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BARRA DO PIRAI 

Operação da PF apura supostos 
desvios de recursos da Saúde 

Prefeitura afirma em nota que confia no trabalho das instituições de fiscalização 

A operação -Skalr,. Pirai informou que con. 
promovida ontem pela fia na Justl 

empresários e funcioná. 
ros lotados em hospitals 
conveniados. Em nota, à 
prefeitura de Barra do 

Rio voltará a ter 
prova da Stock Car 

overnador Cláudio primeira corrida em um 

ESPORTES In 

BARRA MANSA VOLTA REDONDA 

Rodrigo Drable acompanha serviços | Prefeitura paga. 
em locais atingidos pelas chuvas O prefeito de Volta  terior, Até o di 

Redonda, Antônio Fran. dezembro, o mês 
O prefeito Rodrigo Dra 

le percorre ont dive 
cisco Neto, anunciou 
que o funcionalismo vai 
receber o salário de de- 
zembro no próximo dia 
28, Ele também infor- 
mou que vai pagar parte nha class 
do débito com os ocu-. 103 já havia recebido no- 
pantes de cargos comis- vembro. 

potinica 
ar 

Vereador Jari pode assumir 
cargo de deputado estadual 

O vereador voltarre. . suplente de seu partido, 
dondense Jari (PSB) mas O primeiro, Renan 
pode assumir a cadeira Ferreirinha, é secretário 
que pertence ao deputa- municipal de Educação do estadual Rubens na capital do Estado do 
Bomtempo, que teve a Rio e deve continuar no 
gamdidarura a preto de primeiro escalão do go 
Petrópolis deferida pelo . verno municipal 

Recuperação de ferrovia ampliará TSE doi é o seu 7 Pr 
a utilização do porto de Angra 
es da Secr 

taria do Desenvolvimento 
Econômico, no Contra de 
Estudos Ambientais (CEA) curam ontem a propos 
ta do Porto Seco de Vargi. aba, localizado no sul de 

eRi no Lotmamento Sola. 
POLÍTICA! 

2 

Anuncie gti e A a 

Classificados a aba férrea ligando Barra Angra dos Reis. O 
investimento, segundo re- 
presentantes da pasta, Se forna fundamental pára É áno Do vai À alavancar a mon imentação 
de careas no porto angr sá 
se. O prefeito Fernando Bmicas 

e af 
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ARTIGO Jari pode assumir 

Natal : expressão de amor e fraternidade vaga na Alerj 
não experimentar uma tes ao Menino Deus Eles. vernos mas detoaa | Deputado estadual Rubens Bomtempo vai E imensa alegria, Como  representavamos pagios,. população. assumir prefeitura de Petrópolis, depois 

gado Co RE PR ir 
tão importante para que andava na escuridão para todas os homens, gura do Papai Noel, gue TSE confirmou sua a rem 2020 
toda a humanidade viu uma grande luz. para não apenas para os ju “em lido ee à MI edi que mesmoos quenão os que habitavam nas deus Deram ao Menino que a inspirou: I têm Jesus Cristo como Sombras da morte, uma. ouro (para o Rei) incenso. São Nicolau, bispo de Deus, sensibilizams Jur resplandece” (59,1). (para Deus)emitra(para. Mira antiga cidade da 
com os seus efeitos. O A Luz de Cristo brilhou o sacrifício do Cordeiro costa meridional da atodo Filhode Deus, nas rea desse mundo de Deus. atual Turquia. Com onipotente se encar. “Desde sempre, acris. Sem dúvida, esse seu carisma decarida. nar assumindo anos.  andade se alegrá como. exemplo dos Reis Magos. de, o “bom velhinho” sa natureza humana, Natal sentea necessida. inspirou a humanidadea. persiste ainda hoje sem deixar a divina. de de manifestar a sua. presentear as crianças -. apesar de ficar retr se tornou o Evento grandeza de multas ma. pois delas é o Reino de. toapenasã imgemde mais importante da. neiras. Uma delas é dar Deus, disse Jesus -ede.. comercialização no história, tanto assim . presentes para as criam. pois de estendeu para 06. periodo das festas de 
que 9 Seu nascimento. case para amigose parem. tras pessoas queridas. Natal 
duas parte, para. o nao ame. quado au ve perde a Rotas partes, para a. de consideração e apeeça.. quando não se perde o. zer do Natal um mo. madoria a humandda-. Esse costume certamente Sentido da alegria do Na.. mento de celebrar o E tem suas origens naque.. ta, pois não riste Natal. amor, a paz e a ajuda a serei com seu grupo poco para ec se assume” 

vaga de deputado escual O que celebramos les pastores do campo de . sem Jesus Cristo sobretudo aos irmãos 
no Natal de Jesuséa Belém, que na noitedo De modoespecial. tem . mais necessitados! — ENT vesitador e partigipou de 
festa do Amor de Deus . Natal receberam a apari-. um grande sentido lem. RR RR pi id 
pela humanidade, que “ção dos anjos anuncian-. brar dos pobres nesse ——Fegipe fases Devido ao resultado do dor o seu aro desta ver vendo prejudicaia. doihes o nascimento do. dia São Franesco ven. soleterdtietas | jgumeno olzadora nm. noir Vit not 

pecado original, e Salvador, No Presépio re-. rava tanto o Dia do Natal temática autor de e (14 pelo plená- deu a população, anotando 
separada d'Ele, vem. presentamos esses pasto. que ele queria até ali. mascejObycro | [iodo Tribunal Superior demandas serem acompa buscá-la de volta para. Fes levando ao Menino mentar as aves do céu. apresentador Gospro- | Eleiira(TSE) em Brasa,  nhadas por ie porseus as. 
SL Mas para isso foi. uma ovelha de presente. Mais ainda precisamos gramas ExcladaFé-e | Cpsrondor Vai (PS) rt preciso o maior gesto Eles representavam o cuidar dos mais pobres. - Pergunte efespongere- | Guga deputada estadual... A preamação do resstado de amor que o mundo . povo judeu, que Deus pre- para que o Natal não (90 nº TV Canção Por maioria de votos, OTSE  esbida n0 sito do TSE: | Ji pis" Deus amou a Parou por mais de mil. Seja para eles um dia Nezenkmeaciie | quis candiaradodo 

tal ponto o mundo, “anos para receber o Mes- triste. No entanto, 0 Na- . rt wutado estadual Rubens O Tribunal, por maio- que deu o Seu Filho sas. tainão deve ser apenas “Esto da Ordende poe ee va assumi” ri, vencidos os Rinistros único para que todo “ias vieram também celebrado um dia Me. coceseoaorosãs | ADfeliturade Petropolis, Sorgio Banhos (Reltos) aquele que n'Ele crer . os Rois Magos, provavel lhor ainda é que essas fa- “pessoas que se desta da eleição realizada noano Da primatas tenha a vida eterna”. mente da Pérsia. Conhe-. milias pobres e desampa- cam no seu trabalho em | suado agravo infero para dae (Jo 3,16). cedores dos astros e do radas, sobretudo neste — proi da evangelização. Jari é o segundo suplente provimento ao recurso es. Quem tem teme. anâncio da chegada do tempo de pandemia, e. enôecoêniceao | gu sou parida marnark. pera lira dica 
ita neste aconteci. Rs dos judeus Vieram cebam um auxiio per. derôvmentoda nan ecreiinti é rolsro de candidatura do mento, não tem como  adoráo, trazendo presen... manente, não só dos rea Católica Secreiário municipal de. aygavanto leio pari o 

aid id Educação na capital do Esta cargo de prefeito « do Munk. dado Ro e deve continue Ide Eoripo ici. opine clio dE irado imo veto mundial caroca tmn to O teatro eleitoral “No dia 10 de dezembro. lona ra Independente. 
e datado PEA, mente de publicação do 

EEE TERES Intação logo log, baterá. foram condenados, Um ba gra: Elba El, e Caro acórdão alplamar o eleito. É nos do digitos, revendo. candidato, apontado como. Ea”. Derepentes es: | Bemiempo eso sr recur: nos termos do vo do Ml 
A viabilidade de um se um refluxo das ativida- . culpado pelo caos reinante touros, curto-circuito, 7 am — = tico para decidi ex Acompanharam dive. protesta da polca. des produtivas e at com. no Pais, será endeusado pane “Não será posi: | Erupo politico para decir es Acompanharam a dive. 

tum processo que viabilidade de uma reces.. por simpatizantes por re. vel instalar osom-avt. | iadoestadual Heenciandose Fars pbei Mirico Bra 
abrange um conjunto são. Quem sofrerá mais. presentar o Santo Guerre-. saram os cletricitas. | do mandato de vereador. to Gonçalves eau de variável: a dscurso,. nessa paisagem de desola. o contra a Os cabos estouraram | Caso o parlamentar decida to Barroso (Presidente) Ro- 
abustória, as condições . cão? Os mais carentes que dade. O grupo Afição. À multidão, | drparaa Ale seu suplente. digirá o acórdão o Ministro 

| em que se desenvolve a. sentirão o peso da Inflação via pregará a união dos. dançando nachuva. pe | Raone Ferreira assumirá . Alexandre do Moraes. Com: 
Cena poltca a econo-. nos alimentos na via cut. besierus cora a radca dia “Elba, Elba”. Ea. | Umacaderado vereador posição: nitro Eus Ro- 
mia, Heldentes o incl. diana, As massas da bas  Iização dos polos extremos. cantora mosrouo com. | (O caminho pata: caso brio Barroso (Prvidento 
dentes envolvendo os. da pirámide serão as mais... Quer levará a melhor trato: "sem som. não | 1880 9C0fra 6 que tárise Edson Fachin, Alexandro 

nstigas. nessa contenda Aquele. canto” Arrumaram | jamdlias a deputado est o Moraos Mairo Câmpio: 
E o que dirão as prota-. que melhor puder adminis. um banjo e ela come. e En 

É gonistas: os da oposição,  trar amáxima de Ortegay ouaslicjarsoboala | masi steatiiaadeeuam faives; Sérgio 
os a desapolos à, sobre... como a senadora Simone. Gasset: "O homem é o ho-. rido da massa. Para na ii ias fra 
tudo, a esperança por . Tebet, ue acaba selançar mem e a sua circunstân-. primeira estrofe. E 

encarnada presidênci canaliataà presência da ca ds TER O verbo: casus Neto anuncia pagamento do funcionalismo sao, os República Ciro Gomes, “É se acontecer mais. maldic dus impiado cenários prsjenaãos Sério Moro. Lula, entre. uma sita do Senhor im. Jos, seus asaasalnos” e comissionados do governo anterior 
para o amanhã são bas. outros dirão que o culpado ponderável da Política? Vaias de todos os lados. 
ante mebulosos, mesma é presidente Jalr Os seto- . Nesse caso, uma trovoada . O que estava aconte: 
Smevuntos planejados . res mos saborãodistin. de surpresas nos aguarda. cendo? Va cena até Proto 
estiverem de acordo Joe via a ei Tica 
caem tempos letrada abriam à boca de um derentro em 
É tarefa das mais espi- Jumento, onde enfla- dacoma 
nos prever sucesso vam Freitas Neto (PÊLO e “am uma gerado ca Anccnaamo 
Quo inss de cama É Alberto Silva MDB). No. chaça. Quando Elba ditos anda mal quam. encerramento da campo. vinácona, tee inicioa 
do se vive em um pais nha, estava previsto “mo... pendenga. Apupos, gr 
que oscila na gangorra, O fio é que os protago-. numental showmício” de tas anticlimax Freltas 
Subindo e descendo an: nistas usarão suas hablli-. Elta Ramalho na praça do Neta, que estava na 
dando de lado com ca... dades para que os discur.. Marquês, como anuncia. frente por 4 pontos, per. 
Fangueo. E, paraobecu. sos sejam mais aceitáveis . vam os carros de som ao. deu a eleição por po 
recer mais ainda a vl-. que as promessas dos ad- longo do dia. qutssmos votos. 
«ão, o Senhor Imponde-. versários. Alguns estarão E nada de som chegar. Vez ou outra, per. 
Pável costuma nos fazer. relendo os preceitos de Ma. Naquele tempo, os equipa- . guntam: “professor o ao e 
visitas gurproendentes, . quiavel ou relendoo Brevi- . mentos eram gigantescos, . que é Imponderável Pap a 
omtornarndo o caldo de. áriodos Político do cade. caixas de som imensas. na política” Respon- | cc Meio fz um video em. 4 da drmembro ombs demo” 
uns, esquentando a al Mazarino com sua segu Cafu uma chuvarada no do: “um Jumentoem. | sias redes sociais para. vembro de MM detodosos 
água trad outros, or.. ência de sentenças anár. sertão da Bahia. Ascarre-  briagado no Piau” o val receber salário de . vero passado que tinham 
nado possível o que se. quicas: “Simula & Dissi- tasatoaram chegandoem | Qembronopráximodiadh clasificação DAS Je lz dava como impossivel. mula cima da hora do comício. “gomdêncio Torquato | Ele também informou que Quem tinha classificação 

Vejamos oestadoda . A manipulação chegará por voltadas IShoras Os ciornaista escrtor | val pagar parte do débito DAS 108 já havia recebido economia. A opinião aos pincaros. Ex-condena-  eletricistas corriam para. professor trus asUSp | com os ocupantes de cargos. novembro: 
unânime de economis.. dos falarão de sua inocên. gar os grossos cabos. Um  consutor coítico comissionados no governo "Vamos também pegar do. 
tasoconsuloresa ques cia da forma torpecomo  loró começou a cair A tur. resiersgsndoresso | anierie aembro de todos os DAS 105 “Acabamos agora de fe-. do governo passado e come- 

char às contas de MPB e te... car à juntar dinheiro para pe 
mos boas notícias. Vamos faro que faltar dos demais”, 
Pesaro saários de deem. contou o prelo, est: do mando no pe. cad o Breve os DE SE SRS Aeee | sina ia 2 Com iso te E e STE ET O Ie | Siro eita asi Rai cafe mn SeGotanna CEaaSEa Sea | tanto ido endia mário Greer aneris omes DEP RTERAF O cube dc TS O a emana fe dois faces Srnaradas 

DIÁRIO DO VALE | | se redicodariodonie comb menmeero EEE 
pra ado E ClãSSificados Eee ea e e Vi a Wi do jormtmo (24) 99818-319 (5) es z cosa ee 0 pare Assinatiifãs Desert Ae jota o esses | cqrmannee suas 
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Drable percorre locais atingidos 
pelas chuvas em Barra Mansa 

Equipes Defesa Civil e do Saae percorrem diversos bairros da cidade para limpeza e e reparos de danos 
da da Granja: dols alaga- 
mentos, Vila Maria e Vila 

Equipes da Defesa Civle Nova armbas devido à rena. do Saae (Serviço Autônomo . gem da via não comportar o 
de Água e Esgoto) percor.. acumulado de chuva: duas. 
rem diversos bairres da cl... ocorrências de trasbondo do 
dade na manha desta quar.. Córrego Laranjeiras, Vista taeira, dia 15, onde reall.. Alegre é Rua São Pedro, no 
tam os serviços de limpeza e Loteamento Sofia. reparos de danos causados 
pelas chuvas dessa terçade. Lberados Pa, 14. O prefeito Rodrigo 
Drablo também foia campo A Rua A, no Sidertândia 
acompanhar os trabalhos e Estrada das Figueiras, no 
nas localidades atingidas pe. distrito de Santa Rita já fo- 
Tasiortos chuvas. ram liberadas, po funcioná 

“As chuvas intensas fo. rios da Secretária Municipal rum muito além do que séria e Manutenção Urbana e 
razoável para a previsto do San 
dia. Vários bairros foram "No momento (manha de afeiados. Poço que a popula. . ontem) estamos com equi 
ção tenha consciência de . pes na Vila Maria. na Rua 15 Ro jogar lixo pelas ruas, de Maio e Transversal Rua 
pois eso obstrul os bueiros. Antônio Graciano da Rocha: Agrava os alagamentos dis Rua Afonsina Rangel, ras” 
se opreito Rodrigo Drabe, . pando e coletando lama 
que visltot os locais Junto. Também estamos retirando com o secretário de Planeja barreira da Rua À, no Side. 
mento lia e Rua da Figuetra. no. 
Santos; o diretor do Sae, distrito Santa Rita de Cas 
Adilson Rezende: aos verea- sia. O objetivo é deixarmos. dores Marquinho Pitombel. todas as ruas limpas hoje 
moPissula Após a retirada da lama, to De acorto com o code das serão lavdas”, destacou 
“ador da Defesa CIVIL João . o coordenador de Resíduos. Vitor da silva Ramos vou... Sólidos do Sane- EM, Jack 
me do chuva registrado foi. som Rabelo do 60 mm, considera 

ora muito for ves dos os 
Alida de acordo com o 

coordenador de Dela Ci, os rios da cidade estão den 
roda cota de segurança para transbor. 
damento "Qualquer altera 
ão, aclonaremos as sirene 
de alerta ns ds do rio”, 

EEE (stefitogo para los. Alemao receber a tetra, já que era Icar o peer age. um local ande não havia 
A Fora Livro da cidade . rações À medida que voc ao. sido retomado aos moldes contará com horário nspec. . menta bordri de funckea.. originais À feira no balrro 

al de Natal entre do dias 18. menta, damos a oportunkdado . acontecerá no dia 20, segu Calado) 3 Cxtdiira) Os das pessaas rom um pouco da-feira À modalidade per 
consumidores poderão lr às. mais tarde, Lembrando que. mitirá a comercialização de Compras das o às 14h90.  alrda estamos em pandemia. produtos alimentleios, ves. 
A semana com horário dit. — dl Erik fubrio calçados na mesma 
ronelado tem o objetivo de O vercador Renan Cury. área. Anteriormente 0s co oportunizar bons negócios . que no inicio da semana le. merciantes estavam dividi 
pela proximidade do Natal... vou a reivindicação dos fei-. dos entre ostr de alimento 

sto som que a segurar. Fate AO EOVEFRO,COmemo- e vestuário na extensão do 
prevenção à Covid-19 row a decisão. dairm. 
quecida -os profoco- ..-— Os feirantes poderão tários estão mantl.. garantir maiores vendas. se. Locais da Feira Livre: destacou o secretário —Luindo ae 

municipal do Fizenda, Erik. no sempro Vila Santa Celi (Domin. Higino Sonsivel com a questão da) 
É um pero de grande fora disse: Santa Cru (Segunda eira) muvimento no comércio e tiro (rorça-era) 

como à atividade dos oiran- . Santa Agostinho Volta Grande Sessenta (Quarta feira) 
tes oi múlto comprometida — com fra especial no dia 20 Santo Agostinho, Volta 
o longo desses quase dois. Grande (Quinta fetray 
nos de pandemia, entende. O bairro Santo Agosti- “Confort (Sextaíeira) 

mos que 6 Importante dar. nho/Volia Grande voltará a. - Aterrado (Sábado). 

Pinheiral emite nota sobre 
uso de recursos do Fundeb 

1 A nota segue “ressal.. Wanderson Siqueira, aflr. dezembro. que ainda serão 
— ta pondo que à Secretaria ma que “mesmo diante de realizados, bem como os. 

A prefeitura emitiu Municipal de Educação umano cheio de dificulda-. pagamentos das férias que 
nota com esclarecimentos . dá aos educadores o direi. des, com uma realidade ca... estão em atraso que serão. 
sobre a utilização dos re- to, garantido por lei, de . rente de grandes recursos. efetuados no dia 30 de de- 
cursos do Fundeb (Fundo  1/ã de hora aula para es-. Ananceiros, Pinheiral vem . zembro” 
de Manutenção e Desenvol- tudo é que 6 municipio, cumprindo com suas obri Além disso, segue o te. 
vimento da Educação Bást . respeitando os ditames. gações com o servidor na 10 “o acréscimo dos recur- 
ca o de Valorização dos. da Lei Complementar Fe. medida do que é possívele sos recebidos para o Fun. 
Profissionais da Educa- deral 173, de maio de dentroda realidade domu. deb está sendo suficiente 
são). deste ano de 21. Se 2920, não realizou ne.  nicípio. Vencendo um dia aos pagamentos dos salári. fundo a nota o recurso foi. nhum tipo de pagamento por sez” as e encargos como Fundo utilizado parão pagamento de abono salarial ou ver. A prefeitura informou de Previdência e INSS. DI 
das folhas salariais, cujo . ba relacionada, proibidos aínda que “é necessárioes.  ferentemente dos exercici 
plso6o nacional. amúrtiza- pelo Inciso VI do Art. 8,  clarecer que de janeiro de . os anteriores, houve um 
ção das fnlhas referentosàs da referida Lei, sob pena. 227 até o momento oram . acréscimo na arrecadação 
férias que estavam atrasa- de tornar o reajuste nulo recebidos R$ 17.05%090.00 do fundo. porém até então 
das, alêm de quitação das de pleno direito. (dezessete milhões e cin-. o municipio se via obriga contribuições previdencis- “À nota segue “mesmo quenta e três mil realse do a pagar com recursos 
ias com 0s regimes pró. entendendo ser uma det. gastos R$ 160 (de. próprios às despesas, 
prioegeral são dura, uma verka paga . zessois milhões e oltocen-. transferindo recursos que A nota ressalta que de forma ilegal, poderia tos e noventae Iris mil re. eram necessários para pa “não houve sobras para o trazer transtornos ao ser.. afs), sem consideraros pa... gamentos de outras áreas, 
chamado “abono aos servi- vida” Eamentos de parte patro.. pois o queera transterido. 
dores”. uma prática proibi- No texto, o secretário nal do Fundo de Previdén- . não quitava todas às obri” 
dapor Lei nesse exercicio”. municipal de Finanças, cia eos salários domês de. pações- eim desenação da vet do ur 
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PF realiza operação contra supostos desvios 
de recursos da Saúde em Barra do Piraí 

Em nota, prefeitura afirma que confia no trabalho das instituições de fiscalização e, 
se confirmado o envolvimento, envolvidos serão punidos com o rigor da lei 

A Polícia Federal reali 
ou nesta quaria eira (15 à 
Operação Skal, contra su postos desvios le recursos federais no mun Elplo. Foram cumpridos 

dor do alto escalão da Sc. 
cretaria Municipal de Sat. de, além de empresários & 
funcionários lotados em 
Bospitals conveniados, “Alêm de Barra do Piral, 

a operação ocorre ainda em Vassouras age. Nova 
Jgaça, Duque de Caxias, qo dee cn 
pital Os Bbjeio de investigação ui 

dem à população por meio de convênio com o Poder 
Pablico. Os investigados responderão pelo crime de 

BRT" 

Um homem de 34 
anos, considerado fura 
ido da Justiça, ot pre- so pela Polícia Militar 
na madrugada desta 
quartabira, dia 15, em. Volta Redonda. Sun. 
do PMs do 2º Batalhão, 
o foragido, que estava 
acompanhado de um 
homem de 2 anos, fol 
abordado na Avenida 
Argentina, no balrro 
“Vila Americana, duran. 
te patrulhamento. 

“Apesar nada lícito 
ter sido encontrado com os dois, após con- 
sultas o sistema Jud. 
clárlo, os policiais 
descobriram que con- 
tra o mais velho havia. um mandado de pri 
são em aberto por tr 
fico de drogas e asso. 
elação aa tráfico. Por 
este motivo, o homem 
fol detido é encami 
nhado para a dolega. 

Foragido da Justiça é preso 
na Vila Americana 

(93º DP), O outro fot 
ouvido e liberado. 
Mãe e bo são detidos 

pela PM 
Uma mulher de 38 

anos o lho dela, de 
20, foram detidos pela 
Polícia Militar na ter. 
gaeira (4). Segundo a 
PM, o Jovem ful Dagra- 
do com dois plnos de 
cocaina e R$ 389,00 em 
espécie. após agentes 
do 23º BPM (Batalhão 
da Polícia Militar) 
abordá lo durante pa. 
trulhamento na Rua 
73, o bairro ilha Par 
que. À mãe do suspeito acabou detida quando 
tentou impedir que um 
polca detvese o 

dela. 
“Ambos foram com. 

duzidos à delegacia da 
Policia Civil o” DP) e 
ouvidos. O jovem aca. 
dou autuado por tráfico 
e associação ao tráfico 
de drogas e a mulher 1 

cia da Polícia Civil. berada. 

pre ÃO PRESENCA tas 

[=E==— ]|bm) 

ii da Pro Pa A, ro da Ser Va 

EE vAOR Ae 4 6 0 jm, cats ro ep 

OM: DATA DA ASMA de Desunio de 
Soeetái da e Bo é amv pinteaa 

peculato, corrupção passiva E associação criminosa A 
Investigação fot iniciada 
pelo Ministério Público Fe deral (MPF), em 301%, com base em denúncias sobre 

dos com a Prefeitura de 

além da deflagração da 
Dperação Skal regiizada hoje quarta eira) - disse o 
delegado. 
Preta di que val atastar 

sespoltos bicos na utilização de tals locais convenia- Em nota, a prefeitura de 

Homem é preso Idoso é preso 
suspeito de abusar sob suspeita de 
da filha enquanto agredir a mulher 
esposa estava em 

trabalho de parto no Eucaliptal 

Policiais civis da sr DP 
(Barra Mansa), coordena dos pelo delegado titular 

praticou atos lbidinosos Com a filha menor de 1 
anos enquanto à mulher delo estava em trabalho de do com a mulher, parto ue contr 

Ele foi capturado no 
batrro São Domingos, após monitoramento e levam 
mento de dados do sator de inteligência da Polícia C1- 
vil Contra O homem havia 
um mandado de prisão per. ventiva expedido pela 1º 
Vara Criminal de Barra oi enca- 
minado ao sistema peisio al do Estao do Rio de Jar 
meira one ficaram à dispo 
sição da Justiça 

Mciads que essa não fbl à 
primeira vez que fo agredi da. O suspeito negou a 
agressão, mas relatou ter 
problemas com Álevel Ed 
pe 
E EE 

[om 

peer Do ecimo ce pono aa mo uso De sus 

Barra do Pirai informou 
que confia na Justiça, as Si como em sum equipe da Secretaria de Saúde É diz 
que “a Justiça e a Ministé- Tio Público podem ter co 

tas com baixo custo e que mudaram a realidade da 
Saúde municipal” 

A nota reforça que não houve qualquer pedido 
anteriores para exglicações Eobre tais denúncias, para 

de prévia nos autos pro cessuais. “Alêm disso, às 

obras foram realizadas, bem como os repasses fi: 
tos de forma transparente € Com total lisura & respeito 
ao erário público” À prefeitura afirma atm- 
da que val ode 
Senar dos fatos e afasta 
E como medida protocolar. Os agentes supostament 
envolvidos, atê que se con 
cluam as Investigações. À 
nota termina afirmando 
que con no trabalho das. instinuições de fiscalização 
e, se confirmado à envolvi mento neste opisódio, os 
envolvidos serão punidos. Som o rigor da le” 

Acidente na BR-393 deixa 
um morto e quatro feridos 

Aedo envolveu re carta e ocomeu na aura do Km 290, 
pm do caro de Andrade Po em Vassoura 

morreu é outras quatro pes. Ss Ficaram ford cm Um 
det ocorrido na manh 

À colisão envolvendo três. 
carretas ocorreu na altura o im 200, um uma curva 
próxima ao distrito de Am- dado Pinto, em Vassbtras. 

A vitima fatal morreu 
no local, Os foros foram Socorridos pela equipe do 
Serviço de Atendimento Móvel do Urgência (Samu) 
e levados para o Hospital Escola de Vassouras. Algu 
mas das vitimas tiveram 
que ser retiradas das ferra gens dos veleulos polos 
bombeiros. O tráfego cho. 
gou a operar no sistema “ga e pr 

fee 
“AO DE CITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL ooazo2! 
Mc cm ee 4, ar da Er Mc om Coca ca alem Ea da Rd cmd tra Ra cação 
Pa dm” 22 Cr Po Pa O fesoção 1 Ga a 
op cd 
Fa cu a 

ss dae roga à Poco Amido AT 

Gg Pa e a ga 
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Cidades da região começam 
DIÁRIO DO VALE“ 

aplicar dose de reforço da Janssen 
Vacinação será feita em moradores que tomaram a primeira até seis meses atrás; medida recomendada pelo Ministério da Saúde 

para malores de 18 anos pepresadadada dg aê o dia 16/07 Pu Re ado di, per meio das Secreta. necessária a apresenta Pi unicipais de Sai. css soro vaca de, começam a aplicar a RG e CPF Também é 
dose de reforço da Jans- preciso comprovante de sen a partir desta qui. Pestdênciasaualizado catia (10, O imunizan. (nominal ou em nome te Ser para Pesos que Que pat mea deitado receberam a vacina aê. do Lost de seúde Nro SE a e. pe pc ta é uma recomendação. panbados de is rega do Mistério da Satie Lave Acidado de Barra Mansa recebe uma re. vp va go oca 1º mess de O vacina nda vo ms 
na manhã de ontem, Em Volta Redonda, a imumianto será destina. opeaçia Med do para segunda doe em Sociaci unlcipal de pesos qu receberam. ai de rbd 
Julho, À aplicação será. Coberam. O mto eiano B8E Ago Hom, cobaia Vila Delgado e Sirene Hotels mes A pasa da Vila Nova forro alada que a cla Segundo à coordena- de Fessbeu 108 doses de dora de Imunização do reto, quantidade intet anicipio Mareso pi. ar à ta demanda: A vai Tha, à aplicação da se. ação será fala por or. una die e Jango E des de chegada, e assim 
EEE ntrentriução do Eat a areia pe 
Governo Federal. “Esta verá comunicado bra vicia era inicaimente des seas da prin 

dose única, porém, após. , (A dose de reforço será 
estudos. o Ministério droga fabricante. NO ado Enformou que se dcante. No 
ria necessária uma se- AO de mulheres que gundo dose, que será Ensiderada como reor cos Com Intervalo de fis oca mera cu. o da Sad é que a dese 
cácia da vacina é com. Saci da Piper 

muito positiva: Quem for se vacinar mente”, explicou Marle.. vê comparece uma Dê, ACTOSEOBIANÃO Que eme ras cmados oa omasização tudoe das quatro unlándos 
muito dinâmico, as notas UBSF) dos seguintes tair. tenicas mudam a cada ros: Eeslipeale Jardim. Vaca ca jm era incerto deu estudos se mostrou receio reorço 
novo avanço nos estudos Paraíba, Retiro i e Santo 
o na disponibilidade das. Agostinho. O horário de 

atendimento é das. ] 

cio auma tcemrseo — Cidades reforçam campanha de 
Saúde da continuidade à 
aplicação do primeiras, 
segundas doses agenda: guie o. Vacinação em meio a surto de gripe 

' femea. ncia em Saúde de Volta Covo. À ae Conto" perda, co amaro - de so ces de de, ao 
e, das Sh Às 18h nos DOS ta Caros Vasconcelos, ex. Ge dar acidose 

4 ico que as no. Às cidades de Barra. além de gestantes e das 0h às 20h no PSF Pmterdm a petmelra dese Mansa é Volta Redonda «e. ras, idosos acima de 60 
do Ano da Janssen e fizeram o re tão reforçando a campanha anos. imunossuprimidos e O esqueta será 986 ro com out ao. de vacinação aos um mo. crianças. que tomaram 
quinto: primeira dose jo ir Atrazenee ou. Tent de cas de iniro. Spas à pera de Dara Desoas a par de Coma dever agua me giga no Bl de Sano. R vacinação em Barra JE ano (os postos de qr io ape ale. 1 À pimento o au dor 
inúe dos bairros) se. ção. Já o imimizante com. (tasas gs nncsnne as Pino pena 6 34 
[ini ris o tra a Influenza pode ser “contra Influenza, enquanto em Volta Hedanda, à vacina (Coroas e AtraZene. aplicado em qui mo. Poriaamtanr e nin goto ca centralizadas no PSF. mento, sem a necessida plcação ei nas unidades básicas do Ano Bom) e reforço do intervalo de ádias  ciomadr fe pessas acima. Go saúde dos batrros Ei, 

Covid-19: Porto Real promove campanhas 
de repescagem e dose de reforço até 21h 

ET] vaeinae A ação é promovi- A SMS explicou que a “os seis meses 
da pela Seeretaria Munici.. dose de reforço (3) é per. Os Interessados em se 

A Central de Vacinas de pal de Saúde (SMS). Serão. mitida Aqueles entre 18 e 30 imunizar devem se dirigir 
Porto Real sedia nesta bferiadas primeiras e se. anos que tomiram à segun à Central de Vacinas tendo 
inteira (15), das 17h às gundas doses a pessoas da vacina há, no minimo. em mão documento peso 
, uma campanha de Com 12 anos ou mais. No cinco meses. Já os com 6 al com to. CPF, compro 

aplicação de doses contra . local, também haverá aplf-. anos ou mais podem se va- . vante de residência, cartão Covid-i para aqueles que . cação da terceira doce para. cinar apds terem recuo à do SUS e cartão de vacina. 
perderam o prazo para se maiores de 14 anos. Segunda dose há pelo mo- ção 

Crianças e adolescentes atendidas 
pela FBG receberão presentes de Natal 

mui Subet, que dá aulas. voce do Ber, colocada na Hugo, destacou a importán 
do esporte para as comuni. academia Alunos é profle cia de ações como essa 

Cerca de 60 crianças e dades atravis da Escolinha slonais podem escolher para os Jovens assistidos 
adolescentes entre O e 18 de Ténis da FBG tuma criança ou adolescente pela FEG. 
amos incompletos, assistidas 70 pessoal da academia identificada apenas pela” “Podem parecer peque- 
por meio dos serviços de sempre faz alguma ação no Inicial do nome idade e sê. as ações, mas para as cr deolhimento (abrigos) da Anal do an, com asilo, cre. nerm que esteja na árvore e  anças é dê muita grandiost 
Fundação Beatriz Gama  ches, entre outros. Dai sur. presenteia. As doações po. dade Os parceiras têm sido 
(FB6), arhardo neste ms. gi à ideia e eu passei para. derão ser feias até G prixt.. fundamentais para melho. 
presentes de Natal doados os sócios da Kannen. Na mo dia 19. Os presentes se. rar ainda mei ce serviços por professores, alunos & “hora eles toparam é eu es. rão entregues durante a cderecidos, não so pela fim. funcionários da Academia . tou fazendo esse elo entre à dação. mas por toda a ad Kannen, de Volta Redonda. fundação e à acalemis”, ex ministração municipal”, 
À parceria surto através . plicou o professor O presidente da Funda afirmou o presidente da do professor de Tênis, Sa- — A ação conta com a Ár- ção Beatriz Gama, Vitor BG, Vita Hugo 

São Geraldo, vila Mury é Volta Grando, com aplica 
o das Bh às ia O coordenador da Vig 
lancia em Saúde de Volta 
Recon. médico sanita a Carlos Vasconcellos co 
mentou que 0 número de 
atendimento para elndrome 
gripal na rede pública e 
Privada aumentou nas ú Tas semanas em Volta Re donda. Por isso, a vacina 

go é fundamental para. almule a contaminação 
pelo virus Infe “Est peido que o vas remessas e vaca e. 
Jam emas à cs Rae mos também que a popula São não vaeinada em Gm especial crlanças em oi ms a ico ao, do “o eta Im pe raios procure e vacinar e Vos 
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Educação Municipal de VRterá programa de 
prevenção e combate à defasagem escolar 
Município se inscreveu para participar do Impulsionar', que vai promover reforço no ensino de Língua Portuguesa e Matemática 

A Secretaria Munlcipal 
de Educação (SME) de Vol ta Redonda Se inscreveu 
para participar do progra a “Impulsionar”, O pre to busca desenvolver solu 
ões pedagógicas e digitais 
Bara prevenção é combate da defasagem em Lingua 
Portuguesa o Matemática 
no ensino público. À ação terá duração do um ano & é 
uma iniciativa financiada 
pela Fundação Lemann, Imaginable Futuros, BID Tab é tem como parceiros 
técnicos Quintessa e Inst tuto Redna e ds organizr 

implementadoras 

Volta Redonds foi uma 
das sete cidades, a única da 
região Sudeste do Brasil, à Sor selecionada para o pro. 
grama que neste momento corre de forma esperimen 
tal. De ncondo com o profs. Sor Bruno Moreira, Inte 

do Centro de Mídia. o ObJetivo é pro: 
mover à equidade é qual “lado de aprendizagem en. 
tre os estudantes. O “Impul slonar” surgiu visando re- 
cuperar os danos causados 
principal a de Covo. 

“Devido à paralisação do nulas, ol constatada à dei 
Sagem no ensino, principal. mento dos conicúdos de 
Lingua Portuguesa e M 

mática. O programa visa à 
recuperação de aprendiza 
Sem cor alumos, entr 11 6 à anos, do sexto ao nono ana o Ensino Fundamental 
TE Houve um chamamento é um processo de seleção 
onda as Secretarias de Edu Cação que tiveram interesso 
om participar precisaram 
informar alguns dados como: númera de alunos 
Ide (indice de Desenvolvi. mento da Educação Bást 
ca, eplicou Em Vol Radonda, a o 
plantação do programa foi fertada à sele escolas, vis 
to que o projeto é piloto São elas: Colégio Getúlio 
Vargas (Laranja), Colégio Josá Botelho de Athayde 
(Vila Americana), Escola 
Municipal Nilton Penna Botelho (Roma TD), Escola 
Municipal Rubens Machado (Vale Verde), Escola Munk 
cipal Walmir de Freitas Môntero (Santa ita do Za. 
rur) é Wandir de Carvalho Cicdertândia) 

* falta de aceso às ec nologias oi um dos critéri 
os levados em conta para à 
Seleção das escolas. Acredk Tamos que esses alunas so 
freram uma malor de 
gem no ensino durante o 
Periodo da pandemia, atê Pela dificuldade de acesso à Ingernet, explicou Moreira. À secretária municipal 

lucação, Therezinha Gonçalves à Tui, lombroo. 
que duranto a suspensão 

Alunos do Sebastião Barbosa realizam 
ensaio aberto para Cantata de Natal 

Para deixar tudo afinado 
para à apresentação d Cantata de Natal, que será reaizada na proxima sexta 
dal (17, no Horto Munle 
pal, alunos do Pré Ami do Enslno Fundamen tal da Escola Municipal Su 
dastã Briosa de Amt 

ao público no local. O teste acoBteco a parir ds 0h e à 
tado às 13h Ds estudantes fazem par. 
te do Projeto Coral EnCan. 
tarte, qu am, ad 

oi Inleiado em. 
no periodo de 

aulas remotas. Eles farão tima adaptação da música “Cleto Sem Fim”. O grupo 
alma cmoará com a parti 
pação especial da Banda 
Munleipal de Porto Real. À aperntação acomiveça um 
dois horários: e 1h. O projeto oi idealizado 
pela proessora Érica Vivia e Dlamna, docente de Arte 
6 a primeira apresentação 
como os ensaios. Agora os alunos terão à chamo de se apresentarem ao vivo e ss 
tão animados para este dia” assegurou a diretora 
“la escola, Amanda Sanches dos Santos Raymundo 

Prefeitura premia vencedores do 
Concurso Mascote Valenciano 

A Prefeitura de Valença atraves da Secretaria de 
Educação realizou, na ima hã do teradtira (1 à cork 
múnia da primeira etapa de 
premiação dos alunos ven 
dores do Concurso Mascote Valenciano do Projeto “Em 
Valença eu gosta de... De 
acordo eom a pasta, foram 
premindos no Grupo as ca togortas Creche, Prescoa é doi aos anos. 

Participaram das entre- 
gas de metalhas, certifica dos e premiações aos au. Dos, à Secretária municipal 
de Educação, Mara Mede! ros, o prefeito Fernarainho 
Graça, 0 presidente da Cá ms de Vorendores, Naldo, 
a secretária de Administra 
ção, Denise Sousa, é Solar e Carvalho, reprisentante 
da ACIVA (Associação Co 

meia d Valença Duran o event, a Se- criaria de Educação ape Sent para 0 plc pre. Sente o video “Princesinha da Secr, conta sus O a”, laburado por Lígia é Deyão Leio, da equipe por agia da serraria É com multa honra qe parteio de um eve 
A volta dos als do ambien ts excolar do lado de seus Thhos núma premiação onde envolve um projeto de resgate a numas hora e à Dos cura. Tenho a cr ea que estamos no cam o cria Valorizar as pro. isionats da ecação, os unos é as fam si de 
ando importância para o Ereceimento é desenvoier 
mento da cidade. Parabéns Rodas» disse o preeito 
Permandindo Graça 

das aulas presenciais a pas 
ta buscou Saluções para ga 

pulsionar” é mais uma des 
Durante a suspensão 

das aulas presenciais, não 
melmos esforços para que O aprendizado chegasse à 
todos, atravês de platafor mas online + como inte 

ratio. Este projeto é mais úma ação que estamos 
apostando para ev são escolar « à defaso 

da aprendizagem 

O “Impulsdonar” provo à criação de um modelo pe. 
agógi para formação dus 
prolesaes da rede munier 

pal de ensino. Este plano Ser aplicado Junto aos ad 
nos. O programa alnda cu ta com o suporte de edichs 
que ofertarão tendas. 
cemo o deservolvimento de 
Deogramas aplicativos 
Teias de cui à den 
As estratigias serão da 
núdas à partir do Inlelo do amo que vem Junto do Co 

muto Tático - formado pelo Departamento Pedagógico 
da SME e por representa tes das empresas é da on 
alzação responsavel pelo 
prob “Além de Volta Redond 
a ineiativa ser realiza cm outras sois cldades. Bo. 
alto (PE). Cabrobó (PE), 
Domingos Mourão (PI), Guaramiranga (CE) Igaras” 
SUP o Santa Maria (RS) 

Dudu Nobre se apresenta no Calçadão Dama 
do Samba no próximo 'Domingo de Natal” 

O próximo “Domingo 
de Natal de Barra Mansa 
será para lá de especial. 
O Carredor Dama do 
Samba, na Avenida Beira 
Rio, será palco para 
apresentação do cantor 
Dudu Nobre, às 14h do 
dia 19, Antes dele, quem 
anima o público são os 
roqueiros da banda Fi 
gurócic, às Ih O evento 
também contará com 
food trucks e brinquedos 
para a criançada, das 8h 
às 17h. As lojas do Cen 
tro também estarão aber 
tas no mesmo intervalo 

de horário. O “Domingo 
de Natal" é organizado 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco 
númico, Tecnologia e Ino 
vação e pela Fundação 
Cultura Barra Mansa. 

“Decidimos levar os 
shows da Avenida Joa. 
quim Leite para a Beira 
Rio para melhor acomo- 
dar o público e por ser o 
reduto do samba de nos 
sa cidade. Além disso, 
conseguiremos ampliar 
as vagas de estaciona 
mento mais próximas ao 
centro comercial, contri 
Paindo para que os can. 
sumidores tenham mais 

4 

facilidade de circular du 
rante o periodo em que 
as lojas estarão aberias, 
que é das 6h às 17h no 
Próximo domingo”, des. 
taco o secretário de De. 
senvolvimento Econômi 
co, Bruno Paciello. 

O presidente da Fun 
dação Cultura, Marcelo 
Bravo, destacou que o go- 
verno municipal está se 
guindo todos os protoco- 
Jos de segurança, pedin. 
do o distanciamento e o 
uso de máscara por par. 
te da população. 

“0 "Barramansense 
gosta de eventos na rua, faz parte de nossa cultu 

ra. Nos domingos anterio- 
res, dias 05 e 1 tivemos 
um pólio satisívio, com 
ferindo uma programação 
de alto nível com conbrio 
e acesso à serviços de 
qualidade. Estamos prega rados para cuidar da cida. 
de, mas é importante à 
participação da popula. 
ção. É fundamental que 
todos usem máscaras e 
mantenham atenção aos 
minimos protocolos sani- 
tários. À programação 
cultural do ano que vem 
depende muito da nossa 
capacidade de realiza 
eventos com segurança”, condi Bravo. 
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Angra discute investimento em Porto 
Empresários mineiros defendem a recuperação da linha férrea ligando Barra Mansa a Angra 

gica da ferrovia Varginha. Angra”, disse Nareello Ore 
presentante da Splenda também informou sobre à Situação atual do trecha de. 
405 km da ferrovia que Liga Barra Mansa à Angra “Em 
207, a VLI Multimodal S.A. 
procurou a Agência Nacio- 
ralde” Terrestre (ANTT) é manifestando o 
desejo de devolver esse tre. cho de rodovia para o com. 
trole do governo federal” ressaltou Narcio. 

Porto Seco Segundo o 
administrador do Porto Seco, Cléber Marques de 
Palva. o terminal, somente neste ano [aturou certa de 
R$ 14 bilhões o ainda, de acordo cam o empresário, o 
objetvwé criar um corredor Jogistco estratgico ligando o Porto Seco a Angra, por 
melo do modal ferroviário, 
garantindo malor seguram Gaereduçãodo custo do fre te em comparação com o 
transporte rodoviário Unlr 
um porto Seco é um porto 
molhado com à Importação, exportação, cabotagem tu 
rismo val alavancar à eco- Bomia & Junto com as cem 
tals de logistica em Vargt Ala, Lavras, Barra Mansa e 

Represemtantos da Seere. taria de Desenvolvimento 
Eeunômico, no Centro de E tudos Amblentais CEA) dis 
cutiram, nosta terça-feira, 
4 a proposta do Porto Seco de Varginha, localizado no 
suldo Minas Goral investir a recuperação do trechoda 
linha fêrrea ligando Barra Mansa à Angra dos Reis. O 
investimento, segundo re 
presentantos da pasta setor a udamontal para lavar Car a movimentação de car. 
gas ho porto angrense Um dos diretores da Splenda. Ofkhore, administradorado 
Porto, Pa. To aee E da séria e do funclênamento do er mina nes e à intenção de tormbdo um porto mula. “o (oliehore, serviços, carga em geral etúrmo “Ega parceria entre o rea Porto Secudo Var lmha, vamos sensibilizar Os Ministérios da Infra. ieuturao da Des Comp na Docas, Govero do Es: tado do Rio, pretetras, ieranças de inbalhadori é empresários sobre rel vanelaeecntmica vcstraté 

Angra dos Reis vamos fazer. am corredor imbatível — 
afirmou o empresário, ex. 
portador de cafe e adminis. Erador do Poco Secude Var 
ginha, informando ainda que o projeto, Iniiaimente. custará cerea de R$ 200 mi 
[a 

O prefeito Fernando Jor dão ea deputada estadual 
Cla Jontão irão a Brasilia esta semana, para tratar do 
assunto. “Estou tentando ima reunião com o emador 
Flávio Bolsonaro e como 

mou o preto lembrando 

dode SO para 0158 completou 
preféito FerroviaO secretã ode Desenvolvimento Eco 
nômico, Aurélio Marques, rescaldo trabalho em cum 
Tato que vera sendo rali da por prefeitura, Câmara Municipal, Splnda eempee- 

sários para movimentar o 
porto Buscamos essa paroo. Pia porque é importante 
para Angra, é importante Para os portuários. Quere. 
tmos resgatar o porto, que 

cc) o Senado terá reforma tributária na primeira reunião de 2022 
a unificação do Imposto so 
bre Prodúos Industraliza 
dos (IPM, do Programa de 
Integração Social (PIS) o da Contribuição para o Finam. clâmento da 5 cla (Coina amado de 
Contribuição sobre Bens é Serviços (CBS); é um IVA. para estados é munleiplos, 
unificando os Impostos so dry Circulação de Mercado- rias o Serviços (ICMS) é so- 
bro Serviços (155), com o nome de Imposto sobre Bon e Serviços (BS). 

Medula buses 

O presidente da Comis- 
são de Constituição e Just 
ça (CCL) do Sonado, Davi Alcolumbre DEN-AP as- sua, hoje 16, á última 
Founão antes da recesso 
parlamentar, 0 compromis. o de pautar para à primei. 
Ea reunlão do colegiado em 2 a Proposta do Emenda à Constituição (PEC) 10. 
2010, que trata da reloma telbitária, O relator na CCI do senador Roberto 
Rocha (PSDBMA) Aleolumbre lembrou e ges im o tt 

edir vista, mas disse 
que encaminhar 0 testo com urpência para 0 plemá- 

“Também na reunião de hoje, à CCJ aprovou um 
Pio de dt que cita a 'oadores de. Po da Cast alização de À expectativa é que a medula Ossea qui não te 

malária esteja pronta para . nham sido encortrados em a doliboração dos U sena- consulta aos dados de com doros alnda om fevoreiro 
“E amo o compromisso 
público com a CCJ de que, Bo retorno dos trabalhos, 
Faremos à leitura é à vota. 
ção da matória, o temos o Comprormlaco do presidente 
[do Senado] Rodrigo Pache- o [PSD-MO] do que levar a proposta para plenário à 
partir da votação na CCI”, Amo Entro outros pontos, o 
parecer de Rocha prevê à "unificação da bas tributá- 
ela do consumo”, om à er ação de um Imposto sobre 

a rd o o te Nacional de eadures tu Ou (e O eroo de ai (A SON gue pu Coml do A Ec A Para Aicolumpre “a aprovação da proposta & ia otima de Homenaisar aos do et senior Major Olimpio (PSI-SP). ue oem em ar, e Bares vitima da cold duto aver essa le 
ao viado jo Oliipo. 

Sl neregado (VA) de poses áres, Quem Pela proposta, o als terá. do, corajoso, que intel A para à União, com. mente nos deitou, deixou 

esta Casa, deixou o Brasil. 
deixou à representação do 
Estado de São Paula” O relator do projeto, 
“Chiquinho Feltosa (DEM CE), sugeriu que, se apro. vadia, à norma seja batiza. 
da de Let Cristiana Lobo, em tributo à jornalisa que moerou cem movembe vit 
ma de um tipo de câncer de medula. "Gostaria neste momento de relembrar o 

com transplante de medula. 
“Segundo Feltosa, a futo- ra lof será também uma forma de apolo aos milha- 

res de brasileiros que aguardam. tratamento. Toi cortante com 
duirá para abreviar 0 tem 
po de busca a doadores compatível” 

em dee dono viteários dove rã focnaver o Rindo om So Povos ara sa localização Hemocentro e tes do registro pode. So requer Eformbnçs Sor dor Cie nm drpãos da administração ública para agilizar os franpiani qdo à tem tativa de localizá-lo por o o dd ratos no Rodo for infrutifera Da ivisblicada 

A requisição também poder ser encaminhada d- 
Petamente à empresas pres tadoras de serviços publ 
E Ceváito. O teto permite Ainda que ox gestores do Saem ve Bret obtenham os nomes e os “lados cadastrais de des do dado im e air rouária “Emas que à pro pude de ema da. de de mea Gac co at com o recua fe pessoa ndo aparenta da alan 1 cada 100 mi, rasão poa qual, uma e intendi od fase? bo Aida À presente propos o, do ga os ham fo E estaca do Rede de toda as aternativas ao pa a aiação dos dosdórs, certamente cri decenaente aa a peeção do dino à Via die rar Ens 0 dias 1 e 1 de dean card à Sema de Molação Rr ema Donção de Sie ia Os O aba da ação é peoemaer à encare Cacio Sobre à doação e o tran 
fo à capóção de io ei a o io la Lo mn 
Poe Karine Meo iepérter da 

Agência Brasi 

Brasil pode ser destaque como provedor de soluções de baixo carbono 
“dução em larga escala de 
hidrogênio verde”, indica o dumento, Além disso, o Brasil se apresenta como uma das. Jiteranças lobats em bio. energia, tendo importam. 

[7] 
O Centro Brasileiro de 

Relações Internacionais (Cor em parcêria com a 
Empresa de Pesquisa Eno 
pe EPE) o ano nt Famericano de Desenvolvi. te participação de bio mento (BID) lançaram hoje. combustiveis nos trans- 
(159 estudo do Programa. portes, com à etanol e » de Transição Energética. biodiesel; e na geração de 
(ET), que tra um diag.. eletricidade Também term nóstica do setor de enereia. capacidade de desenvol. brasileiro, elaborado à par. ver competências em no- tir de debátes orsanizados. vas formas avançadas de ao longo deste amo. Autor. biocombustíveis, entre 
dades públicas e tomadores. eles 0 etanol celulósico, o le decisão da inlelativa pr. diesel hidrogenado o blo- 
da pariiparam dos de. querosene,  biogãa/Bio- 

Tra conclusão é a de 
que transição energética. (TE) pode ser um impor. fante impulso para Uma 
“economia mais Sustentã. vel, com o Bras tendo lu 
gar de destaque no mundo Goma provedor de saluções. de Balão carbono para ou tras regiões. “O pais já apresenta um setor eltri. 
co majoritariamente reno. Vavel que e expande com 
soluções renováveis extre. marmente competitivas cm 
termos globais, podendo este sor 6 vetor pára à pro” 

Muaança climática 

“A preocupação mundial cas mnças chmárcas Se ento e doações 
repor p ed volvdas Irão se consodidar 
produzindo, o longo das 

dt pd Essernmam ida 
Epa EEtmam Es contem EESnnees: assentados pise pr Saem ess ans 

O estudo defende tam. bem ma forma de “cone Nara dinármica da recupe. ração econômica klobai Com à construção de um Sistema energético mais imo sustentável em um 
prazo factível para as me. Exo traçadas mo Acordo de Pari 
Poe Cria indi do ras “epória da Agência Brasi 

fica berm localizado, entre 
Rio e São Paulo, com uma ea vaia no cvmiro da cida 
de A ferrovia diz que não é viável recuperar a inha fr 
Toa tas hoje aqui provaram 

Câmara concluivotação e PEC dos 
precatórios vai a promulgação 

que é sim. Podem vircarg 
do sul Minase também de Volta Redonda - dise os. 
cretário, enfatizando que a 
medida vai ainda gerar em. 
pregos. 

vinculação da utilização 
dos recursos obtidos com 
programas de transforên- 
cla de renda. saúde, previ. 
dência social e assistência 
Social, Nesta sessão, os deputa- 
dos analisaram trechos. 
que ainda não haviam sido 
promulgados. Na semana 
passada, o Congresso já ha- 
via promulgado os outros 
dispositivos da PEC apro. 
vados nas duas Casas após 
acordo entry os presidentes. 
de Câmara e Senado para o 
fatiamento da proposta que 
acelerou a votação da me- 
dida 

O plenário da Câmara 
dos Deputados conclulu, 
nesta quinta-elra (19, à vo. 
tação em segundo turno da 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 46/21. O 
testo prevê um Limit anal 
parao pagamento do preca- 
tórios, as dividas da Unido, 
dos estados, municípios é 
do Distrito Federal, deter 
minadas por sentença jud- 
claidefinttiva Os precatór 
cs podem ser relacionados 
a impostos, questões salar- 
ais e outros. À maléria se 
“eo para promulgação. A proposta abre um os- 
paço final de R$ 43,8 bi- 
Inões para a União gastar 
em 2. segundo divulga do pelo Afinistério da Eco. 
múmia. No ano que vem, à 
aplicação dos recursos eco. momlzados com o Limite de 
pagamento de precatórios. devera ser exclusivamente 
utilizado em seguridade so- 
late no programa Auxilio 
Brasil 

pasa e 
pelos senadores para paga- no Ee Entes 
Etica Ee por E Eae DRE Ea Fier dano Ba EE Resto aAto es 

“Ao ser analisada no So- 
nado, no infeio de dezem. 
bro, partamentares modifl. 
caram a texto, que preci. 
sau retornar para análise. 
dos deputados. Entre elas 
“estã a redução de 306 para 
22 do prazo de vigência 
para esse limite de paga. mento de precatórios. Ou 
tro ponto foi a inclusão de. 

Por Heloisa Cristaldo - Repórter da Agência Brasil 
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