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eco: R$ 1,50 Pride dar 

Tiroteio deixa um ferido em BM 
Confronto ocorreu na quarta-feira entre supostos integrantes de facções criminosas rivais 

mem ferido, que foi medi 
? 

dade de droga no local do 
ciais encontraram um ho. roucu |» 

Firjan lança projeto 
“Rio Metal Mecânico” 

A Firjan lançou Rio 

ECONOMIA | 1 

STF suspende decisão que impedia 
eleições suplementares em Itatiaia 

Prefeitura entrega a entidades 
alimentos arrecadados durante jogo | angra os Reis iniciará na próxima 

7 semana o 'Natal Luz e Arte 2021' 

PORTO REAL 

Secretaria de Educação busca 
alunos para retornarem às aulas 

é  peiro à Casa do Papai Nocl 
são funcionar 

cimaDeS | 

Encontro disputado 
mosaico | 

A Secretaria Municipal domiciliares para acionar família em uma lingua. lescente a sua permanêo. de Educação, Cultura e as famílias que não estão gem leve € dinâmica para cia na escola contribuia. 
Turismo (SMECT) reali. participando das ativida. a tomada de providências do para amenizar a vul. dou ontem a Busca Ativa des escolares. O objetivo é que traga para a realida. nerahiidade. 
Escolar, fazendo visitas. estreitar o trabalho com a de de cada criança = ado camaDes | 
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Unimed Volta Redonda recebe 
selo por uso de energia renovável 

Iniciativa protegeu o meio ambiente da 
emissão de mais de 8 mil toneladas de COZ 

e da EPA (Environmental 
Protection Agency - EUA), 
por tor deixado de emitir no “elo ambiente, com à com 
pra de 49.055,45 MWh de ênergia incentivada, mais 
de ml toneladas de aiôxt do de carbono (COZ), equi 
valento à filtragem de 59 
mil irvures. O uso de energia incen. 
tivada val ao encontro de Investimentos que a Cospe- 
ativa vem fazendo em bus. a de novas soluções que 
reduzam o se impacto am Dieta e toe nem sas ativi 

Artesãos de Barra Mansa fazem 
cadastro para carteira nacional 

A prefeitura de Barra 

qua. Com o controle do 
Bespita ma tela do compu. tador ou celular é possível identificar qualquer dife 
rença nas variáveis e agir rápido na solução. À em 
presa também realia cole ta seletiva, tratamento dos. 
residuos sólidos e liquidos 
reciclagem de lâmpadas. Bem como possui um siste 
ema de reaproveitamento da Bgua da chuva, é desde a 
fundação, o Hospital utiliza 
o prosituário Fo 

Prtcacastenáveisca Unimedrenderam ecorhecmmento dogugo 
Pre Ene 
dades cada vez mais sus- 

| 

elro o o Governo Federal dad gt diem uma ação para cadastramem: à atuação rá no to dos aefosãos da cidade id 
cional do Artesão O ea ot Sa a tro devo neo rstá quim sempre conversamos qu air, da 1, das hd EM. er comendo Beta net uia, dia 9, Os artesãos ir. toras devem compare. er onte dest hora Clube Municipal com uma Sape do doehentos e com “um modo do trabalho que mi “A Cartolra Nuclonul do Ateão O a Ident artesão, prevista nã 160, do 22 de outubro de it, válida e todo ted. 

pa vão contra na qual. logia é Inovação. Bruno Par este monento AG nacional com validade tão dificil é fundamental Aridos paro mo. crocidio abre mo o 6 as Cu eme A o remada pn de Conteúdos para que à 
id conecta. Ps Tal Singer: Ari Com a ecodemia critico co Se de Se A aro da cd Bei tura, Creaido: Lala Vo bem para o deserve. A Secretaria de Desero Santo, atualmente são 275 no Eco 

à arimóna de atetura cortou com a participação da Vice profeta, Pátima Secretário de Deser 
o arerio Tpora nes que ão contre ta. Poco o R Manta dim Pace 
pio e a eiação Crmana Caro é biamo —- Buçra Má Documentos noconcádos e epa aa fem uma a Poaceae” e Coordenadora do Artex. radião fere ra ár de a E quaso dolo eu de nato do municipio Bhella para obter a catia 
cortei ds pandemia qe. Santos e a Eiretra do De. do agi e 1 pipes donos do iii nã pormenor Ar often da economia To 
em ti ti Se governo do etado | jd Mn ad da a rr la vem dido ese aporte o coma à mp além, cara ria dig. para o artesanato sãos | Mp oa lia que co. nado para ato é. ue por ea o , ca een dos porta ara dis se den. o cedo e cart. | app SUR de 
ereção “o. Re Co um ni e tranaormando eles | dci eso dem, nal que está trabalhando em prdesonad é ro | Mera a para tanto vão. para furação de era e re. porf  comarnção | no EPA ção [2 ato ão fo minto de Pancêmia fas pie armado ni | o PES PAS dig contos na apresentação da. ch rama vos poe Brun ado pasa | ro apresen Sra dr Sto tal que É eo. fia cedo meo | e de pagamento 
São. Aim conseguem bai. cuzem em casas É cada ver tabelecer mecanismos que | ge TESS“ fegêmento o o deprimente amo pa à poesia 
es : era Proneçia dae E 
ia penas para à ma. Exmo do tiro & pequeno | tlm contribuição “orar mefcios,. para o desenvolvimento do. negócio. Esc percaca que rd dc qe pr E o tão E | a deverá 
Vantagons qu contribuem é na E do nemprass do man | AR ea io da Ta ane Ema So pot da dest | sr del a do documento 
oa Ge nei igor tanto pés hai ua cd a, | de cio no ade ado os de moniee cosegeioe armam | pi eiação deter eo vm jd eta ur descia a vim pri. Do Gas ora | pg mean aê 
De qu ÁS 7 O Serio de Des. FAS Frade voos POCO | peça inacgbada para er 
ao ma Pode de apoios. vim “A Dirtra do Departa 
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MOSAICO 

O presidente da Aler), André Cociliano, se reuniu 
em clima bem Informal nesta quinta-feira, a 1 com 
Eric pref, erendore  Idranças ol 

O encontro fo na casa do preeito Antonio Francis. co Neto, tendo no cardápios famosos quitutes árabes. 

Estavam na casa de Neto os prefeitos de Pinheiral, "arbes. de jo Claro, José Osmar de Rosen: Bafíciro, de Itatiaia, Silvano Rodrigues. de 
Barra do Pirai, Mário Esteves, de Valença, Fernand o Graça, de Vassouras, Severino Dia e de Quatis, Aloisio Bias. O ex peetoito de Piral, Luis Antônio, também participou do encontro. 

A Es pedta de inhera, Seta Mao vi pede de Qui, Vinho e o preideni ds Cima. TRE Municipais de Barra Mansa, Loule Antonio Furlan, “de Quatis Joué Jader, além de sectuários man paid dietas cidades também foram prestigiar o Et com Coca 
“André Ceciliano está na região para apresentar o Fundo ria a partir de uma lol de autoria ca pecsidência da ler) como meto de prevenir crises financeira e aportar recursos à projetos regionais. 

Povos tradicionais. 
A Secretaria do Estado 

de Cultura e Economia. Criativa do Rio de Janeiro 
(Sececr)) lança, no próxi 
mo sabado (20/11, Dia da Consciência Negra, o tdi 
tal "Povos Tradicionais Presentes RJ. Berão inves. 
tidos R$ 5 milhões para 
premiar projetos desse 
Segmento cultural A aber. tura das inscrições será 
eita cem uma live tranamh tida diretamente do Qui 

tura e Economia Criativa, Daniele aros. 
Quem pode se inscre- 
ver? 

São considerados poros tradicionais para este od tal: povos indigenas, co. munidados quilombolas; 
povos e comunidades de Serio comunidades de muto alricaa povo cl Eno: pescadores artosa. a: trata; extra vistas costeiros u mari. vo: calaras;favinalem ses; bensedeiros: véus; Fale: goralvios cas linguelros; vazamteiros; veredeiro: apanhadores de Mlores sempre vivas; 
púntanelros; morroquia: 
“lord mangaba: que 
Brudeiras de oco babaçu retiroro do Aragula: co rindo do hundos fo hos de pústo,riberinhos Cipriano é cxbodos 
Critários 

Serão aceitas manos. 

uma forma de valorizar à 

muito importante para o 
Rio de Jamelo” destaca o 
governador Cláudio Cas ta 
Prêmios 
Ao toda, serão conce. das 23 premiações. dividi 

das da seguinte forma: 35 
projetos de pessoas Juri. Cas, no valor de R$ 8) mil cada; e 84 propostas de 
pessoas fisicas, no valor de RS 25 ml cada uma. O 
edital Povos Tradicionais. Presentes: será o quarto 
do Pacto Cultural Rd, que vai Investir até o fim do 
amo o total de R$ 75 imi- 
Anões na cultura do estado. 

clreo, audiovisual, leitura & Meratura, museu e mo. 
mória. patriménio culta Fal, arios plásticas e vit. 

As Inscrições ficam aéri entr os dias 207 Aa e 0/0170 pelo Sistema Desenvolve Cut tura (hp cultura Eos envolveu a inseteao?. Ceia pesa pode ins coever apenas um projeto Deste edital (válido tm Dem em caso de CNP), Não há impedimento para participação de quem Ja ve inseneveu em Aigu edital amerior da 

“Esse edital vem para 
fortalecer um segmento essencial para à cultura 
do estado e da pais, fruto da identificação que fize- 
mos nos editais anteriores, onde não exietia uma 
grande adesão. Esta é a Primeira vez na história Ge uma chamada pública. 

Festação cultural rica e 
lural de todo território liminense”, afirma a Se- 

cretária de Estado de Cul- 
cial, religioso, ancestral ou econômico de povos e 
comunidades tradicionais. 

Tc = q RISO 
aa do perto (24) NBIB3199 (O) 

GE EE pri e oe e raro ode 
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EPE 
O prefeito Antonio 

Francisco Neto recabeu nesta quartadeira (17) 0 
chef do gabinete da Socre- faria Estadual da Casa Cr 
vil, Marcos Salles, e 0 ex. 
autora paralímplco é supe. Fintendente de ações da 
Pessoa com Deficiência da 
governo do estado do Rio de Janeiro, Anderson Lo 
pes. O enccitra, que aco. feceu no Palácio 17 de du 
lho, serviu para estreitar 
laços e firmar uma parce. ri entre à Prefeitura e o 
Estado, à fim de promover 
a realização de ações volta. 
das às pessoas com defli. 
ôncia, entre elas o retorno da Olimpede (Olimpiada. 
da Pessoa com Deficiência) em Volta Hedonda. 

“reunião contou com a 
participação do secretário 
munteipal da Pessoa com Deficiência, Pastor Wa. 
shington Uchõa; da secre. 
ária e 0 subsecretário da 
SMEL (Secretaria de Es. 
porte o Lau), Rose Vilela 
é Daniel Alvo; do assassor 
“especial do prefeito, Deley de Oliveira, e do vereador 
Eai Azevedo, 0 "Vam 
prin Quiremos melhorar a captabilidado de ate 
mento. O governador Cláu dio Castro quer ampliar o 
atendimento, principal. 
meto no Interior: Poe Lo, “estamos com um orçamem. 
to de R$ 20 milhões para 
instituições, associações & comunidades terapéúticas. 
“Teremos uma feira iine 
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Neto fecha convênio 
para retomar Olimpede 

Reunião com representantes do governo estadual aconteceu no Palácio 17 de Julho 

tecnologias assistivas, pa Jestras é serviços que 6 És 
tado aferecs, além de sho 
ws, esportes e etc. Esses. 

nho de todos na busca pela Feconstrução de Volta Re 
donda. “Estamos fortale- cendo à social de nossa ci 
ado, buscando retomar os. cuidados com a pessoa 
com deficiência Temos um Sonha de tornar Volta Re 
donda referência e agora 
com à secretaria municipal 2a parceria com u gover 
hador Cláudio Castro será mais ci”, disse Neto 
Retomo da Olimpede 

Entre os assuntos dis 
cutidos na reunião esteve à retomada da Olimpede 
À competição foi descont nada na administração 
anterior e voltará a ser 
disputada em Volta Redom “la com apolo do Governo 
do Estado, O superinten 
dente estadual de ações da 
pessoa com deficiência, Que faz parte da Subseere” 
taria de Culdados Espeel 

Prefeitura flexibiliza 
restrições em bares 

e restaurantes 

Por contada qua no nó mera de infcçõos e, sobets di, de internações em Barra o Pira por Cova 9, a Pre feitura de Barr do Pala ou parta do Decreto 8%, de Ade novo de, oh orando ao medidas restrito vas om razão da pandemia 
por cora, cmo eventos de massa. Tal decisão, que 
passa a valer a partir desta “quinta, 1 está amparada no Artigo incios Ie XI da aquela oi e Visa viabilizar à 
obtenção ds alvris e docu- meto rece po re 
ação datos eventos, autoriza is a forma a Nota Tie a 10/ Mt da Agência Nacio mal de Vigilância Sanitária vi) Desta maneira no Artigo fc atriada à relação de eventos de massa como o eventos cemtlicos, co 

Sud, a Predeitura de Harra 

noturnas é estabelecimento congêneres, limitando o ate Alimento ao público a 7% da sua opacidade lotação. im cluive no que se refere às mesas + caderas, sendo reco 

capacidade em 70% do em 
proendimenta. Para 0 secre io de Sade da Preiura de Barra do Pirai. Wagner Teixeira, à medida tem sido. bem aceita pelos Grçãos & Fupos setoriais, sobretudo 
por contada constant vii tância que aplicaram duram te'oda à pandemia” Aponta. 

ainda, que, e os números. continuarem a cair, “será mais rápida à saida da par 

Como todos eles, este tam bém requer paciência e cam teia. Sabemos das grandes. dificuldades que todos s se tores estão passando, princi 
palmente aqueles que envol Gem a eum, er tres 

Geo, hoje estariamos com Casos explodindo no Brasil Cm a vacinação, podemos ter foeças para contintar à voltas, apogta o chefe da 
pasta de Sado Wagner relembra que o novo decreto serve anda. 
para a contimuidado da apo Eação + cerecimento de aleo ol gel a 70% ou sabão liqui 
do. O uso de máscaras em Barra do Pirai aínda vale 
para locais abertos e princi Palmente fechados preei o Mario Esteves proveitos a divulgação deste documen- to para fazer o aleria 30s. barrenses quando o assunto é vacinação. Para o chefe do Executivo a maior atitude 
pelo outro é exte gesto. o 

“Sempre tivemos a maior 
preocupação com a saúde o moradores, mas tambem 
com a economia. Barra do Pira parqu no início da pao demia, pois vimos à necesi dade. Porém. hoje sabemos 
que ste viris esta ai e va “os conviver com ele por muto tempo. Para que à Toda censontica não pare te mo que tomar medidas E esta, de flexibilizar hares e Tetirançes,é ema das mais viáveis pará manter viva à 

ais, Anderson Lopes, lem drou a importância da 
competição, não só no as- 
peeto esportivo, mas soci 
a 

“A Olimpede foi um dos maiores eventos sociais do 
pais. Até por este trabalho do prefeito Neto, estamos 
aqui para ser parceiro 
desta nova empreltada que 
le, o Deley e à Rose que Tem implementar na cida 
de. Vamos reconquistar a 

inclusão que Volta Redon- 
da sempre foi um exemplo 
para o pais. Este é o gran de desafio do governo 
Neto é Claudio Castro: tra- 
2er dignidade novamente. 
às pessoas com deticien 
cla”, disse Anderson, re. 
forçando que como meda 
Isa paralímpico, não po- deria deixar de apoiar a 
Iniciativa. O secretário da Pessoa 
com Deficiência, Pastor 

a e fecha parceria para reter à impede 
dington Uchôa, tam. dem comentou à limpor. 

tância da retomada da Olimpedo, principalmente 
para inclusão e autoesti- 
a dos participantes. “Convivo com ossas 
Pessoas com deficiência é Bel como eles se sentiam 
valorizadas. Além disso, 
tenho ido semanalmente 
dos Cras (Centro de Refe- rência da Assistência Soc 
al lá eu vejo que alguns. 

denicientes não conseguem sr do bairro « vir aê as 
áreas centrais, por uma 
questão de transporte, Às. 
vezes, o elvador no ônt- 
dus não funelona ou o mo. 
torista não tem aquela pa 
clência de pegar o cadel- 
Fame. Então estamos dan. 
do 05 primelros passos, e, sem dúvidas, vamos dar 
multos outros com esta parceria com o Governo 
do Estado”, enfatizou. 

Obras de casas populares em 
Porto Real entram na segunda fase 

as obras de construção de casas populares nó tar ro rita Soares, em uma Free como Governo da Estado, seguem a todo va por Apis a 
oe à chegada dtmanilas de do eso, “que serão Nadas na cons” 

topografia continuam em 
Segundo o Secretário de 

Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Siva. 
o Silvinha, esta é uma obra mo aguardada pela popu 
tação, “Estamos com os ser vigas em estao adiantando 
à Secretaria acompanha o 

'O prefoito Alexandre 
Serfctis, que acompanha os. 
serviços de perto frisou 1 SS É uma bra que vai 
neficiar familias que vivem em situação de vlnerabil 
Ea — A casa própria não 
poda ser apenas um sonha, 

tom que ser realidade. Com 
ssa oba, 65 famílias terão a segurança de ter um lu 
para chamar do lar — 
taco, completando que 

espera que estas casas se 
Jam entregues em breve para as familias que real mente necessitam: "0 ea. dastros para o setor de ha. 
bitação são feios na socre faria de Assistência Social” 
informou. 

STF cassa decisão que 
suspendia eleições em Itatiaia 

O TRE-RS já marcou cdeição suplementar em a fis duas vezes na primei Ta, em abril. o motivo do 

adiamento foi a segunda ont da Covig 18, na outra, cm setembro, oi a decisão obtida “pelo ex-prefeito Euro 

mandato O tribunal eleitoral do 
Estado do Rio deverá, ago 

março, à de abril, 15 de maio, 8 de junho, 2 de no. Vembro ou 11 de dezembro. 
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Homem é ferido durante troca 
de tiros no Novo Horizonte 

Confronto armado entre supostos traficantes de facções criminosas rivais foi na quarta-feira 

EA Pronto Atendimento (UPA), 
Ted PRF flagra jovens com supostos traficantos de fac. Mansa. Os PMs também 
qões criminosas rivais foi. encontraram certa quant 
macio creio maconha na Dutra em Itatiaia front armado foi na noite O delegado titular Mt de quarta eira, dia 17, no . chel Florusbk já tinha de. 
dmiçro Novo Hacisonte” elarado que os últimos ho- == Um tiro atingiu o vidro micídics oeurridos na cida ———E— — 
da janela de um carro que de, foram motivados por Dois jovens, de 24 e 23 
estava estaetonado próx. confrontos armados entre. anos, foram flagrados na 
mo, o local do tiroteio. traficantes das organiza. tarde de quartadeira (17). Os agontes encontraram ções criminosas Comando com 2 buchas de maconha. 
“um homem ferido, que foi. Vermelho (CV) o Terceiro . papel para corte de cigarros 
medicado nã Unidade de Comando Puro (TCP) artesanais é recipiente em 

Delegado confirma que mulher “iciaricotaa 

baleada é a mesma que matou “<:.im/ami "um feedac do cuotas o 
Taiana Gonçalves a facadas cias demisoicim 
Vo teia, dia 17, e de que ela aee do colei pero e (o Oia a saca dn. Gras Aoc e O delegado Hular do gr O em Cie elerónicos e pao cecaização de cm 

pe (Vota Redonda, Edo entrega a dos homens. A Operação Ei ira Raio, confirma besta “A faulher (0 deitada À OPeração Bo Mm para ks aprendo para poterordesuição 
quinta-feira, dia 18, que a abandonada na Rodovia do “e estavam indo so Maraca anos, foram encontrados mais acessórios, como outro . anos, nenhum ilícito foi en 
mulher baleada durante a Contorno e levada por ná, no Rio de Janeira assis — acessórios para consumo e recipiente emborrachado . contrado. Após o flagrante, 
madrugada, matou a faca” bombeiros para 0 hospital. tir ao jogo Corinthians x. transporte da droga. como para guardar a droga - com . foi lavrado um Termo Clr ias Talana Gonçalves. o. No entanto, o delogado Fies etapa e um ieipanie. Feridio do maconha. cunsanciado de Oorrênca. 
fia A deste mês. À vitima também investiga a posíbi A PRE destacou que fez de borracha para guardar a. piteiras de vidro para Con. da PRF (TOO), ando a dupla fot morta prúsdvo ao Ei. lidade de à mulher ler so . revista no ingerindo vlc. droga ao Co resíduos. Bem o entorpecente e rm ot enquadra po porto cla Rondo, no burro Att. Baleaa por vingança. dev: jo e encorou parte do ma. do maconha. Os agentes. cigaro de maconha. parei. droga leia paca consumo ado, cm Voa Poda. dose envolvimento ho ho. teria no compartimento do pambáss Enior mars os Sente esmas Peba À droga é os aces ol mio baleada no. mio do Tua O panel voc, da o. a ra do pasmo de. De eco om os plc S0rios foram Aprenádos 
no Hospital São Joda Batis.. recuperação da saúde da <a do condutas, ap prumo) doado pasa, ando foi submetida à. mulher para registrar 0 de “ra cirurgia. O delegado. polmento dela” Segundo à a a apura versão de que ela. poli, sore à acção de ob Vitima de sequetro re. Romicidio, eia lego que 
tâmpago na mole de quar. mato em jegitima def. 

Presa homem sie detona em acidente em Barra Mansa 
Ao saber pla la cbr x dpcradecas gado dida 0 1. ag a Tn igme de3 e E ne DR medo simao cgi Alo comandos Um o pi E da quare dera (e no imp qu ia 1 ss da peido DOR da pio e qm Do na peido úmida So do us TS a PR an ro dB aa aipim Semi, spo o Pro a pd tr pero O Reef ireio TR de fome ano cm da e A e Sa rom Deca fo RAL IN | quad Ge a pe Aa o Ieiade isabela pro Folaçõa seas o ce O ciano tem hi. rt pm da aa ie que po do. rca de sup een mo a ra vd Ea via fo socorrida vou ui Cara À sis o piano ne rees ooo quer te E Pl, qu iioa PO ra a par ácala fe Rss cia' fao pec tnçes de pe Coari Race a nerd é tentativa do ham SEA into a Os pais são divorciados. cá. al ar RAR 

vives 

Acidente aconteceu 
mo hm 2868 

Carreta tomba na Serra das Araras 
Eca rooláio fe. Arara, em Pira, rato a. pede resto da Nora Dura. pane mec cos ih eras informaram Do ta. macruga “hi ecmsário tmp Arad sbre a pl: com Sa ode a qua "Segundo a PRE, após o tar é pano de cotingõncia, pisando ainda mais o Fada qu a cria omnna,  veedo ci cream a pla de So rato Nos dels crlos Tede Se o fa Go cr cc 6 cm o cado Pe as ve grades cone da Rudoria Eres Do. que er rei ta da 6h alfa do Km 22. menti decido 8 ro. onsero: coneMAnA DE cagcmic ans | | sendo Rode Janeiro pata Um doe cosa de. sendo São Eau, na pi Das der rec REPOR GO Cn Bene ni decida da Serra das. io socrsido pel eq. de mid, uma corr em um ag 

Laudo médico confirma que designer 
de moda foi asfixiada em Paraty 

garam a descunfiar de suo dia, porque Thalia sofria 
O ado de necropsia do de quadro depressivo. No em. 
tstito Médico Legal (ML). tanto, as provas colhidas 
de Angra dos Reis revelou. apontaram para um crime - 
que à designer de modas, disse o delegado, que não 
Thalissa Nunes Dourado de quis revelar mais dados so- 
27 ams. fi afiado, como bre a morte da designer, saspeitava o delegado tar para não atrapalhar às in 

meia, com tum suco plásico analisar Bravadas 
na cabeça e com as mãos. por câmera de segurança, amarradas, no quarto da conseguiu obter dados que asa ora morava, em Para. vão auiiliáo na apuração 
ts mo di 5 deste mi do crime. O policial já ou- 
Hadid disse que agua. viu testemunhas « existem 

da agora, outros exames. algumas pessoas que estão Esges o fi Um deles poderá indicar sendo investigadas como eme | | EE ereta 5 o de 
Spa DESCER ES SIS | oque vitima morrer “alisa era propritá- coma ci ESET cum Fases “Ape, e che. ria de um ate em Parte 
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Secretaria da Pessoa com Deficiência 

estará hoje no Cras Água Limpa 
Atendimento aos moradores será na Rua Siqueira Campos, a partir das 9h 

A Secretaria Municipal 
da Pessoa com Deficiência 
(SMPD) realiza nesta sexta feira, da 19, à quinta edi 
ção do projeto “Secretaria finerant”, implantado no 
lia (8 outubro, no Vila Bra. silia. À equipe da secreta 
ia também esteve no Belo Horizonte, Açude e Santa 
Cruz e nesta semana bene fica os moradores do Águia 
Limpa. O atendimento sos 
oradores será no Cras (Centro de Referência da 

Assistência Social) do bair ro, na Rua Siqueira Cam. 
os, nº 16, das Sh às 1IhaO “o objetivo do trabalho é 
ultrapassar 08 límites da Sodo da SMPD, que fica na 
Rua 17 de Julho, número 3, no Aterrado. “Fazemos 
visitas a um barro fere 

te de Volta Redonda a cada Semana. O objetivo é divul 
Bar o trabalho da secreta Fi, criada este ano, ser o 
cadastramento do publico alvo e conhecer de perto à 
Fealidade das pessoas com deficiência e suas demar 
das para o poder público” explicou o secretário dá 
Pessoa tom Deficiência. 
pastor Washington Uchoa Ele acrescentou que 6s 
encontros com moradores ocorrem em equipamentos 
públicos na comunidade Pirmamos uma parceria 
Municipal de Ação Comu 
nitário) e a maloeia dos em Contros tem ocorrido nos 
CRAS dos bairros que visi tamos. Na última edição do 
"Secretaria Itinerante”, no 
entanto, o espaço do CRAS ficou pequeno para receber 

as pescas e a reu oco Ta na Associação de Mora 
dores do bairro Santa Cruz”, contou pastor Via 
shingtom, comemorando a adesão dos moradores so 

lho da SMPD e afir ndo que este é tm in. 
centivo a mais para conti 
xirros 

Alta este ano, a equipe a Scenario da Pesca com 
Detiiência deve hear s sr viços da pasta sos bairros. 
São Luis, Santo Agostinho. Para queim quiser peoeurar 
atendimento na sede da SMPD, na Rua 17 de Julho. 
no Aterrado, o horário de Punciomamento é das ty às 
Th de segunda a sesta eira O contato pode se eo tam 
bem por telefone (3) 3135 
sost "ou pelo email 
amp voa cota de 

Prefeitura de Porto Real 
realiza Busca Ativa Escolar 

A Profoitur Rea, através da Secretaria 
Municipal de Educação, Cul 
tura o Turismo (SMECT) re Alizou ontem (18) à Busc 
Ativa Escolar, um traba aque Anac guto o fi 
grama constru na red com a participação dos or 

Porto 

“vindo com familias à 
vê do Ligações, atendime 

Todo como uma ds ct 
pa etiirução eia da 
Eai que realiza atras 
la equipe da busca ativa e» colar viaitas domiciliares 
para actor na amil q Mao tão partleiando das 
ativados acl, o va a aco medem 
te voo feita de neo um 
a necessidade de cada eco da apos a tabulação e acer 
panhamentos dos estudam 

Por meio da Busca Att va Escolar, o municipio 

tem dados concretos que 
ponsibilitam planejar, de Femvolver e Implementar 
poli 

é estreitar o trabalho co 
familia em vma linguagem leve e dintmica para à to de providências que 

para a realidade de 
cada criança e adolewcwnte 
la contribuindo para ame iza vulto 

Com o obj elevar a qual 
unidades de 

ensino de Porto Real, à Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Tu 16CT) realizou 

do contrato das 
impressoras da rede pos 
bica municipal de edu. 
cação. Au todo, tão 16 novas impressoras, que, 
irão atender as escolas, creches e também a sede 
da SMECT. À secretária de Edu 

ão, Maria Madalena eira, explica que os 
cx equipamentos ainda am fotocópia » esca neamento. “Estas impres. Dora têm uma velocidade 

média de 30 impressões por minuto, alem de supor tar três tipos diferentes de 
papéis (AL, Carta & Oficio) e papeis dê pequena e mé- 
dia gramatura”, disse Ma dalena, reforçando que 
troca dos equipamentos acontecera nos proximos 
dias "Cam o retorno gradual 

Educação adquire novas 
impressoras para a Rede de Ensino 

das atividades escolares dr nonso objetivo é dispor 
para o ensino dos estu 
dantes, auxiliando as aim, na aprendizagem é 
mo desenvolvimento aca dêmico dos mesmos, 
Es é uma das melhor as que planejamos 
à Educação Municipal. 
que deve estar sempre dm evolução para aten 
der às necessidades da comunidade escolar”. 

feito Aa 

IMPRESSO + ONLINE 

|AO ANUNCIAR NOS CLASSIFICADOS ONLINE OU IMPRESSO, SEU 
ANÚNCIO É PUBLICADO NAS DUAS VERSÕES, PELO PREÇO DE UM. 

MAIOR ALCANCE E MAIS BENEFÍCIOS PARA VOCÊ. 

Anunci e pelo Whatsapp 

e 99234-8846 

Centro de Referência Covid-19 terá 
20 leitos desativados em Angra 

Em função da baixa 
tasca de ocupação hospitalar e pretando pelo princípio 
da economicidade na ges tão pública, a Pruditura de 
Angra, por melo da Secre 

leitos do Car tro de Reerência Coviá 18 
Vale lembrar que outros ao ditos permandoerão at 

ves para Mende os mor 

complicaçães decorrentes 
a necessidade os leis po 
derão ser reativados a qual 

que são do muntcipio. 
Ba Mansa aplica vacina 

esta testo fora 
Em Barra Mansa, ne ira, dia 19, haverá 

aplicação de primeira dose 
Segundas doses agendadas reforço. À aplica 

acontecerá das Bh às nos postos de saúde 
dos bairros, « das 9h às na Unidade de Saúdo 
do Ano Bom. 
“gue na seguinto order 
Para possõas à partir amos (nos postos de sad dos bairros), Da agenda 
(Corona Vie apenas no Ano 
Bom) é Da para idosos aci. 

ma de 60 a os e profis 
ido que 

o dia 
Vale lembrar que 0 ro forço para quem tomou 

duas doses de Astra? será aplicado ap 

acinudo é no 
cessdria a apresentação do cartão do vacina, RO « 
CPP. Também é preciso » residência. 

mo dos pals) ou a dela 
cação da posto de saúido Ménores precisam estar 

Campanha Natal Solidário arrecada 
alimentos no Penedo Park 

Faltando pouco mais de 
um mês para o Natal, a colônia finlandesa Penedo. 
em Itatiaia, deu início a Campanha Natal Solidário 
no Penedo Park. Até 30 de novembro, aqueles que 
camprarem os ingressos do desfile da Fabrica de 
Sonhos e levarem Ike de 
alimento não perecível pa gam meia entrada. À mi 
ciativa faz parte de uma Série de ações sociais do 
projeto, para ajudar a le- far itens de necessidade 
básica para a população carente nesse final de 

O evento acontece em 
uma área com mais de 10 mil metros quadrados. lo. 
calizada próximo ao cen 
fro de Penedo, é pregarou ima extensa programação 
cultural até o dia 16 de je 

neiro. Entre as principais 
atrações está a Desfile Fá rica de Sanhos, idealiza 
do é desenvolvida pelo car navalesco do Rio que, no 
amo de 300, revolucionou à desfile de Natal de Gra 
mado. 

“Ao todo serão 65 apre. sentações, que acontece 
fão sempre às sextas, sá Dados é domingos, e irão 
contar com cerca de 00 figurantes é acrobatas 
que tranefarmam a magia do Natal em um prando 
desfile, reploto de ilumi nação é trilha sonora. No 
diltimo domingo do even. to, serão convidados mo 
radores carentes de Pene 
do e entorno para assisti Fem ão espetáculo gratu. 

Outra novidade, para 
quem quiser conhecer o vento é que a entrada do 
Penedo Park será gratuita 

até ds A, dsrante todo o 
ms de novembro. O par- 
que de diversões funelona de terça à sábado, de 14h às 2sh'e domingos, de 1h 
às 23h e conta com uma dias maiores pistas do pat 
nação no gelo Itinerantes do Brasil, alêm da roda gi 
ganto, autopista, conários 
Para fotos, food trucks é Vários brinquedos inflá- 
veis para garantir a ale ria da garotada. 

Ok ingressos para o desfile podem ser adquiri 
dos pelo site da Sympla. Já as entradas para 0 Pr 
Dedo Park devem ser com. 
pradas diretamente no lo cal. À programação com. 
pleia e mais informações Bodem Ser acessadas no sito oficial do evento w'w “penedopark com br ou 
pas redes sociais do Pere. do O Park: ww weinat 
agram eomypenodopark 



FERA, 19 DE NOVEMBRO DE 6-DIÁRIO DO VALE 

TúneL DO Tempo 
*O governo provisório brasileiro baixa os primeiros. ereto regulamentando a tandeira a benção de armas o imo e o elo nacoel (UR) “Comemora se pela primeira vez o Dia da Bandeira. no Brasil a Ega dos missionários da Assembleia de Deus no 

votação da documento Lumen Gentiam no Concílio Vaticano (196. “e Jascelino emitem a Declaração de Lisboa, cando afirmam à Intenção de trabalhar Juntos numa Trem 

ele (189), Pubimori, 
“Eegloção em mina na Nova Zelêráiasoterra 29 mk 

ss e 
Aig-—ag 

tro e do Jorralsta Era à tivemos à oportu ide de Sembecermos o estrondo Lt) Ret, er Pano do atada. “Poe toincidência oito meses de sua inauguração. 

à + Super aconcheganto é o aten vel de sto garçons. ronco é tentador, mo cardápio é di 

EITA 

De o mtas homenagens dos familiaros e 
io queridos aniversariantes da da: a enfermeira 

virória a 2499117376 

Psicoterapia Reichiana 

Integração Mente & Corpo 
icólogo - Fongaudiologo 

Maria Isabel A. Soares 
rasa 

5 9 Pe je tr Meo dado 
Tel: (24) 3344-0375 
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Uma iniciativa elabora. 
da por representantes de empresas associadas, seus 
sincatos, o apoio do or 
po ténis da Plrjan resul. tou na criação do projeto o Metal Mecânico, volta 
do ao fortalecimento do se. tor no estado do Rio. São 
ai toda 7 ações que nclu- 
em encontros de negócios, consultoria para acesso aà 
crédito, assessoria para cenciamento ambiental, e 
programas para melhorar à Eficiência operacional, em 

O projeto foi lançado 
nesta quinta (19, no º Encontro da Indistia Me. 
tal Mecânica do estado do Rio de Janeiro, promovido 
pela Firjan, em sua sede, no Centro do Rio, O evento eia mai de 10 pessoas, contre lideres de sindicatos 
patronais, empresários é executivos da setor de to- das as Regiões Fluminen. 
ses. Na ocashão, forum apre sentados recursos diversos 
de fomento aos negócios, Incluindo palestras com es 
pectalistas e portíblio de Rerviços Em todo o estado 
há mais de 1000 empresas 
de meta mecânico que em pregam maia de 90 ml pes. oa. O Sul Fluminense Comenta 22% deste total 

EE 
Rapresantants da tur mo de todo o Estado tém dim encontro marcado no 

primo da 2371, no Hot SPA Seronr cm Angra dos Rota Nosa data, er oa sado o Fdrm Roglonal do Turismo Fluminense - E 
ão Costa Vrdo, uma ação fa Secrotaria Estado de Turiomo (Setur) e da Companina de Turiama da Estado do Rio de Janeiro Cris, que vai une as lideranças públicas muit pa, caia e a nda va privada das cidades do Jmorio com o objetivo de debater a ativida tur a po Interior mens O secretário de Estado de Turiamo, Gustavo Tuts ca, conduzirá evento, que contar com a presença o governador Cláio Cinto O evento é uma das iníia. tivas do programa “Turis mo RJ + Porto” que sa à intogração e a unlão de es 

De acordo com a presi- 
dente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, à 
infeiativa promove o encon. tro das demandas com as 
oportunidades de desenvol vimento do segmento em 
do o Rio “O projeto que estamos oferecendo às jar 
cdustrias do metal mecânico 
vai proporcionar condições. 
para que às empresas pos Sam responder aos desafios. 
que todos estamos passam do. Muitos se referem so metal oo a 
clisária das indúsris. For Talocendo e setor str 
da projeto, fortalecemos tod 2 indústria e o Bra 
sir, destaca. 

leneficiárias do projeto, as empresas do metal me” 
Gânico passam a ter à dis 
posição um rol de recursos 
Para a expansão e cresci mento dos seus negócios. 
As linhas de ação se div dem em quatro Clos: a gos 
tão das áreas tecnológica financeira, negócios e dele 
sa de interesses, que re Dem 

Ya visão do presidente 
da Firjan Sul Fluminense Henrique Nora Jr. o Proje 
to Rio Metal Mecânico pro 
poreiana à soma de forças 
necessária para à evolução. do setor na economia fu 
minense, "Ele é uma ponte 
para um futuro de expars 

são e crescimento dos negó- 
Clos da base industrial do metal mecânico em nosso 
estado”, pontua O empre Sário Jairo Rodrigues da 
Silva Junior. presidente do Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas, Automotivas, de Informar” 
ca e de Material Eletrvele. 
frónico do Médio Pari & Su Fiaminense (Metal). 
destacou que =a Firjan estã Sendo uma das grandes 
parceiras da indústria. Principalimente nesses ql” mos dois amos. Fui implaca Ve na defeso oo interenses 
das empresas nesse mo mento atiplen. Desde o In 
cio da pandemia, lutou 
para que à indústria não Parasãe mas, ao mesmo tempo. trabalhou para pre. Servar à vida dos peito 
ais da indistria garantin do o ritmo de produção 
Sem aumentar 0s indices 

velocidade crescente das transtarmações nas matr 
tes energéticas nos trazem desafios e oportunidades 
Quando o conceito de ino- vação entra no DINA da em 

Firjan lança o projeto “Rio Metal Mecânico' 
Documento propõe 37 ações de fomento ao segmento industrial, que emprega 90 mil trabalhadores 

F 

Ea 

posição aos empresários que “a inovação não é pri 
Vilégio das áreas tecnoloi Cas: Pode estar em qual 
quer setor. Na Romi, à gen de aprende à near ouvir. 
do as dores de nossos clien tes: Nos esforçamos para 
es tornarmos melhores do 
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qu já fomos um dar. “Além do presidente do 

METAL Norveste; Carlos. 
Henrique Serio, da Fabri 
ca de Telas Guará Comér 
do e Indústria: Lucas Vie 
ra, da Schule BC Equipa 

Angra dos Reis recebe Fórum 
Regional do Turismo Fluminense 

forços para o desenvolvi 
manto do turismo na reto. 
mada das atividades, all ahadas do avanço da vack 
nação, e no ps pandemia. à programação do Fó- 
rum conta com palestras e mesas de debate que abor 
darão dssuntos relevantes. 
para o setor. O secretário Gustavo Tutuca abrirá o evento falando sobre "A re 
tomada do turismo Mumi nene”. Às HhIS, 0 gover 
nador Claúdio Castro apre sentará a palestra "Sem tempo a porder- a constru 
ção do estado que quere 

Na parte da tarde have. rá mes de discuasão que 
debaterão assuntos como 
“Empreendedorismo e tu- 
rlsmo: experiências de su cesso”, “A Importância da 
sogurança pública e da in- 
frnestrutura para o turis mo”, “A Nha Grando como 
destino indutor da Costa Verde” e “A força do turio 
mo náutico na Costa Ver. 

de”. A palestra “Superação 
e vitória: passos + lições 
undamentais” do tócnkeo é exjogador de voleibol. Gio. 
van Gávio que acontece às 
16h30, à uma das mais 

Durante o Fórum, será amslnado um Toro de Co 
operação entre o Governo do Estado + do prefeituras da região Equipos da Se fu Tuctai estação & ipnsção para rio em aavtntos relacionados do Cadastur v ao Programa Estad de Arte, cm tre outros. O evento comia iate Cum aperseniões culturais e experiências Estonia À participação da im preço peida de cof: 
mail, respondendo com à mem de prtisioa de cada viela, não sendo ne. cxmáção nora O evo. fo será realizado teguindo od peidos a cana atari 

mentos « Acessórios Tubu. lares; Luix Alíredo Salo. 
mão, diretor da Metalbras. além dos vicos presidentes 
da Firjan CIR) Henrique 
Osório Santos e Jullo Ta tom; os 
Sérgio Sobrinho; 0 1º vico-presi- 
dente da Firjan Lui Césio Caetano (Leste), é à pros 
ento da Firjan Centro Nor. te Márcia Carostisto (Cen 
troNorto) 

Mario Esteves anuncia distribuição 
de 8 mil tablets para alunos da rede pública 

PE Sto mil alumos da 
de bar a Brad recebe. Tão Um tablet, segundo múneio felt, nesta quinta. eira 08) pelo prsedo Ma: rio Esteves (Republicanes O gestor xico que in 

atrativas para 0s estudar doe Ele destacou ainda a sério do investimentos. Vera fazendo na educação. Com dy escola reconstru: das, consocação de mais de 25 profissionais para su prir'o déficit em sala de Aula, Plano de Cargos e Sa Jari o primeiro de hsto. ri a ce vie De agordo com a pesqui sa da Faculdade Lntiho Americana de Ciências So ciais, cerca de 10% dos jo ven tracileiros utilizam à Jintermet como ausaliae nos Sa Segundo à pos 

quisa “Nossa Escola em Re. Sonstrução”, do Instituto 

que a tes Como aliada na melhoria da “do ensino público. 
to e ás questões levantadas Pela pandemia - cerca de Es milhão de crianças é es enir See 15 nos ndo ara dera escola mem do forma tica e mem remota em mo vembro de 20, de acordo Com uma pesquisa da Uni 
cer .. Mario Esteves fez o 

erão um Boteook cada um, até o fim de 22 Di 

secretos apontam 

da como inimiga da educa o mio pelo coirário. 

Tera eim de 

biente escolar preparado para 5 futuro”, avaliou o 
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Angra dos Reis abre programação 
de Natal no próximo dia 23 

Vila encantada ficará aberta à visitação até dia 6 de janeiro 

a partir da próxima sema 
nã, quando começa à pro. 
Erâmação do “Natal Liz & Arte 202º, preparada pela 
probitura. À abertura acom- taco na terça-feira (3), às tg, com à inauguração da 
aguardada Vila Noel, na PEnça General Osório, no 
Cent, seguida da apresen 

“da Angra Harmony 

vem o Papai Noel, Mamãe 
Noel e sous ajudantes ficará 
aberta À visitação até 6 deja 

sicalizando. Nos outros dias haverá som mecânico com 
músicas natalinas. Nos dias E de demembru o º do janeiro 
a Casa do Papai Noel não im 
lema. 

À cultura está mutto fortalecida nesta gestão do 

prefeito Fernando e do se detri e Governo ia 
dio Sírio Eu é tanto ido tado pot do 
governo em minhas ações. Eno Natal Lu e Arte não 
está sendo diferente. Esta Thosfortalecendo a classe 
artistica loca, usando nus Ens pratas a casa para se 
apresentarem nesse fim de amo. O Natal é pura arte. 
Angra é pura cultura. O re 
suliado não poderia ser ou ro: seen = afirmou o se 
retário executivo de Cult. Tae Patrimônio, Andrei 
Tara, cj pasta está orgs. tando o Natal Luz e Arte 
Junto com a Secretaria Eu tiva de Parque e Jardins 

Como já aconteceu em anos ametioees, próximo à 
Vila Noel será muntado o Mercado de Natal, com a 
presença de artesãos locais Vendendo seus produtos Sempre à partir das 18h 
Para garantir mais comodi dade os Visitante, diaria 
mente, à partir das 16h à Ra do Comércio será fe 
chada para 0 trânsito de ve 
elos do tro em frete à 
Praça General Osório. O es tacionamento no local esta 

rá peobido de 3 de nove 
bro a 06 de janeiro. 'O clima natalino não fe 

Vila do Abraão, na Ilha Grande, estão recebendo co. 
feites & muitas luzes. por 
melo de uma parceria entre 

Constio Lu de Angra Os prédios hustócicos é algu 
mas praças tambem farão 

parto da festa natalina A iluminação natalina 
“e toda a programação espe cial que preparamos para 
o Natal té o objetivo de 
Cocantar e levar esperança e alegria a tados depois de dam SU20 tão dificil, com 
isolamento é tristeza. Pen Samos especialmente nas 
crianças que precisam ter momentos lúdicos para 
motivá-las à um resgate de vida, cum mais felicidade. 
risou Beth Eiritio, secret et de Parquos € 

VR vai ganhar painel de arte 
urbana em homenagem ao comércio 

Volta Redonda val ga. ar tr do malovos pol. él Instagrnmável do art irbana, com 40 matros, e livre: Com O ema À Re tomada”, sor uma oe em no principal perodo- do empregos do municipio: o tr de comércio e serviça, 

E Err EEnEncE Emenaiis ado rien Saeb pan esre na piores ERES pesanmetats pç Esteia p ERTEaSEa na esa dicas E esa rear Epp mepnarosRaa FonnicaaEa agia ma E 
Jo pedusiçs é veiculos 

Proditua, cora po dae cxetaria Mundial de Cult a Ooo crie cu 
melo valorizando a drio irhania, onde moradores e 

Na quarta-feira. dia 17, sob um ematdover ilumina” 
do pela lua o Teatro Gace. mes reabriu as portas de seu Toyer para comemorar as 76 
primaveras do Grêmio Arte fico e Cultural Edmundo de Medo Soares Silva. Tm múmero restrito de convidados, devido ainda às. 
precauções em relação no co Fonavirus, podo se maravi Ilar com à reencontro é se emocionar vendo de novo à Vida e à arte polsarem neste espaço que é o coração da Caltura de Vota Redonda. O cenário escondo fa a entr da do Testro Gucemas 1a 
calçada do Premium Café Música, artes plásticas, testr é daça eram a noi deprilhar é comove A noite de comemoração teve início com uma apresentação must 
Eat, emoldarada pelas obras 

santos possam beer fotos e divulgar à cidade has re ds ei Será à primeira vez 
are Eco far um. lho, no interior do Ro. Ele 
Já fez diversas exposições. do ri lb o e asda Frentna Rias Egito, Ar ne pego india. Entre os destaqui para um Edge 
nerds 
Olimpiadas Rio?” 

oi fas que Sos pontudos, e imagens dem. o ati ne tou o convite de eriar em Yi onda uma iene o ea ma mudança cmo! o da dade que he em 
Segmentos  maor ade creacimeto Viento Tambem ambi usa virada da economia, a integração o à união para manter Vea fora como da o o Sul do Es “a, retendo et: que mai nada pel empevem: 

um doe artists pláticos ato renomados da reg 

de arte do acervo do Gas 
mes O diretor financeiro ad minitrativo e de patriménio, 
Ignácio Cesualdi, acompe” ndo do vidonieia classico Mathes Maciel alegros os Aliens, concelhio, mer omários & presen tes com a música popular 

lugar que nos permite eres cor criar constru seguir Espaço que nos alimenta de Arte e Cultura, mas é o amor Envolvido que nos far ficar Cresci. me Crici cons rui Posso segui: mas esco 

“Quando o Anderson nos 
trou essa Ideia, de Criar 

E E Rena E Er ELES 
rise depois dee Ea EE 
EEEtERirS 
pá E po do pets dei ae EE TERECRRUE retro Ee sp 
a EE Rana ess 

gerações que neste palco dançaram, atravês dos de 
ras da escada e da beleza 
qe à arte proporciona ao 
Promover o entrelaçar de Tags vertentes. atraves das 
irajetôrias desenvolvidas pe Tee artistas pailarinos em cena. Entre Atos do mestra Tempo que conta wma hist ria de imor companheiris To é cumplicidade enaliccr 

pese para fotografar e dt Vulgar a cidade. ria um Je para Volta Redonda. 

o pos lisos a. om tfdência cada ver maior das red soci, qe ser vem de canais de divulga são. “O Mareelo Eco à um Seita cumbrcido muneial rente é quem cure ate já Eeetifica a obra ide lo o vê Saber quo tem tm poi see e co Be por tum ara tio tão Enpoetato. penis. a, om cur, va It ar o tuamo é tala peso Je vindo Volta Roda é io ab de ro oie po rom se e omni” comem 
ca le, também é uma 

Sto a cidade so ur para Ruperar as aaveraidados 
rinite. durante à Feet 

agua O comércio que és 
do e eg é ur” damental, para consolidar anda ma esa reconhe 

o que há de mais precioso tanto para o Ballet Gacems 
manto para o Gaceme o fa 
Dead. label Santos Last, 

Programação Vila Noel: 

= TERÇA-FEIRA (3/11) 
18 — Alerta da Va Not 19h — Angra Harmony Or 
qua 
» SEXTA-FEIRA (26/11) 
19h — Rego Sax 
« SágaDO (27/11) 
19h = Angra Harmony Or- Angra 

» DOMINGO (28/11) 
am = Ro Sm 
» QUINTA-FEIRA (02/12) 
18h Do Ae 
« SEXTA PeIRA (03/12) 
19h — Ep e confiados 
» SÁBADO (04/12) 
180 Mo Sea 
» DOMINGO (05/12) 
Et Pro Perez — Duo 

» SEXTA-FEIRA (10/12) 
18 - Msctando 
» SÁBADO (11/12) 
19 - Boo leo Meire E 

» DOMINGO (12/12) 
290 = Epa e convi 

» Sema FEIRA (17/12) 
19h - Mcalzando 
» SÁBADO (18/12) 
184 - Po Seap 
» DOMINGO (19/12) 
18h = Bro Per 
= SOMA PERA (4/12) 
A Via Noel va funcionar ds mA 
» SáraDo (25/12) 

Papi Al não 

» DOMINGO (26/12) 
194 - Dio Ate 
+ Seara (31/12) 
A Via Noel vs funcionar das de 1d 
* SÁBADO (01/01) 
A Ca da Papo Nos não 

» DOMINGO (02/01) 
194 = Mo Semp 

ESTAD A JADANIA 

Prefeitura arrecada 
2,5 toneladas de alimentos 
durante partida de futebol 

Vi e quo ennis ct ri aerid ipere aerS pç! pen resaaafasanies Ra qa ra E Taio gua cr A To ae o de 
Ae doc Ai cet apatia do mat E estã o con area pre EE Merces neo neem Cosan Reese fado EL o Ani um e e us dan EA pos Toda, pes pra 

Secretaria Municipal de Ação Comunhtária mac 
pasta responsável pelo pro. Brama. Depois da contabili 

consgA Nesta ação, forum bee 
cada a Casa de Recupera “go Desa Jovem Man. 
fio Gunnar Vingren; Casa de Recuperação Desafio Jo- 
vem Lagar do Gento Folia Ca Pomiacstal de Fere 
ração da Dot Tribos du a al, Associação Beneficonto O agat: Coro Eopúia À 
Caminho da Lao: VIVER: Grupo Espirita União Fra 
ternldado e Amor (GEUFA) Cmt Espirita Avwrtência. 
Premal: Ca a Criança à do Adlemo: Lar o Encra 
Boca das Crianças o Cam selho Central de Volta Ro. 
“ionda da Sociedad de São Vicent de Pulo = Pinto da 
Serra 

“nda recoberam parte do aliens o Contr Esp sa Crime: lerja Congre. 
Eco da Vi Muy Ass Elação de Aposentados e ensina de Vota Rd EEE 
FT EesáR a E 
Cena PES Ei RO 

“a 

| Classificados 
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idosos vítimas de violência no país 
Segundo o MJSP, a ação abrangeu 2.788 municípios brasileiros, com a apuração de 14.908 denúncias do Disque 100 

Er por dia durante esse periodo. dos 75 mandados de busca e 
Uma ação nacional coor-. abrange 2.788 municípios O ministério destacou denada pelo Ministério da. brasileiros, com a apuração que, entre as violêne 

Justiça é Segurança Pública. de 14.90 denúncias do Dis. constatadas, estão prisões 
MISP), atendeu maio de 18. que 100, canal mando pelo . em agranse por cirvere pri ml idosos vitimas de vilêm. . Ministério da Mulher da a-. vado é tortura e abandono caem todo o pais. O balanço . milla e dos Direitos Huma.. de de incapaz. Também fo 
foi apresentado nesta quinta. nos (MIMEDH) e de canaislo.. ram registrados casos de par feira) pela pasta. Ab todo, cais de dentíncias contra à . rentes que deixaram idosos 
a Operação Vetus resultou. violência. passando fome e se apropes 
a prisão do 44 pessoas acu As demúncias fitas por  aram de beneficios do Inst 
sadas de crimes de agressão, . melo do Disque 100 são gra.. tuto Nacional do Seguro So- 
À Operação Vetus atende. tultae podem ser anênimas.. cial (INSS) recebidos pelas 
mais de 6 miidosos vitimas. Qualquer pessoa pode acio-. vitimas. 
de violência e resultou na . nar o serviço. que funciona A vioinciacuetrao idoso 
prisão de 4 pessoas porcr-. diariamente, 34 horas incly.. é crime e pode ter pena de mes do maustratos,abando. Indo sábados ef. dois mases a um anode re Bode incapasetortia.. riados. O serviço oclusão alem dela. 

O trabalho teve inciono encaminha os casos aos or. Em 3100, a primeira edi dia 15 de outubro com foco . gios competentes gão da Operação Vetus teve 
no combate à violência com... A Operação Vetus Il tam. 555 pessoas presas, 14907] vi tra idosos e mobilizou as po... bém feto o resgate de 157 sita realizadas e 74 medi 
lícias civis é militares de vitimas e fez 15.488 visitasa das protetivas cumpridas 
todo 0 pais com exceção do . abrigos e residências de vt. Foram 13434 denúncias de 
estado da Bahia. Na média, . mas, Foram solicitadas 1155. violêneia contra idosos apu 
foram atendidos 48 idosos . medidas prottivase cumpri.  radasem todo o pais. T 

Brasil recebe 1 milhão de Primeiro dia do Enem terá prova de redação 
doses da vacina Janssen ———— oxumanaentoss Fedação Isso pode ser feto E. Notrimetrodiado Exame jogo do comer, quando à E— a EEE a io devem se copiados na 

- — ESSES Integra, o que poderá gerar ing CE), 6 adidas E. de ler centos de apo ve. mae tbm pes ricas. a redação, as podem com 
Fi sim prometi Do fa doenca ual é recente de demsades no ter inlirmações que ajudem deingungenaecliselo ho. o tema da redação. Assim. Inep Nesta segunda-deira. mos ares ds etuam- amas ca prova suber tdo à va a Expo Di. tes ada avaliação, à redação. e deagua  aberáncbeeo bai 30 o presidente Jar Nesta caio eua ação que preco ecrevr e pode. Bolsonaro Eiirmou que 6 Eremzonr mesmo, táno para o Eme. rá destacar elementos que o . Enem tr ocnrrer na mais. pr qua para ogia ajudem na peouçdo do pró. abucuta tranquilidade “Co. O Enem será aplicado e em amb menaidades o oem agora à e a cara do pos ga 2 q 4 de nove 

que a textos de apolo so de Erando ajuda é que devem 
Ser lidos com atenção, Elos 

po texto deverá sr feto à mo erno as questões da pro... bro para mais de 3 milhões. 
Rerban ão arca Va do Enem. Ningiaém astá. do estudantos em todo o poi e tina pe. Preocupado com aquelas país No primeiro di de pro. 

“questões aburdas do passa va, os participante farão as 
do que cafam, termas de re 
“ação que mão tinham nada 

Ir bem na redação pode . fazer 0 treinamento para a. a ver com nada. Reslmente segundo, matemática o ciê: sr vm irencãl pura oca. puto do tempo”, recomenda. algo voltado para o aprendi. cias da natureza. Os locais. 

- ta fabricada em material As indo 

Serão duda 78 milhoes em novembro e 284 dita. Para paricige de pro. Beltrão. ado” firms de prova estão disponíveis. 
desemro Eramas como o Sistema de “Segundo Cad, os estu. no Cartão de Confirmação 

Seleção Unica (Stu que Redor rdações “dantes que conhecem bem a de Inscrição na Página do E ler vagas em instituições strugura a prova estão pe Partleipanto. (Mt4pa:/ Erro doação feita pelos Estados poblicade ensino mparke-e A professora de relação parados para discorrer sobre . mem np re participo Unidos, o total recobldo Piiserana nienidade ma Asodara Been AP a qm) 
O Ministério da Saúdo “chega à mais 8 milhões de ses rata a Ri Penne Cab cus tema: Ela renata 1/87) 

amunelou a chegada de dose do laboratório. Peso rca Cd Va mais 3 milhão de doses da “O ministério informou (ruiçõas pescada do crio Canedo cechanç farmnciutica estadunidense . que foram aplicadas até O. supasiss Eru Ho ve ig que esrnara  jço Motivos para nota zero Janssen contra a Coviá-19.. momento 297.1 milhões de risco secura redação do dia “Fusca io O Volto é part do total doses contrá à covdis. rd al de sea go 
Estudo Pelas Ec do 38 milhões de vacinas . Mais de 187 miles de ps - de Seundo à ttital do Enem, aricomendadas pelo órgão  aoas receberam à rima. Eetudee Pesquisa Bic). do durante o ana e fez 30 o 

ab of de MA Nom e. os, qu repensenta e polca ado cu a, oe de coesa emita | São motivos para zerar a redação: Ximos dias, estados é Dis. puedo o drgão: SU do po. cismiblica tod o ano ora de co ds em na dio Pera! recberão a. blco alvo da campanha. Guecane Eram Porta pecado votos |. fa nan ema 
remessas. Às informações Outros 1279 milhões já “as detalhes da correção Alo. analisar o que é penis me. | « não obediência ao tipo dissortativo argumenta Mo a Apíncia Bel, | completaram o esquenta. dunão ei diniblizadas. Boca. Em va pi 
soja a enioga da 3. gia a Tio dao ed En q Rede Pim | extenso do sb sto Mods manteria, qu imllhõos em novembro é. pulção a ser ainida. Com exemplo de redações Alças aerea Produar | — quer cre aa o comido cu extenso et 28,4 mulhões em dezamiro. Pára 2% o governo fe. COM exemplos de redações. ticos anti Prot” | Mnhas escritas no sitema Braile 
Em junho, o Brasi recubeu — deral prevê à utilização de “ma, [mil estão disponíveis . dias do exame perde de mor. | + cópia de texto(s) da Prova de Redação e/ou do timido de vacinas Após. ds múbies dedos napsgradaurquia do com Cainá, perar nero. | * Caderno de Quesibes sem que hala pelo menos = E “Sema. “Esta senao mão é | . oo limas de peoição própria do partepante 

Não vacinados são maioria entre os asd ga fe mos ho. | + dmpropérios, desenhos e outras formas propost 
Intemados por Covid-19 no estado do Rio | Coniwcerasprovasdere. querendo recuperar o tempo | fait de anulação, em qualquer parte da folha de 

Dados levantados pela “parcial e 9.42% completa. os candidatos segundo oco. porque dificilmente terão al |  mimeros ou sinais gráficos sem função clara em 
Secrataria de Estado de ram o cielo Para quem tem. ordenador de integração Pe. guém para fazer a correção | qualquer parte do texto ou da folha de redação Saiido (SES), por melo do idade entre 5) a 64 anos. do SAS Pistafiema . dessas redações e não terão | . marte deliberadamente desconeciada do 
SIVEP Gripe, indicam que à de Educação. Vinleius Bel. tm femdtacie- pare ir A 
murada interações por trãa “Detemas de redação pe Uma aermativa é buscar | Proposta, 
Sindrome Respiratória Au alimente ão cicicos Ou vão . emas que o estudante ainda | « assinatura, nome incias, apelido, codinome cu 
da Grave (SRA), em que à trazer questões de inclusão . não tenha trabalhado e fame | — rubrica fora do local devidamente designado 
causa é a Covil, é de pes ouquestes sobre cidadaniae um roteiro com os tópicos | ara à assinatura do participante; Segs não vacinadas ou com . forço foi de 80 a Bá anos, ética Podem falar decompor. que abordaria e com os co 
esquema vacinal incomple. com uma cobertura de tamento de sociadade da in.. nhocimentos que teria seo | * fexto predominante ou integralmente escrito em to'O mais acometidos ão 61% vindo depos do gnt. formação, esses temas ma. lema fase aqu. incluíndo | . Jíngua estrangeira 
o adultos com 49 anos ou “po de 70 à 74 cum Sã de . cros sempre são previstos. fimes relacimads ao esa | . folha de redação em branco, mesmo que haja 
menos. Os dados reforçam . Imunização contra a Covid.. pensando numa realidade to, entre tutros. É preciso | ” dexio serio na fia de rascunho: e 
ainda mais importância. 19 rica” “ambem eguao a prá. 
de se completar 0 Cio vack..£ secretário Alexandre. Cormoos candidatos proc. ra tomar cuidado como que | * fexto ilegível. que impossibiliesua leitura por 
nal além da dose de refor. . Chieppe ressalto também à. sam alémde ter um conheci e v nas redes sociais one |. dot avaliadores independentes 
o importância da população . mento minimo sobre assim. - Esses dados compro-. receber à dose de reforço, tn fazer uma proposta de in. 
vam que quem recebe to. disponível nos postos de . tervenção adia e buscar re dos 08 imunizantes está, saúde oinuar manteo. tac que adm amo 
mas protegido em relação do as medidas de preven.. sar o texto Podem ser mist e no vacas: O ae dor ” cas filmes, livros neticiase 
so na vacinação fez com. - Até o momento, apenas documentos como a Consti due as internações hospa. 105% dos idosos cum idade . tuúção Federal a Declaração 
lares calesem, levando entre 80 e 6l anos recebe. Universaldos Direitos uma nossa taxa dê ocupação ram as doses de reforço no nos da Organização das Na 
para patamares bem bai. estado, conforme registros. ções Unidas (ONt daquato Kos. A ocupação nas enter. da Programa Nacional de Brasilé signatário “Fazer 
marias está em 16,5%, é Imunizações (PNI) e 319%, grupo de estudo, compari 
UFI, em 284% — destaca 6 entre 6 e 6 anos. Cobert.. lar com colegas o que cada secretário de Estado de. ras que precisam aumentar um andou lendo, ver os pri 
Saúde Alexandre Chieppe.. para garantir imunidade. cipais temas escrever Pegar “Aida de acordo com O Completa. À pandemia sim. . alguns temas erefmer a 
levantamento sobe as inter. . da não acabou, por isso, é cão não ó ra treinara par nações, na fixa etária de à importante também que a. fecoenitica mas ara reinar (2) 
anos o menos, 425% não . população continue manter. otempo tomaram à vacina. 48,57%. do as medidas de prevenção Nodiscda prova deseodo 
foram imuiniendos de forma adverte Chieppe” como professor oideslére 
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NOVEMBRO AZUL 

Resende e Pelé Academia promovem 
palestra para colaboradores 

Atividade foi conduzida por acadêmicos e profissionais do curso de psicologia da Estácio Resende 
ET promove interação social e Atividade de laser em mo 

Os colaboradores do Be. mentos sem compromisso 
sendo é da Pelê Academia no cronograma do futebol 
Fecoberam na lima quar. Já no dia 24, atletas e co” 
tureira, dia 17, uma pales. . missão têcnica participarão. tra com informiações Sobre de uma palestra sobre o 
a campanha do "Novembro . mês da Consciência Negra. Azul”, que trata dos cuida. com o lema “Discriminação 
dos com a saúde do ho. Racial no Futebol- mem À atividade fo desen. Na Pelê Academia pre- 
volvida através da parceria tamos pela formação não Com à Estácio Hesoie que . só de atletas, mas de cida. 
disponibilizou alunos do. dãos em primeiro lugar. curgo de pslenlogia, Ob su. Para isso, é fundamental 
pervisão da professora lara. promovermos atividades. Farias, para conduzir a att. que aborem saúde citada. 
vidade: Bla e dehatos que vão além 

Cerca de 18 colaborado: do campo de futebol Além ros participaram da ativi. de o clube se manifestar 
dado que aconteceu no au. publicamente sobre pautas. 
aitório da Pelê Academia. como a discriminação rach 
À palestra abordou vários al, queremos também pro- 
aspectos sobre os cuidados. miver esse dobate interna 
com a saúde do homem, mente e fazer à diferença. bem como à importância. No caso da campanha do 
do diagnóstico prococe do. "Novembro Azul”, à infor 
câncer do próstata. o mais mação é fundamental para. 
Irequente entre os homens . à saúde pública e aproveito 
brasileiros depois do can. . mos a parceria com à Está- vd pol. clo para contar com esse 

“A atividade é a primeira acompanhamento de profis de ma agenda que ainda sionais e acadêmicos da 
contará com mais dois em. àrea da saúde - comentou. conteos alnda em movem. Eduardo Goro, diretor da. 
bro, No próximo domingo, . Pelê Academia, que partii dia as alojados. pou da atividade 
na Pojê Academia terão 
Uma roda do bate-papo Projeto Além das Quatro 
abordando o Projeto Além, Umas das Quatro Linhas”, que 

Smel retoma aulas de 

capoeira em Volta Redonda 
ocorre toda sextateira, e E uma e eai Cu o qua dee comme Pad dando, e e) ns ne asa Cata pm de fr as dr Sapata. Odo com a se ETs «ri eae ndo oia. entro cume je 

recidas nos ginásios poli Ia, as aulas de capoeira eee sais ses dir or intânio. fare e di PÁ ras 
São João. inscrições As. inseri e para criam. ções são fei. sa a ido 
cals ds mu... Pucrições podem ser qo pano 
las, das0h  feftasnosgnásos nores de 
às lh, os — poliesportivos dos idade pre interessados Polesportivos dos (gado pus 
devem apro. barros Retroe rar acom 
sentar 0640 Sidertândia, além da panhados 
cumentos:  lhaSiojão Save ma RG, compro- abertura 
vante de re- da ficha sidência (cópia) e uma cadastral 
Soto (ta). “A capoeira traz be- À instrutora Márcia é — nefícios diversos para o responsável pelas aulas. corpo, alonga os mem 
em parceria com a bros corporais, melhora SMAC (Secretaria Muni- os reflexos, ajuda na co 
cipal de Ação Comunitá- ordenação dos movi- 
ria). No Ginásio Polies- mentos diários, fortale- portivo Amario Inácio ce a musculatura, me- Retiro), as aulas aconte- Thora a postura, ativa a cem às terças e quintas. circulação sanguínea No Ginásio Poliesportiw. corporal e cerebral e 
Vanecina Freitas Henri ajuda no, equilibrio 
que Vicente (Sideriân-. emocional”, comentou à 
dia), a aula de capoeira. secretária. 

Camilla Gomes avança à semifinal do Mundial de Ginástica de Trampolim 
= são da Agência Brasil 

A ginasta somou A atleta Camila Lopes 102.340 pontos após duas 
Gomes se classificou à se. apresentações. À maior final do individual fe. nota fl da russa lana Le “minimo no Campeonato bedeva (1075) À disputa Mundial de Ginástica de. feminina contou com ai Trampolim, nesta quinta. da Ingrid Simão (5 post fora (pelo ia de. ão) é Áic Gomes (4) 
competição em Baku que não avançaram 
(Azerbaijão). A brasileira is Na qualificatória indi terminou na sexta coloca. vidual” masculina não ão ma ctapa quallfcatô.. houve brasleros entre os a que lasifeon ao lodo 24 classificados: Rafael 24 ginastas. À semi oco. Andrade Ncou em 42 Torá na madrugada de só. gar, & Rayam Castro em 
Dado (20) Às Informações 5 Quem liderou a dispo- 

nas de crianças é adoles. Centes que ficam alojados 
ou que frequentam a Pelê Academia. O projeto pro. 
move atividade de lazer nos momentos em que os jo- 
ven atleças estão sem at 
dade programada. “A motivação para de 
semvolver o projeto veio dos 
Telatos dos atletas sobre à 
falta que sentem das fam as alguno ficam meses sem 
encontrá-los. À saudade 

Atletas da ginástica de trampolim 
conquistam 28 medalhas em torneio estadual 

A equipe de gindatica de 
trampolim da prefeitura de 
Pinheiral. composta por 25 

mo sabado, dia 13, no Par 
que Olímpico. À equipe Ee par ca o tros de 
terceiro lugar no geral. Os atletas conquistaram ima 
has de ouro, prata a ron em todos os aparelhos. so- 
ado po total 3 dali. 
Vade restar que em função da pandemia do novo coro 
mavirus, à equipe retornou tretas apenas quatro 

O projeto Ginástica de 
Trampolim é oferecido Aumente pel Prefeita 
de Pinheiral. por melo da Secretaria do Esporte, Cu 
tura, Lu Juventade é TU “lar pará eriameãs e Jo 
vens do muniepia. Ape po Fiação 

em Julho apenas para os. 
beta que já participavam desta espurtiva 
ao longo dos Ultimos apos. Posteibemente serão aber 
tas inscrições para novos apos da cade 

Os atletas que compõem 
a equipe são: Larah Nery. 
Alexia Gomes Martins, Re mer Henrique Vieira do Car. 
mo. Yhago Carlos Clemente, 
Rafael Bruno Malaquias Ara Rialy Martins, Leticia 
Nery Ana Luiza carvalho, faria Eduarda onaldo. 
Rota de Paula Muniz. Rate sa de Paula Muniz, Caio 

tafoi o blelorrusso Ivan 
Litvinovich. campeão 
olimpico em Tóquio am 

Na madrugada desta 
sexta-feira (19) Camilla 
Gomes volta a competir 
ao lado de Alice Gomes. 
na qualifcatório do tram” 
polim sincronizado femi- 
alo. À dupla já conquie 
tou tm bruno em fere 
ro de 2019, na etapa da 
Copa do Mundo, também 
em Baku No maiculino. o 
Brasil terá Rafael Andra de junto com Raçan Cas 
to 

Santiago, Chrátal Santiago, 
cia da Silva Laval Ma- ria Vitória Merencio Taba: 
tha Beatriz de Oliveira, Adrielie Alves, Yasmim 

Paiva, Sondriie de far, Mah de Brito 
Fermira, Mara Bia de “o eo, Mara ca 
Raros Candido Vitória do mário, Taússa Ribeiro da 
silva. À equipe tem coma téenleo, Enileo Alves da 
Oliveira e a colaboradora Mariana dos Santos Silva 

Os medalhistas no Tor. 
neto Estatal foram Riniam 
de Paula, quatro medalhas. 
de ouro: Renê Henrique, 
quatro medalhas de otra: Raisca de Paula Muniz 
cama medalha de cur: Ra “Bruno Malaquias. uma 
dada de oro e djas de 
prata; Luiz Gustavo Rodri 

O principal objetivo da 
delegação brasileira é so. 
mar pontos no cleo olim 
pico de três anos para os Jogos de Parie À última 
participação do país na competição ocorrem na 

de ouro, uma de prá Uma de iron: Adrce AL 
“ves, uma medalha de ouro e uma de bromee: Matheus de 
Beto Ferreira, duas mea 
Is de prata. Vas Mar cos, a medalha de pra. 
ta: Yago Carlos, uma meda- a de prata e duas de rom. 
xe; Christal Santiago, duas medalhas de bronse; Calo 
Santiago. uma medalha de drama; ubatha Bentrie de 
Oliveira, uma medalha de bronzo é Ana Rioly Me 
ins, também com uma me- Sabia de ron 

O prefeito Ednardo Bar 
boss, parabenteou à equipe pelo desempenho no Tor neio Estadual “Parabenizo os nossos atletas pela com. 
quista, pois sabemos que & Esporio exige multa dedica 

ic 

pelo apoio e toda a equipe técnica pel dedicação, Um lo nous compeotilaos & 
promover sado e qualidade de vida + à prática esport 
va é uma foro aliada nossa 
miseão” Notsos atletas tiveram 
duma excedente secção te a de vimento ve ad 
tos e séries apresentados 
por cada um dos mesmos Cmsegumos um sao mu fo poli no Torneio Esta 
dual e continuamos avar. cando. Agradeço à toda 
equipe da Secretaria de Es Ort é Lazer que por meio da Prefeitura de Pinheiral 
muto contribui para ob termos êxito  vitiia, Agra. 
ço também sos pais, res 
móvel, amigos & proc nadores pela confiança é credibilidade - disse, Enil 
son Alves de Oliveira téc. cod equipe. 


