pensar no mal, na dor, na doença, você as atrairá 

para si Pense na saúde, na alegria, na 
prosperidade, e sua Vida tomará. 

nova rumo. Afirme sempre que é feliz, que as 
dores passam, que a saúde se 
consolida cada vez mais, e 

a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista 
é permaneça o mais possivel ligado 

ao Pai Celestial 

Formatura de sargentos 
O preso Ja Bolsas posou, na qto 2, a omni do 
or e han o usa de acção de sasparos da Escada Sa 
gere de Logica, na Via Mit or cesta do o de Jane Aros da 
senda, Belerao nene com feras e desu tc oi Em 
Su dos ra sarpero. qu estam peidos a Pio Duo de 
Ce o preieto de qu ls são Uma parado po ria, do 

Reajuste salarial 
O governador do Ri, Cludo Cas PL), anunciou, na quarta dra 
O) um reuso sala de aproxmadamert 10% para too o uni 
rato publ cu ponsinstas, agosenlatos o ulvos a par 

Pa anunciado, na lima segunda aa. 29 que o pro sláo do 
2a ve com dueto nuciano para essa antecipação 

RECEITA 
Espaguete com camarão 

ao molho de limão siciliano 
tras 
“ade patos goma 
“Boy de camarão Enço (ee bt ou 

amp, 

pilar, aé five rodo. re ota da Eno man e mit Age tu o espaguete cado E mera ps icrpra-lo a cur gritos, dione a e rapa de ide é mst Dengue o eg. 

TRIBUTO 

Morre Noemi Gerbelli, a icônica diretora Olívia de 'Carrossel' 
A de Caco, Noemi Ga 

a, aro aos 68 aos. Cnh 
da coa dreca Ola na famosa 
novela ita strada por Maisa 
o Larisa Marola, sau sema 
do fo inemado pela sobrinha e 
também az Vamessa Geral. 
na masrugada da quta era (2 

Em publicação no Into, 
escreva: “Cais deves são mu 
das. Hop, sa fi esta pessoa o 
montana na minha vd Aus 
mas caminhos para o lato e fo 
dm mute mentos mia jo 
vetado, ma mestra uma prot 
a Ne Gee, tt pauta 
minho a. Fique com Deus e os 
aros”. con Virna Geek 
cs publicação recebeu coma 
tás de ouros leres prestando 
condlâncas coma Marcelo Lar 
ame Be Gaiat 

Em Carosel, Non Gate 
riu como à caraca dieta 
Oliva, arancando mulas nendas 
e larbém, manents de ensão 
ir os Iruesos alunos da fe 
ca Escola Nun, onde acto 
vam Mara Joaquina Cri, Va 
Ti, Dav, Pau a cos nos 
personagens da pola do SBT 
O papo da iai ai ara tr 
quertameno comparado ao da 
senha Trurhbuditerprtada 
por Pam Fei em Nada. devo À eua pouca paciência com cin 

as a parceria “nc com actos “puarant mpacantas Nota 
to, Oba ea bem raros cal 
mas iara 

Nem Goal era uma pe 
seça forte ro last, na TV 2 
fombém os Cmenas A air ve 
tea ja esta em Prosança de 
Anta (2001). O Normas (2002 
Diarista (2067) A Fora 2 
Sansão a Baia (201) e Canha 
de Aja (2017) Sua última aça- 
“ção nas linhas aconteceu em 
ZONE ra novela Deus Save Rs 

No cema. Noemi erprestu 
sau leio para tramas como 
A Manda Cama (1985, O Da 
M (200) e em ambos os fimes 
ervas da nova Casal — 
Camisa! O fimo, da 2015, e 
Carmssel 2: O Sumiço de Maia 
Jesuna, lançado em 2016 e 
“ado por Mauido Eça cineasta 
emb responsável pela dação de Ain Qua Natu ce Pa 

BoGRAFA 
Noemi Gott começos sus 

camera no faro em 1574 Mae 
gu o Sucaso com combdias que 
cairam no goto da pgto como 
Tra e Coçar É sá Começar Va. 
cabau e Bro, Pica Mia Ae 
Negras Guloas eira curas. 

Em 1908, resbes o Prêmio 

estro com a poça As Czas de 
Mamão solado de Ko dunquera 
e Caio Aida. Em 2007 Noam 
Inpe uma delgada n 
A Dirt, au ra peça Os Sela 
Ganhos com Nulo Xavr a 
Pau Coral, e cl ntegru 
o elenco da séria Sam Coro 
No an seguinte partiu de um 
apl da Inova À Favo, 
cama Soa 

Em 2012 ho contada pelo 
SET para vnor à delora Ola 
no rama da novela Carossa 
Em 2014, ando no SBT, atuou 
mo senado Patndha Sahadoa 
pin da nevea int, como à 
delsguda Olivia. Repetu o papal 
no desenho armado Pomênimo 

No ano seguinte. uu rara 
mento a demora Olivia em Car 
rossi. O Fine, é repeindo o 
mesma papol em Camossel 2: O 
Surnço de Maria Joaquina 
Nem era viva de Era, que 

fee am 184, quando sl úrha 
Sapos e com quem teve uma 
ia Bans 
oem Get mou nana 

te doa 1 de dezembro de 2021 
aos 88 anos. À ar ava soo 
um aoderio vascular careta! 
(AVC no iii de novembro e, 
pés um periodo fia UT, la o 
fecuperava em casa mas acabou 
aolndo una emo qumonar 

Em 2004 fo contatado da 
RedeTV ara itepetr Dona 
Poeta uma quina no pro 
grama Via Makca À séria Sou 
em entição até 2006 [2] aro em 
que também aprecanhu-sa no 



8 - Turismo 

Amenas de 200 hm da cidade 
da Bom Jesus da Log, a estado 
de Contra, na cet da Bh 
reúne beleza nur que atraem 
unas gra a rag duran lodo 
ano incdndo peido de ca 
naval. quando à cidade cleeco 
progranação gruta Coreina é 
Um lino rt ate a voa para 
se dolar nas águas ctaimas 
natureza entro 

arado po Eno fis (Cor 
entra, Arcado Serio Atôni, 
Gê e lo do o), o mun 
pl oferece opções de lazer para 
aqueles que buscam descanso é 
também para 06 aventureiros. Er 
ve os desiaçues, estão nas neu 
ras, gds & cachoeras que são 
aberias para vstação Localizada n via da Bata 
com God, Comenta a ditar 
e mas d 900 bm de Saad 
O municio em um tetra de 
M4B2 TT dm, que, contoma 
levantamento fem 2018 pelo 
Inst Brasis de Gecgrala é 
Estica (586), abriga mais de 
32 mi pesscs - segunda mao 
população na mionegão do es ado 

MSTÓRIA 
O Municipio de Comenta sur 

gua par do processa de ocupa lodo Regio Ot da Bahia quo 
do dosanvlvos, segundo Nanda 
2000, com as migrações d po “vos nómados nes deslcamentos 
da uma região para a ut, eo 
Boite no vales ptâmicos em 
Dusca do posca, los a cças é 
lara sa nos le on Pai 
abunda Casos recursos na 
ur, Tl ao poduou por vos 
múbnos 

Esta stuação ge, pesto 
do da de porsamnto, dar 
do ongem à pequenos sonoados 
coréia, em ração a outas egos do pal s dava deforma 
rodeando lara, comsrvando 
durar sbcdos o mama ido 
da pedução. Sagund a ht, 
on pm hablaros oram 
Dove silas (ncignas) lado bad sau rogo do vast 

go, ra Fazenda Tatu 
Bars dolhnvipo 

Ou or quo corta para 
o ue da poputação a ração 
da Coreia oa area “Seca 
Grande que oceriu a (179 & 
1789) trgindo à rã raróeta 
pincgatmanta os estados do Ce 
rá ado Piu, Es la câmdico 
Seu como foça de repsdo de 
nordesinos à procura da melhores 
Condições de veda em guas e 
gs Nasso cao a Ba, oe ud Coari fsrcelca ds. 
“es imgrats Conentra suga 
Der do um movimento Sasarte 
cenhuedo pelo Bs! ro perto 
lia: À corda pato cu 

“Segundo Estar (206), ex 
loção do cura, ainda que em 
decadência em curas fas do 
pais, motivou à busca por utos 
maraneas surars acmpcrardo 
o esoravamento de tea à ar 
geme fo. eua polaca! mierl ra muto grande. A expedições 
denominados Entradas” “Ear 
dei, Kderadas par Brloau 
Buena da Siva, Bor Dis Mo 
aa a Matas Cardoso de eia 
Chegaram às las ras erro 
1700 8 1790. Eles focam tados 
para Caran pru ra comum nconiar grandes quanicdado de 
meras como cu, amônio & 
meras 

A par ds espações do Ps 
deito Pre dos Sano 
meça sugiro povoado pra serv de agi aos gaineros Estao 
primero rio de ema do po Vest, (BAANO, 1886, 9.25) 

Não for só o ouro que atra 

gates, mas também o poe 
ci No co poa o po- 
voamento snssa pedaço de cnão 
Earhado por vn ras e desen 
da Gênegos qu Corta o mun 
po tomara il o desenvolve. 
foda produção Aus que visam 
apenas para esgloar 0 Fi Fico 
tam qu rir par alimentar 
os caçador de ou é assim o 
a da fardo, Condo ami 
a o apostando da ara. Assim 
começaram à tur as pequenas 
eogratades ea prcução desen 

Também com as passogans 
das Bandas para Gods é Mto 
Gronso, comandadas as Espe. 
gõos polo Ear Faraco Josó 
Teor, 782083 em recortes 
rot da Ba do São Faraco 
ag vo de Cortar oro 
começou  eploração das renas 
Jaco mas Una criado que se corta 
amd é sro 0 duo da um 
gras de us na epão. Por ca a o sumiço da vários amas 
da“ popradado o fazenda 

Jequeri Caso da Gar, 
a esçosa dee Dora Casaca C 
Brandão de Carehana faz uma 
promessa a Nocia Senhora da 
Glóna de consrur uma sia nas 
leras cre cs anna totem 
amados. As águas estavam às 
mapeado lo Rico, eim 
água e pasta o cpm vero Foi 
sim, que suga primera igreja 
de Nasa Sena da Cla & no 
casar o das Egas 

A cada da, a comunidade de 
Nossa Senora do io dae Égua 
corno, esperas ema 
de cores es Arado Forme. 
do. Para lcitar a vagem, esses 
enlraderas fam pus de mar 
es do o das Eus A etica em abunáânca leva 
o our da God a mus à 
invasão da área elorada ae 
sims bares é glaas focam à 
mas. grhando a Bahia o to 
com a rlrvenção do Conse - 
teamo. Os marcos geogáicos 
ainda são preieas a je na 
sia da Base Go 

Em de jr de 180, ate 
acção º 186 emegou a Ls é 
7, neperando a Vis de Na 
Senhora da Gina Rio ds das 
Eguasão Temo d Saia Mara da 
Vira 

Em á de maio da 1886 ae 
solução 2.58, er o Municip 
de Nossa Senior Ciao fio 
das Eua. deincadando de San. 
da Mar da Via. Oca que em 
de mai de 1888 or meo da 
Resolução de e 2578. o munciço 
passou a partner novamente à 

Tribuna dos Municípios 

Correntina, cidade que une história e 
belezas naturais no Oeste da Bahia 

Sant ars Frade com oo 
Estadual de 1º 39, e 0 de mas 
de 18, O govemado a Bahia, 
Joá Goçaies da Siva. reste 
eme micos soa pts 
Éguas passa também a ser cha 
medo sã Compra 

arranvos 

cortar As pzas rata va 
pato munícipe Mm & poder de 
For a calar da rata, via 
e rr os rc lar um roma 
peer! para esportes da ar 
Set as - Um Br com 

See ls 3 13 km do conto a 
dc, consêado "ao pçs 
do hu” tantes são mm Bocas 
nat encoeadas 1 cal À 
graca rama bo coro 
aum 197S pla gato down 
ota Tas Gra do na po 

ca foto o acao ao Ba 
redoras. siartas ratos. tes 
estaanos. ponsado é estação 
medo publ, com capacitada 
de aprommacament 200 ves 
Aa Sd Pas são danca de Pa da joio, du caes des 
as ad fes ado Par 

Ranchão — O Rancho de 
forma retaçuta es cedo por 
aigmas cabeças erreenáado 

O Reancão fo condor 
Geo de Teo Guera numa 
dra de aproumnacamente 1008 
dd, onde é resizada a esta do 
camaval É corsemia patemê 
mod Mo 

Ha do Burti - Forma um 
arqupáago com vras ips me 
E a aeee o 
dese ras 
lado Vau Pequena ira cm 

dia pra e aração ra 
Ha do Despejo — Fuco co 

nec fem aprnenacomento 
vegeação nha e a aa metia 
Eomado ice da pata solato 

a por vegetação cha nada 
Rio — No seu cout er 

tera o muncipo é rerado pos as. Corra, Acao, o li, 
Guaá e Sano Ani Os quis 
otegam.se à Motuca do Ro 
Comer que compõe à Bacia do 
São Frmeso. É uma ração de 

estação seca bem. acorda 
censo com o vera À tem 
suga EC, posando uma 
rvcetação média da 120 mm 
Arns Segundo a estação meo 
Sta de Coreana À drtição phvombrca ao 
lee do o dent toe co 
saca a comcrtação de cu 
fio à mare, pepindo o 
calo asia de subiânca 

espaço de peocução e acumia 
cão cisto rios expresso a ração coro a do pa je 
esçreso ros meça gro. or 
as vasstema é serao uma 
Gate ipa spa 
Rio Arrjado — o com pr 

A metos e lua md varanda 
ao 2 & 30 metros com core 
dera caras e “emams em 

Ac com o Cetera ra 
de São Je coa com Seta Mo 

Bio Comenta - to de us 
coesa com musas in. cr 
do mas bolo do Estado da Bata 

das mesmo em autos estados 
ie 
Nei to se encontra cs mes 
impotarts caes postas da o 
dede o fee e se Sete as 
co gr ato pecas asa om 
omentra (Cost). isugurada 
em 1854 Sa portada ma 

Bio do Mio - Fio entro 
os mengo de Soria Mara da 

Var, Comer e São Desidri. 
Jem cmo alueros os rs Sano 
Anta é Guará lzendo Rota 
como muncipo de São Desidiro. 
Dado Mi demo maior número 
do remos ou prados é ai as conde Ear dra fr 
js Gubadas por peguaros agr 
ouros ue utizam suas ápuas 
Bar cngação da ras culturas 
em especias ogincas 

Cachosira da Zumba - Co. 
honra com uma queda de 3 me 
EE meto, mudo Bona et pra 
se ig: Está tua à 4 em 
ca do cano da cade Lá 6 € 
Uçar porto gra etcar act 

ese, com uma desta amante 
pias Corntzas do 

Cachasira do Sonia - Ca- 
chora de pequena poi e grande 
oleza Locasada no prime 
o, en o barquho  achão 

Cachosra do Manoel Men- 
des — Cachogra da média atra, 
dia om das quedas por pos. 
ui uma la em Bus par supe 
es Mula bg, é Eelzada em 
fereno parir do Se João Mo. 
rea Sia (João do Úrs) que 
beca o acesso Na peopeedada lem 
Bar é Restania Cachoera do 
Prado, ande serva o Fradeional 
peão de gala capa 

Cachosra do Catots - Ca 
choera de pequeno pora mas de 
mta ele bem rosa a pre 
sanada, excerto para engorar 
com atamia Localzada na região 
de Cats, a 0 a cade 
Gruta do lemanso Caverna! 

Gata com uma aber de pu 
mas glrs o sabes, hogando à 
atingir o lenço Rátca Locazada 
220 em da td cast pla BR 
Pote Vala. 

Gruta de Pont Velha Una 
errada um sto, Alo na 
ra com alude do 0 m coberta 
pe vegeação nawa do criado 

FESTAS TRADICIONAIS 
A popdação da Comenta, 

ato da gde comodo tros lem 
mind as tacições curas ae 
gosas vas do oo dos anos É 
assim como Feto do Duro à 
do Rosário a Fola de Fis Cr 
aval, São João é oras manias 
ações curas 


