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Barra Mansa receberá mais 40 PMs 
Em Regime Adicional de Serviço (RAS), 40 agentes irão reforçar o policiamento na área do 5º CPA 
= trulamento — explicou 

Um pouco mais de um 
mês após uma reunião no 
Eabinete do prelo Rodrigo. que o número de agentes ce. 
Drable, para promover a in. dios do 5º CPA ser reitera. 
tegração entre oras de e” do o poucos “Inlealmente 
“ntrança que atuam em ar Ta Mansa, o comandante do 5º CPA (Clmando de Policia. 
mento de Área), coronel Marcelo Malheiros, infor 

digo Drake. Nesto encontro ale mo solicitoa relorço no 
policiamento da cidade. Le. tidos rapidamente “A viés. Vel à situação ao conheci 
mento do coronel Lu Hen Fique Marinho Pires, que é 4 
secretário estuda de segu. Fança pública, Elo pro. 
mento nos atendou o estará reforçando o efetivo do 5º 
CPA Com 40 policiais em re- 
gime de RAS, que é quando G agonto do sigurança traba 
ha cem das de folga ou br 
as El aa de fora à cum 
Elementar à renda dos pro 

onais, reforçando o pa 

o aumento do eletivo é um 
pio foto há meses, resort 
do por intervenção a Coro- nel Malheiros”, revelou, 
acrescentando a atuação do 
overmo do Estado q O sa do perna 
demonstrado grado leram 
ça nas ações de enfrenta 
Tento ao crime”, conclulu 
Dra 

e ua 

Prefeitura de VR 
conclui obras em 

Santa Rita do Zarur 
totalmente Hberado para 
o tráfego de veículos 
pedestres 

A execução do traba. 
ho na rua foi acompa- 
nhada pelo vereador Ed 
son Quinto, que fez ret 
vindicações para a pavi- 
mentação acontecer. “Os. 
moradores ficaram satis 
Teltos, pois a situação da 
rua melhorou diante do 
que estava antes”, disse o 
parlamentar 

EEE 
A Secretaria Munte 

pal de Infraestrutura 
(SM conclui nesta quar- 
tuelra (10) a pavimenta 
ção de um grande trecho 
da Rua Lambari, no bair 
ro Santa Rita da Zarur, 
em Volta Redonda. Os 
trabalhos começaram na 
“última semana. Dez fun- 
clonários, dois cami 
nhões e um rolo com. 
pressor foram utilizados “a minante 
no serviço, que recupe- “mente residencial. O co- 
Tou cerca de 200 metros. méreio é constituído por de pavimentação, devol:  baros, saldes de beleza, 
vendo segurança à via é aricinas de bicicletas e do dn no loal é automotivas, brecha ves 

Segundo a subseeretá- tuários, material de cons 
ria municipal de Infraes- trução civil, terraplana trutura, Poliana Gama, gem. venda de frutas 
anós a pavimentação ser verduras, atol de doces. concluída, o trânsito será . entre outras empresas. 

UTILIDADE PÚBLICA 
O Coonsenador Regional de Polica Técnico Cietfica 
Sul Fluminense, Ricardo Campos Barcelos - Perto 
Logista, faz saber que se encontra no IML de Vota Fe- 
danca, sito à Avenda Pardo EneiAlves Abrantes, n 1325, 
Trde Poços - Vota Fadonda, ll (24) 3339.0043, corpo. 
do MANOELMOTADASILVA residente à Rua Peroban 
64, Gardênia An, Rio de Janeiro, à disposição para os 
seus famiaras, 

gaia o de ro en ra 
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Volta Redonda terá novo aplicativo para táxis 
RioTaxiCidades será acessado por smartphones e passageiros poderão ter descontos entre 20% e 40% da tarifa 

“mos detalhes e colocar o parcerias, investimentos e '4 da sistema em operação — ações que incluem melhart asd afirmo Eraldo 
O presidente do sinica.. peiros 

to Clóvis Barboza da Si — O plano de mobilidade Véira, que participou de  urhana Inclui a construção 
reunião com o prefeito de três viadutos. uma poste, vidados à participarem da . descontos para 0s passager.. Neto e 0 secretário munick . calçaas faixa jara Gb. 

assinatura do convênio em... ros entre 20% e 4%. À pre.. pal de Transporie e Mobil. facilitando também para os fre as prefeituras de Volta. visão é que o aplicativo co. dade Urbana, Palo Barem. Existe além de nexo acta 
Redonda é do Rio de Jane. mece à funcionar em Volta co, afirmou estar otimista . to que É vem sendo aplicado ro, para à Implantação do. Redonda até à próxima sex. cui o aplicativo. Pei cidade em parceria com 
aplicativo Taxi Ria Cidades. tai, dia 12 Segundo o dk — E uma luta nossa de o Estado — explicou Neto, “em Volta Redonda. O even. retarpresidenio da Empresa. multo tempo & é uma ne. citando outras melhorias 
to acontecerá nesta quarta... de Prnorssimento de Dados. cessidade para o taxista, para os tais. feira (10) às 19h, no Audit. de Volta Redonda (EPD- VE). para que ele possa oferecer Autortzamos os taxis. 
rio da Câmara de Dirigem.. Edvaldo Silva. Um serviço ágil e prático tas a usarem as faixas see. 
tes Listas de Volta Já sos alguns tes. para o passageiro. Va faci tivas de Onibus liberamos 
da (CDI VRO, com à presen tes com taxistas, EPD é se. far tao para O motorista. três pontos de táxi rotati 
ga dos prefitos de Volta. crtaria de Transporte e. quanto paca o usuário, qe. ves oi no Nrrado e um 
Redonda, Antonio Francis Mobilidade Urbana é fluxo de traba. na Vila Santa Ceci & vã Apicico poderá rue descontos de até 40X para paapeirosem 
Neto é do munkipio ca. (STM) é o apatia mos colocar mais um. sms: de tos loca, Eduardo Paes. Clonou corretamente. À O prefeito Neto ressal. Além dis, estamos vendo. 
“Criado pela equipo técnl.. equipe da prefeitura do Rio . tou que o município vem . junto 2 Park Sul. namento sem cobrança.  lhor 0 transporte de passa ca da Iplânio (Empresa. também vem a Volta Re- para melhorar “a possiol os áxis São multas ações que vão giro por tás, concia o 
Municipal de Informática da. donda para ajustar os blt- a mobilidade urbana, com . poderem entrar no estacio . tornar mais acessivel e mo. prfeio. 

Estado anuncianovo indicador parao ICMS Ecológico 
Governo estadual quer incentivar municípios a desenvolverem ações 

de contenção de eventos climáticos extremos, como inundações, queimadas e secas 
E Vo é Incntivar mundeipios cos tanto para o meo am. ração da Mata Atlântica, a. também o debate sobre es- Para o repassado recur. 

a promoverem ações e pr. blnte quarto para a popu. concessão do saneamento  tratégias que integrem pre. so do ICMS Ecológico dos. 
O secretário de Estado  Jotos de contenção aos lação mais vulnerável, que . básico e outras ações que. servação amblental e ga- municípios são considera- 

“lo Amblente e Sustentabl. “eventos climáticos extre- é a que mais sofre com os impactam também na qua- rantia de bem-estar para . dos os seguintes critérios 
Jidado, Thiago Pampolha, “mos, como Inundações, “efeitos das mudanças cl. lidade de vida da popula. as populações em situação ambientais: Áreas Protog. 
apresentou nesta segunda” queimadas e secas, entre. máticas - destacou Thiago “ção rente nos eventos clh- de vulnerabilidade. das, Qualidade Ambiental 
fetra (8), na COP26, em outros. Pampolha na COP3 que é máticos. dos Recursos Hidricos, In- Glasgow na Escócia, prof. “O cpa Ecológico é “a principal cópula da ONU A reunlão em Glasgom Sor o MS Eeslágco dice de Tratamento de Es- 
tos do Governo do Rio uma fonte estratégica de para debater questões so. também marcou a volta do nos, Índice de Manancl- 
para adaptação de impac- recursos para lnvestimen. bre mudanças climáticas Estado do Rio como mer Criado para impactar “al de Alusecimento é Ro. 
tos causados por mudar. (os municipals na area de no planeta. oro da Regions, o que re-. positivamente a qualidade  siduos Sólidos. 
cas climáticas. Entre eles, gostão pública ambiental Ainda durante o evento “presenta a sua participa ambiental dos municipios, Os repasses são propor. incluir como crltéro do. Inclur esse novo Indicador promovido pala coaização ção como signatário da o ICMS Ecológico é um me.  cionals às matas alcança- 
ICMS Eeoógico um indica. & um avanço nas ações de. Regions, rede Inlernacio.. rede, composta por 6 pal. cantsmo tributário que pa. das nossas âreas. O seja, 
dor basondo na adequação apoio e desenvolvimentos nal de governos locais, o ses é cujo principal objeti- rante às prefeituras que ls. quanto melhores os indica- a tasas lirações. O ob as cidades: E tras bene. secretário explicou as ln. VD É promover à coopers.. vestom em conservação dores, mais recursos as 

Clativas em execução no. ção entre governos regão.. ambiental uma ala malor prefeituras rocobom. A estado, como projetos de .nals e integrar esses ape. do ICMS repassado a clas. cada ano, 0 indcos são ro- 
| [ODRESE) | roteamento e recuo: o À ogancação eis Net no de EL ea pi. calculados, fred os 

ra vez dado 2, quam. mudeipios que investiram. 
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Delegado descarta que morte de Gui da 
Mangueira encerre investigação de duplo homicídio 

Ele morreu em troca de tiros com policiais de São Paulo; 
suspeito matou homem e criança em junho deste ano no bairro Paraíso de Cima 

ama so de Cima, em Barra 
O delegado titular da 90º 

DP (Barra Mansa), Michel 
Floroshy disse nesta terça feira dia 8, o DIÁRIO DO VALE, que o duplo hamlck 
dio, que em foram vitimas. Anderson Leito Antero Mi 
Fanda, de 31 anos, é Yearo Miguêl dos Santos, de 2 
anos, ala não fo lucida- 
do cum a morto de Gulher- 
me Resende do Nascimento, 
de 24 amos, que era acusado de atirar no Jovem e no me 
alno, em Junho deste ano, 
em Barra Mansa. 

as sejam feitas por meio do ioletone da 90 DP- (30) 
E Segundo a polícia, no 
ata do duplo homicídio, Gui-Gui, que morava nó 

com as Investigações, ele desceu do veiculo e atiroa 
em Anderson. sendo que 
uma bala perdida atingia o 
menino de dal anos. 

Gui-Gut já tinha ocuy do anteriormente, as 
nas dos artigos policiais do Jornais da regido. Um Jor. 
nal diário de Barra Mansa divulgo no dia 5 de junho 

- À Policia CIvi de Bar. ra Mara não dá como el 
cldado o dupla homicídio, com a morte de Gui Gui, 
porque tenta prender ou: tros participantes desse 
crime, praticado por mot- 
vo Mi, ocorrido em junho 
deste avo, no bairro Paral 

de 219, que Gui Gui junto 
“com outros dais jovens, oi 
Preso par suspeita de tráf Code drugs Na ocasião, a matéria 
reperara que secuino a eia, Gui Gui tinha com 
Tessado que atirou em um homem conhecido como 
“Basaxau O crime foi na de tiros com peliciais do 
Bm “Junqueira, no. Batalhão de Ações Especi- Comero de Bacra Mansa” ais (Haep) PM de Piracics 

da área do 1 (89) O com 
Cimo tronto armado foi na cida. 

Familiares de Guilher. 
me Resende do Nascimento, o Gui da Mangueira ou 
GuiGul, de 3 anos estive. cam ontem (9) Bo Tastituto 
Médico Legal (IML) de Pt 
racicaba, em São Paulo, € estavam providenciando o 
translado do corpo dele 
para Barra Mansa Ele era 

Os agentes, que não se fe. Piram. Elo chegou a ser 
levado para O Hospital 
Munleipal São Pedro, ande 

OPERAÇÃO LEISECA 

Volta Redonda e Búzios 
cidades com maiores registros de casos 

E 
De sesta a domingo (05 à 

7/10, a Operação Lai Seca 
rot das ruas 19 trai tas embriagados em todo & 
estuda. No Interior do estada so 
me cm Va Bda, 25 estavam sob elit de cool 
no suado, ou sao, 901% ca 
sos dl alevoemia. Já no do. mingo, em ilo Claro, sete 
motortstas foram autuados. E na cpa, passas esta 
vam aleoolizadas na Rua Doutor Lessa, em. 
a setar Na Região dos Lagos, o 
Arco do alemolemia chegou AO, om Cabo Pro na 

tadelra, Durante o sábado, 

O BREFEITO DO MANCINI DE PORTO REAL NO USO DE SUAS RR E CODEC CRETINO BE VC MATO DA E ORGbNCA a 
nesoLve 

Novembro iii com aos dc de scactema 

foramas  ===E=— 
Guardas munkeipais de 

Volta Redonda retiraram 
das ruas da cidade mais. 
uma moto barulhenta. 
Além do escapamento 
desgastado, o veiculo não 
tinha equipamentos elé- 
tricos, como seta, farol e 
luz de freio; os espelhos 
retrovisores estavam ino. 
perantes e os pneus em mau estado de conserva 
ção (carecas). O flagrante 
deonteceu em uma opera 
ão de Necalização rei 
zada na segunda feira (8), 
na Rua 14, na Vila Santa 
Cocíla. 

“Anda conforme explt. 
cou o comandante da 

dem EEE 

PORTARIA WE G550 DE 09 DE NOVEMBRO DE mat. 

casa onde Gui-Gui se en. 
Os PMs chegaram ao Jocal, após o comandante 

do 10º Baesp. coronel Fer. nando Aparecido de Sou. 
Za, receber uma denúncia . nandes Júnior. de que um homem que 
dra procurado pela policia Entenda o caso fuminense, estaria escom- 
dido em São Pedro, uma 
das cidades paulista, que o 
batalhão de Piracicaba é 
responsável pelo policia mento ostensivo. 

O comandante do 10º Baep informou sobre à de- 
múmeia do Ministério PUbiL- co local, que deeretou um 
mandado de busca e apre. 
ensão, que fol cumprido 
pela PM por volta das 18, de Segunda-elra, dia 8 
“explicou o responsável do 
Setor de Comunicação São corporação. aa 

“Apenas um revólver ca. bre", ol encontrado na 

O duplo homicídio toi 
o dia 34 de Junho, no balr Fo Paraiso de Clma, em 
Barra Mana. Gui-Gui fot à localidade para se vingar 
de uma ofensa e tirou em Anderson. Na ocasião, um 
dos disparos atingiu 0 me 
no que brincava com ou. 
tras crianças, pert do, que socorteu o Mo à. 
ta Casa do Barra Mansa, 
mas Yesro não rest aos Teriments. 

Anderson também foi socorrido no Hospital São 
João Batista, em Volta Re- onda, onde inorreu. 

Moto span é apreendida pela GMVR 
Guarda | Municipal que gera o malor indico 
(GMVR), João Batista dos de reclamações dos con. 
Res, o veleulo estava com . tribuintos. Estamos aten, 

tos também ao fato de 
muitos conduioros de mo- 
tocicletas não serem habi- 
litados, Este não fol 0 
caso, na entanto, quero 
mos inibir esta prática, 
prevenir acidentes o sal var vidas”, destacou Ba. 
tista, 

À motocicleta ficou 
apreendida na delegacia, 
onde seria periciada. Há à 
suspeita de que o motor 
dela seja de outro veículo, 
Censo val ser investigado. 

o nimero do motor ras 
paid e, por isso, foi reco. 
Thido o encaminhado à 
delegacia da Polícia Civil 
ar DP). 

“A GMVR vem fiscal! 
zando os veículos que 
transitam pelas ruas da 
cidade com os disposttl 
vos de segurança inefica 
2es. Principalmente com 
a descarga livre e silenck 
ador do motor de explo. 
sho defeituoso, denciento 
ou inoperante, pois é o 

PORTARIK Nr G5E7 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 
O pres Eira DO MUNCINO DE PORTO REAL NO USO DE SUAS RyaaiÇ EE UERN ESAECIA MENTE Me PREVEME NO NGS VAO ARTIGO 19 DALI CRGANCA LAN 
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Recém-nascido no Hospital da Mulher 
recebe vacina BCG antes da alta médica 

Crianças ficam protegidas contra as formas mais graves da tuberculose 
A diretora do Hospital do é que ela seja tomada O secretário de Saúde, de Koch que contamina os. Calendário 

da Mulher Fernanda Chies.. após o nascimento ou até Sérgio Gomes, explicou 0. menores” oletar “mao dessa or. “A cooenadora de mu O calendário semanal da 
cin no hospital. nização do muntcípio, Mar. vacina BCG em Barra Man. 

tuberculose. É recomenda. cou Pernana “Queremos garantir que. lene Fialho, acrescêntou sa é o seguinte: UBS Centro 
da a aplicação da dose nas. A diretora acrescentou todas às crianças do mun. que "se por algum motivo o PSF Jo Caruso (segunda crianças a0 nastérem, o ainda, que através desta eípiorecebasa o quanto o rem nasedo não rc. fora), ES» Saudade» PSF 

cidos antes de receberem. na primeira vista do serv osbe.. antes a dose do imunizar. ber durante 0 período de Vila Delgado (terça feira); aa médica: O imnizame é qo de Sae DE lernados recebam a te Aesim, vamos melho”. internação à vaia, pode. PS Sa Lucia e ES Sd 
a principal maneira de pre... 7A dose deve ser admi. vacina é flquem Imuniza. rar os indicadores de co. rá procurar 0 mais breve Hria(quartafetra; PSF CH ver à fuberculose em cri. nstrada 6 mais cedo posst dos contra à forma mais. Dertura vacinal proposto . possivel Um dos postos de nica da Familia e UBS São 
anças, À vacina é ofertada vel, preferencialmente agressiva da tuberculose. pelo Ministério da Saúde, saúde do municipio onde é Judas (quintasera: PSF Via 
ratuitamente ma rede SUS, quando ainda estiver na evitando à exposição preco” que é de 45% é evitar que. realizada a vacinação no Alegre, PSF Rosclândia c Em dose única. Taternidade. O recomenda ce da criança” Naja circulação do bacilo decorrer da semana”. PSP Bau Vita Gestafeira) 

Transatlânticos retornam a Angra dos Reis 
E estados amos donsamo so Kit de segurança alimentar 

ristas é grande, pois. muito bem-vindos em 
para-se para dar as eles fomentam a eco- nossa cidade. Além de 

ceu te que no mim coiecroemceo será distribuído para alunos St a ds e ai 
mesa cmpnáruat giram core ro count da Rede Municipal de Ensino 2022. Estão previstas 29. pessoa, de acordo com - afirma Fernando Se- paradas, entre novem abra, presidente da Tu a merenda já sendo as- 10h às 12h e das 19h 
bro de 2021 e abril de risAngra. SEO ro segurada nas escolas, às 17h, em todas as a, sendo 28 na Vila dons de cru. A Partir de amanhã continuaremos mam: usidadis escolares. Já 
do Abraão, na Ilha Estão previstas aeiro marítimo fica. a Siprdvitaa e tendo a entrega dos nas pastas sa Er 

Grande, e o parad: ensas po rio Real, através Kits. Com isso, nossos suem a Educação de 
dia pano Spas Tam suspensas POr Secretaria Municinal Cotidenico terho a poe Jovens “eU Adultos dia 21 deste mês cidade até o ais fle um ano e qe Educação, Cultura rantia da complemen. (EJA), a entrega será e o fraidesol Melo devido à pande- efrurisno (SMECT), ração necensama dos Ses Wi As ia 
derão conhecer as bele- mia e foram retoma” regtiza a entrega do nutrientes, principal. A secretária de Edu- 

zas naturais e históri- de 2022 das no início deste Ki de Segurança Ali. mente no período em cação, Maria Madalena 
de ALEPA, quo é mês. Entre os protoco mentar aos estudantes que estiverem ausen- Ferreira, reforça que 

Fa tem a fiha Brando los determinados pela qa Rede Municipal de tes da escola”, explica. no momento da retira 
o Aire Agência Nacional de Ensino. o prefeito Alexandre da “os responsáveis de- 
como Patrimônio Mun- a Associação Brasilei- Vigilância Sanitária A previsão é que à Serfiotis. vem levar um docu. 
dial Natural da Huma- ra de Cruzeiros Mariti- (Anvisa) estão a ocu- SMECT entregue cerca Em virtude do cum- mento de identificação nídade. À previsão é mos (CLIA Brasil) ain. pação máxima de 75% de 5.340 RItS Para (0: prinomto des Proa fe cação que o Primeiro navio da há os recursos pro: da capacidade do na: dos os alunos com a Jos Sanitários de Re. bem un documento do chegue à cidade no sá- vententes da taxa de vio, uso obrigatório de matricula devidamente torno da Aulas o on. estudante para compro 
dado (19), às 7h, com desembarque (R$1219). máscaras, vacinação efetivada na rede. “Va. trega do kit acontece. vação de vinculo, que desembarque nã Vila. Nesta temporada estl- completa obrigatória mos para mais um rá após à saida dos. pode ser cópia da cet do Abraão. O MSC mese arrecadar pouco para hóspedes é tripu”. mês de aulas presenci- atunse das unidades Mão de nssstnentos fi 
Prexiosa tem capacida- mais de um milhão de. lantes « testagem an- ais, onde mesmo com de ensino, sendo das. nalizou a Secretária de máxima de 9220. regis com essa taxa. tes do embarque 
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Resende terá segunda edição da 
“Corrida Federal Rosa” no próximo dia 28 

Evento será a partir das Bh, 
= com) Os participantes po dem perenrer dois quilo. 

Resende sediará mais. metros de caminhada ou 
duma vez a “Corrida Federal. cinco de corrida, em lara 
Rosa”, no próximo dia 34 de. das diferentes noveniro, domingo. A Elapa “A retirada dos kits será 
Resende será realizada pola. no dia 2 de novembro, em Poliia Foderal, em parceria tre 9h e 17%, dentro do qui 
com à Prefeitura de Resende sque do” Parque das e Sesc (Serviço Social do Águas. Cada kit é compos. 
Comércio), com largada às. to por uma sacola com a Bi, no Pare das Ágvas, no. camisa, número de insert 
balro Jardim Jalisco. À the- ção é medalha. As Insert 
gada será no mesmo local, ções podem ser efetuadas 
por volta de melo-dia. O bar homens e mulheres 
“vento - que aconieceu pela. Inclusive, crianças à partir primeira vez em 2019, em de dois” anos de idade 

tem 0 lema “Tb. acompanhadas dos pais ou com à polia no. responsáveis 
combate ao feminieidio e à. De acordo com a secre- 
Violência doméstica tário de Esporte e Lazer 
A ação social é orvaniza. David Manuel de Jesus SI da pelo Instltuto Federal. va, a Federal Rosa está em 

Kids fundado no dia 9 de sua segunda edição no mu agosto de 3018, pela Federa- nicípio de Resende, que 
cão Nacional das Delegados. apola a nobre causa femint dia Policia Federal (Fonade.. na. “A Prefeitura de Rosen 
pol) e Fundação Brasileira. de abraça à asa e inoenl de s — Policiais. va diversas ações de conset 
ri eral Rosa tem  entização da não violência 
como obletivo à combate à0. contra à mulber. À parceria feminicidi o à violência do. com à Polcia Federal visa 
música. Pare 

novas políticas para o en Cpo: /orrii-oderal rosa. Trentamento no Geminieídis 
emcresondo-r) evemtbrite. o à violência doméstica. 

Zamix conquista 
seis prêmios 

*Melhor Plano 2021 
ER gens, que disponibiliza 

descontos em produtos e 
A Zamix venceu seis serviços de mais de 200 

categorias do Prémio Me-. marcas parceiras. Acredi 
hor Plano 271, idealiza- tamos que todos ases es 
dlo pelo site Melhor Pla-. forços garantiram a satis- no, em parceria com a fação de cliente, além do 
plataforma de teste de ve. desempenho da velocida, 
locidade de internet Mi. de da nossa conexão. nha Conexão. O provedor. destacou Karol Hungaro. oferece o serviço de inter net 100% fbra Optica em. metodlaa da premiação sete municipios da re 
gião:” Angra dos Reis, A metodologia de ava Barra do Pira, Mangara-. ação do Prémio Melhor 
tibia, Resende, Valença e Plano para definir os dos. Volta Redonda, além de . vencedores, considerou 
ul de Fora (MO) 15.20,000 milhões de tes À Zamis fi claslica.. tes de vlcidadereiza 
da como primeiro lugar dos do longo do 20 
na categoria "Melhor Ve. além de cerca de 42 mi Ioeidade o Internet Ban. opiniões de usuários. nos municip.. considerados na pesqui ença, Resende e. sa que considero a sa Volta Redonda. Os topos 
do ranking da categoria. relação à seus provedo. Melhor Provedor" nos. res. O site foi criado 
municípios de Resende e. para comparar diversos. Volta Redonda também . serviços de telecom dis 
são da empresa voliarre.. poniveis em diversas re dondense, assim como iões, como planos de ce na categoria “Maior Sa- lula internet banda lar Lisfação”, na cidade de ga, TV por assinatura Vassouras. Para a direto. elfo fixo e combos. O 
ra comercial marketing. resultado da premiação da Zamix, Karol Hunga. pode ser conferido no ro, o resultado da premi-. link: wwwmelhor plano. 
ação é atribuido aos in. net premio Vestimentos e melhorias, 
além da implementação see aZamk 
de novas tecnologias Cada cidade vale um A Zamix foi fundada 
prêmio: assim, foram no município de Volta Zeis vilas Redonda, em 2010, sendo — Em 20, com o au. a primeiro provedor de 
mento da demanda pelo. inernet do estado do Rio serviço de internet enca.. de Janeiro à oferecer à 
ramos o desafio de atem.. pessoas fscas uma cone der as necessidades de Não 10 bra Opica uti 
milhares de clientes. ln. lizando a tecnologia Vestimos na expansão da. GPON A empresa surgia. 
capacidade total de da necessidade de dispo. transmissão de sua ma. niblizar internet rápida Ina ôptica, ampliando e estável à população do 
também a capacitade de. Sul Fluminense 
cobertura e tráfego de. Edelizada pelo empre toda à rede. Em agosto. sário José Hungaro, CEO lançamos o WiFi Inte: da Zamix, O rovedor 
gente, tecnologia inâdita. conta com aproximada no Sul Fluminense, pos.. mente 70 mil clientes € sibilitando à conexão de 400 colaboradores, pro- 
todos os cómodos ao me. porcionando atendimento 
lhor sinal de internet. local e personalizado, pi Alem da ampliação do nos residenciais, comprei 
nosso clube de Vanta- ais e links dedicados. 

com largada prevista no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco 

principalmente nest perto do de pandemia, quando xe 
mulheres pascaram a ficar mais dentro de suas casas. 
Em Resende, a população conta com à Núcico Inte 
grado de Atendimento à Mulher (Niam), que faz 
acompanhamento psicosso- Ca de mulheres vitimas de 
violência de gênero. Já a Coordenadoria da Mulher 
trabalha de forma prevent 
va, por meio de atividades, 
parcerias é informações 
abs como. camas de deram” cla e medidas cabíveis coa 
forme à legislação vigente (Maria da Penha e Lei do 
Feminkidio, Nossos canais também se articulam com 
a Nú de Atendimento à Mulher (Sam), da Br De 
legacia Legal de Resende explica 
Canal do Governo Federal 

o conteúdo dos relatos aos. contra a mulher pelo apa.  tlidade para a Lingua Bras O Ligue 180 (Central de Orgãos competentes é mon. vo Direto Humanos Brasile eira de Sinais (Libras) 
Atendimento à Mulher) & tora o andamento dos pro. na página da Ouvidoria Na- 
um serviço pratulto de uti. cessos. O canal direelona.. cional de Dieios Humanos 
lidade publica essencial estas mulheres para 0s ser. (ONDH) do Ministério da 
para 0 enentamento à vio. viços especializados da rede. Mulher. da Fumíla é dos Dk tivo, posquisar 
lência contra a mulher. de atendimento, dentre ou. reias Humanos (MMEDE tostiumanositrasl” e mar 
Além de receber denúncias tras funções Tesponsivl pelo serviço No . dar mensagem para à equi de violações contra as mt “Também é possível real. cite está disponível 0 alema. pe da Central de Atendimen 
eres, à central encaminha . zar denúncias de violência . mento por chat e com acl. o à Mulher - Ligue 190. 

Pia convoca Formiga para despedida 
da seleção em Torneio Internacional 

(três), Santos e Grémio 
— ES modo 

A volante Formiga terá ataque, as cinco jo 
direito à uma partida de gadoras chamadas pela 
despedida da seleção hrask.. treinadora sucea comprsem leira, À veterana, de 43. no exterior Dis delas (Ro 
anos, fol convocada nesta rolin e Geyse) defendem o 
terçafeira (9) pela técnica Madrid CEP (Espanha), 
Pia Sundhage para o Tor. que divide com o Corinthl 
nelo Internacional de Fu-. ans posto de segundo club tebol Perminino, que sorá com iai convocadas (qua. 
disputado entre os dias 25 tro). Além das atacantes, o 
de now time espanol é representa 

do pelas zagueiras Antonia 
e Duane 

Após dois jogos fora de aa (uma derrota por 3 à 
Te um empate em 2 a 2) 

Aren 
treinadora chamou 24 jo- 
gadoras para à competi 
ão, que será realizada oemato de quadrangular e com a Austrália, 1º colo 

sele nbêm reunirá India (dia cada no ranking 
meruela (dia 2%) e ções femininas da Fo 

Ch (ia 1, em horários ção Internacional de Fute. a serem confirmados. As. bol (Fifa) e uma das prin. 
informações são da Agér-  cipais forças da modalida. 
cla ras de, o Brasil, sétimo, terá 

Vamos fazer a despedi.  rivals menos tradicionais 
da no primeiro Jogo, con 
tra a Índia. À Pormiga é Chile é o adversário mais. 
uma das malores jogado-. bem posicionado (57). À 
ras que o Brasil já teve. Venezuela é a re a Índia 
Este 7 O torneio na capital 
das as gra amazonense é o último 
ções & Manaus poderá es- . compromisso da equipe ca. também em entrevista co: e Campina Grande (PH), 
far Junto e vivenciar este narinho em 22L tiva. foi permitida somente 
momento. Ela estará junto “O Brasil é uma seleção As partidas em Manaus entrada de convidados. 
com a família. Faremos técnica, sempre dizemos marcam a volta do público. “A arquibancada é má uma grande fesia para um . Jeso, mais temos de evoluir. aos Jogos da seleção fem. gica, principalmente nos 
das ícones da modalidade o passe final. Em alta velo. nina. A última partida. dias de hoje. Naqueles jo 
no pals”, aflemou à coor com presença de torcedo. gos contra a Austrália, 
denadora de seleções fon res ot a goleada por 4 a 0 aquele cantinho da arqui 
ainas da Confederação o próximo passo. Espero . sobre o México, na Arena bancada onde estava reu. 
Brasileira de Futebol que tenhamos a oportuni- da Fonte Luminosa, em  nida nos torcida fez cum (CBF), Duda Lutrell, em dade de fazer isso. Alêm Araraquara (SP), em is de . que cu me sentlssa brasi- 
entrevista coletiva disso, podemos ter algu-. dezembro de 2019, antes do .Jejra. Um apoio absurdo, 

À dltima partida de “mas jogadoras Jovens aja. inicio da pandemia do Será mais um ponto de v 
Formiga pela seleção ol o. recendo « aproveltando novo coronavirus (covid- rada [ter à torcida). NÃo 
empate sem gols com o Ca- esse tipo de situação. Não 19) De lá para à, a equipe. Importa o tamanho, o im nadá, pelas quartas de fl. importa contra quem voct. nacional atuou quatro ve. portante é proporcionar. nal da Olimpiada de Tó-. jogar. é preciso respeltar a. zes no país, sempre com mos um aspetáculo à essa 
quilo (dapão) -as canaden- organização. Retomar à portões fechados. Nos due. plateia. À tóreida poderá 
Sus venceram nos pónaltis. bola alta e encontrar 0 los de setembro contra a. aproveitar”, concluiu a 
por faq Ela foi substitui. passe final”, disse Pia, Argentina, em Jodo Pessoa treinadora 
da sos 27 minutos do se 
gundo tempo pela também 
volante Angelina. que é 23 
amos mais nova. Polo 227º AS SUAS DESPESAS AGORA! 

peste toque ld) TEMOS A SOLI sala, que tialmento ç = efende 0 São Pa Er ADA EUA O RESORT CONDONNO 
À exceção do ataque a | apeA PAS ASMA COM |, TRABALHOS Con PORTIMOS 

NONE TORATO ATRAVÉS DO SISTEMA DE AA Ja ORAS COM APOIO DE VUATIRAE VIUMLZAÇÃO om CRP, te ORAS DATE 

edge ão dead das Seda dele q gd feio carpa si gr pipes gr Tdemadaio ee prima dp peão E qnstos São Paio 
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Rajuraine Cabral; Antônio Mantova. Rose Ribeiro; 6 
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Honorato Hot 
om seu duplex no condomínio Caieira, “Quo também nos proporcionou passelo al mare 
no entorno da Nha Granado, em sta bela lancha Braga 

“Anda dá tempo para se aprovitar a Feira de Fio. o um Dm de semana mario. res e Plants de Holambra” 
«Nesta quinta ira acontece ho Parra 22 0 even "Rosa, orquideas. bon, plantas carnivoras. e mais. | to Rad Wine, com o lançamento da carta de vinhos Fi”. de duzentas espécies. entre fes e paia 

| ore, com degustação gratuita das 19h às 2. “Está na Praça Raul de Leon, debaixo da Biblioteca A realização É do assessor de eventos Ayran Man- Municipal, na Vila Santa Cora 
dei, “Encerra neste sabado. Parte da renda, nas vendas [| CC camanh aconteco a reinauguração da loja Super será destinada para à Apam/ VR 

APAE 

FEmA DEHLORES E A 
PLANTAS DE HOLAMBRA 

ai o 350 enpácis mir Horn o plata. 

UMA EQUIPE 

TúneL DO Tempo 
“0 Presidente brasileiro Prudente José de Morais e 

o go mea e qua sa A pedro men E E ren do RR E as tones pe = E ag mn e rd po pie caea 

Hoje: Dia da Istria Automobilística, Dia da Es 
dra Brasi “0 dia 17 de novembro é marcado pela cletração do 
Dia Murta do Combate do Câncer de Próstata o com à 
“begada do penúltimo ms do avo, Inelam às camponhas e one parou à bes arms See à findo 
detento rela pl NCA sto Nao nal do Cameee) apontou que Rá dois anos, fl de o GA caso ue 5 o Di istrado o Fo. 

ig to Tanrt ença for diagnosticada, mais rápido evitando o avanço do tuimar [EA mica do pis com risco do doemher 

o mal cod a do 
Bor tratamento, 

a doença do e aprestva, bar medo de pardo. rc a bora ode a ira” a veia do remanveto. Indicação o “Enare diversas Etores, à idade, à raça e à srta fi ru apresea  c  ma ptan* “Stulas pessoa não conhecem o exame PSA, que atras o uma slmpds colia samgulmon alic 0 ris “e antigos repetia da prôstata  molóculas produz. a e ii ue clara cum o Mac de lberações como hiperslasta prostática prosa, 
ouro cnc de prt 

Início 
Do Fim 

som a aprogimação da chegada do fm do ano, valo as dservaçõ: Dm estudo to ru ed de da Universlade Britânica, divulgado no jornal britânico The uam revelou o que à es deve faze qu 
Sd à pesqui, Ara e pio Rand Vea, a Une Herdade pessoas Fã cone cumprir suas resoluções de am Seo po a cód que não animam pa tera 

ES Petra optando, pr x ar o eo Dae ta so de peuos oe os dar uma rocomensa à cada Paso, aumenta as Sep de suco, ia di qu a as mas bas 
dar ai pega no ala do seu oe 
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