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Emissão de nota fiscal gratuita 
entra em operação em Volta Redonda 

Novo sistema implantado pela prefeitura começou a funcionar nesta segunda-feira 

O novo sistema infor. 
matizado utlizado para nd ministrar 0 Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Na- turozá (ISSQN), e que em. 
te gratuitamento a mota is caf eletrônica, entrou em 
operação nesta segunda er ess la 20, em Volta Redor. 
da. De acondo com o secra. 
tário municipal de Fazen- da, Brick Higino, à opera 
ção de implantação do ovo sistema foi realizada 
“com sucesso e já se encon tra em funcionamento. 

Inlelamos na sexta fi transição do Sist ra 
que, na prátl 
dos contadores já conhecia 
o relembrou durante apre- 
Sentação oflial na semana 
passada”, afirmou 0 secre- Fúria, eltândo os benalcios 

que serão gerados com a . motas fiscais no municipio 
eita Desde maio do ano pas “Com o fim da taxa sado, uma iata era cobra 
para emitir as notas fis. da de empresários, micro Bals, além da economia empreendedores ou qual 
para o contribuinte acredi.. quer prestador de serviço. fo que multas empresas À cobrança, feita mensal 
irão se legalizar, inclusive mente, girava entre R$ 
os Microempreendedores. 7,90 (microempreendedo. Individuais (MEI), aumene res individuais) e R$ 
tando a arrecadação do ISS. 4980. O valor era referem. e movimentando a econo. te ao custo de aquisição 
Tm”, acrescentou Erick do software usado para À integração do novo emissão da nota por uma 
sistema com os de gestão empresa contratada pela da prefeitura foi realizada antiga gestão. 
pela Empresa de Processa- Desde 0 inicio do ano mento de Dados de Volta. estamos trabalhando para 
Redonda (EPD-VR) De melhorar o amblente de acordo com dados da SMF. negócios e movimentar a 
Volta Redonda conta com. economia, como parte da 

ca de 11,4 mil contribo- recuperação da nossa cl Íntos insertios. Nos primei. dade: São multos os desa 
ros olio meses deste ano, à. flos, mas estamos ava Secretaria contabilizou à cando mais a cada dia”, 
omissão de aproximada. aftrmou o prefeito Anto- mente um mulhão é 50 mil ndo Francisco Neto 

Federações das Indústrias do Rio e Minas 
emitem nota oficial sobre crise energética 
Diante da grave crise 

húárica que o país atra 
sa, nA qual à prevl. 
do Operador Naclo. 

nal Sistema é do que os 
reservatórios das usinas 
hidrelétricas do subsls- 
toma Sudoste/Centro: 
Desta finalizem o mês 

umbro com 14,9% 
armazenamento, Pir. 

Jan e FIEMG, em nota conjunta, propõem 14 
medidas de combate à 
crise enorgética, como 
Torma de manter a reto. 
nada econômica e 0 re 

aquecimento das ativi 
dados Industriais 

A dntega da nota 
O desafio imposto 

pela plor crise htdrie 
dos últimos 91 anos é 
premente. À previsão do Operador Nacional Sis 
tema é de que os reser. 
vatórios das usinas hi 
drolótricas do subsiste. 
ma Sudesto/Centro.Oes. 
te fimalizem 0 mês de se 
tembro com 149% de ar 
mazenamento. Mesmo 
com acionamento de 
todo parque termelétri 
co, os reservatórios se- 
guem caindo em ritmo 

estabelecido diversas 
medidas, visando redu: 
air o risco de falha 
abastecimento até o mês 
de novembro. Não obs. 
tante ações como à flexi 
bilização de critérios 
operativos do Setor e de 
operação dos reservató 
rlos estarem na direç 
correta, é preciso avan 
çar no sentido de garan. 
tir o abastecimento de 
energia no país com ra 
clonalidade econômica e 
isonomia no rateio dos 

jesse sentido, as Fe. 
derações das Indústrias 
dos estados do Rio de 
Janeiro (FIRJAN) e de 
Minas Gerais (FIEMG) apresentam suas suges. 
tões, para contribuir 
com o combate à crise 

alarmante. O Operador 
Nacional Sistema (ONS) 
indicou a necessidade 
de oferta adicional de 

5 GW médios d 
equivalente a 
ga -, para minim. 

zar os riscos de apagão 
em novembro, 

Ressalta-se que a ert 
se hídrica que acomete 
o país em 2021, apesar 
de crítica, vem ha estel 

a de uma década de 
operação hidrelétrica 
sob estrosse, sem que 
medidas estruturais fos- 

em tomadas para mitl 
Ração de riscos. Não fos 
Sem as sucessivas crises. 
econômicas, que frea- 
ram o desenvolvimento 
do país, estaríamos di 
ante de um cenário in. 
Sustentável, 

Com a agregação de energética: pacidade insuficiente Permitir que o pro. 
e sem expectativa de vo. grama de eficiênc 
lumes consideráveis de 
chuvas nos próximos 
meses, todas as atenções 
agora voltam-se para o 
comportamento da de 
manda que vem se recu. 
perando diante do início 
da retomada econômica 
é do reaquecimento das 
atividades Industriais. 

Diante desse cenário, 
o Governo Federal tem 

energética da Aneel pos- 
sa ser oferecido com re 
cursos a fundo perdido 
para o setor industrial à semelhança do que já 
é feito para programas 
sociais, para o setor pó- 
blico é para as entida. 
des sem fins lucrativos, 

Solicitar à Ancel que 
nexibilize o indicador 
coletivo de continuidade 
DEC para que as dis. 

É Estado do Bio de Janeiro Prefeitura Municipal de Paraty 
tribuidoras possam pro- 
gramar e realizar desil. 
Eamentos visando novas Conexões em geração 

distribuída - que contri 
bui para aumento na rodução de energia e 
Tedução da demanda de 
geração centralizada Viabilizar à utilização 
da cogeração e da gera 
ção local industrial à 
partir de óleo diesel ela 
Borando programa que 
agilize a entrada dessas fontes em operação, O 
mais breve possível; 

das linhas de crédito do 
BNDES dedicadas aa. 
ções de eficiência ener. 
Bética e, em especial, a 
quisição de equipamen. 
os autoprodução, 

Criar produtos dentro 
do plano de Redução Vo. 
luntária da Demand 
RVD - reduzindo 0 atual 
patamar de 5 MW para 1 MW, permitindo que 
mais indústrias possam 
contribuir com o pro. 
grama. Flexibilizar o 
mite de horas para ade. 
são à RVD para 2 à 7 ho. 
ras diárias. Ademais, 
permitir que o consumi 
dor possa fazer a contr 
mação da sua adesão ao 
programa no dia anteri dr à eletiva RVD); 

Suporir a substituição 
da iluminação pública 
Gp) para LED em locais. 
que ainda não o utili 
zem, e ainda à redução 
de no mínimo 20% do 
consumo na IP em árcas 

que não ofereçam risco à 
segurança públi 

sentar à cobrança de 
MS sobre o adicional 

da bandeira escassez hi visto que 0 acrês 

cálculos da garantia fist 
ca das usinas, com a 
aplicação de penalida 
previstas em contrato, 

Intelar as discussões 
“do modernização é repo. 

jo das usinas hi 
drelótricas, bem como 
reavaliar à garantia fist 

dos ompreendimon. 
tos, visando aumentar à 
adequabilidade da oferta 

clmo do imposto decorre 
de 

“de uma cr 
Se energética e 

Estimular, à seme 
thança do governo fede. 
ral, à redução do consu e 
mo de enerégia nos prédi. interligado nacional 
os públicos e em empre. Por flm, é fundamon. 
sas de utilidade pública tal que o Governa man. 
como as do setor de sa- tenha uma comunicação 
neamento, transparento e continua 

Ajustar os postos tarl- com à soclodade, desta 
tários dos consumidores. cando as medidas toma 

tivos do Grupo À, de das e quais custos serão 
forma que a tarifa de suportados pelos consu. 
penta relita o horário de midores. É inaceitável 
penta do sistema elétrico que, mais uma vez, 05 
de cada distribuidora: consumidores é os seio. 

Impedir que o desloca. res produtivos sejam de. 
mento hidráulico causado masiadamente onerados. 
pelos programas de redu- pela atual crise enrgóti 
ção da demanda seja su- ca. Assim, 6 Imprescin 
Partado pelos consumido. divel que 0 gover! 
res, via encargo tarifário, deral encontro mecanis. 

Utilizar recursos do mos de redução do im 
Tesouro Nacional para. pacto Onancoiro sobre a 
cobertura dos custos ge. conta de energia, para 
rados pelos programas não inviabilizar 0 cres 
de redução da demanda - cimento econômico do seja voluntária ou com- país no médio é longo 
pulsória: pra 

Inibir sobrepreço na 
oferta de combustíveis Luiz Césio de 
para usinas termelétricas, Assegurar que os indi. 
ces de indisponibilidade. 
das termelétricas fiquem 
dentro dos valores de re. 
ferência utilizados nos 

Souza Caetano 
alves - Presidente em 
exercício da FIRJAN 

Flávio Roscoe Nogueira 
Presidente da FIEMG 
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Bruno Paciello e vereador Mamede se reúnem com 
novo secretário de Estado de Trabalho e Renda 

Encontro teve a finalidade de continuar tratativas para instalação do Sine e da Casa do Trabalhador no município 
fes para receber a Casa do O vereador Jefferson Tl 0 Sine. No Mamede tem atuado com 

O secretário de Desen. sa meta é buscar mecanio . determinação para Barra volvimento Econômico, mos para impulsionar a Mansa ajudar o municipio Tecnologia « Inovação de . economia do munkeípio. fo a conquistar esses dois be- 
Barra Mansa, Bruno Pack. mentando a geração de em. nefcios de fundamental im- 
Ho, do reuniu nesta segun. prego e renda”, destacou. portância para o trabalha 
da'eira, 20, com o recém. O secretário alnda desta. dor “Esta é uma iniciativa empossádo secretário de . cou que o municipio está conjunta entre Executivo é 
Estado de Trabalho o Ren- concentrando esforços para. Legislativo Coloquei meu da, Patrique Welber A favorecer o desenvulvimer. mandato à disposição para 
paúta do encontro fl à im to comercial, industrial e . resolver duas grandes de- 
Blantação da Casa do Tra. do terceiro setor no pos. mandas da nossa cidade, balhador é do Sine (Sist. pandemia. “Também esta. que são à geração de em ma Nacional de Empregos) mos de olho nas contrata. prego € 4 qualificação dos 
no mundipio. O vereador ções que geralmente ocor-. trabalhadores. Mou agrade 
Jerterson Mamede & 0 as. rem no fim de ano. São va. cimento especial ao novo 
sessor da Profitura Paulo gas temporárias, mas que Secretário Patrique, pelo 

Podem se tornar efetivas. seu comprometimento com to também participaram da Estamos trabalhando pars. Barra Mansa, e ão prefeito 

ETR 

reunião. que à instalação desses. Rodrigo Drsble, que tem “Segundo Pacelo, as tra-. equipamentos corra ainda sido incansável na busca 
tativas para à Instalação . neste semestre” pelo desenvolvimento da , Abas rem e rare 
dos dois equipamentos pú- No decorrer da reunião, nossa cidade tee e Pato se encontraram com Psrque Weber 
bicos Já estão em anda. Patrique Walher garantiu A Casa do Trabalhador “lo de cadastro no Balcão “carteira de trabalho fisica Já 0 Sine visa 0 aprimo- 
mento á cerca de dos me. atenção otal à continua.  afrece serviços de emissão o Empregos: entre outras para a catera do trabalho. ramento do atendimento a ses. "Com à posse do novo . de dos procedimentos e do de carteira de trabalho 1" € “indicações pára o mercado “Algital O formato eltrônt.. area do trabalho buscando secrtário viemos dar boas. cronograma anteriormente 2º via) orientação ao traba: de tratalho Na unidade os. co está em funcionamento a qualidade de vida do tra vindas estreitar as relações. previsto pelo Governo do  lhador Instruções sotxe cla. cidadãos recebem auxilio. desde 301, podendo substl-. balhador « 0 desenvolvi. E Continuar os peoceimen: Estado oração de currículo, xt. para fazer à migração da tur a versão impressa.” mento do municipio. 

Deputado encerra curso de 
Formação Política proposto por vereador 

ssonals que atuaram de outras pessoas em relação 
forma voluntária na real à participação no dia à 

O vercador de Volta. zação do curso de Furma- dia da política “As pales 
Redonda, Jari de Oliveira. ção Política fot fundamen. tras me deram embasa (PSB), encerrou o curso tal para 0 sucesso da pro-. manto para me posicionar de Formação Poltca, pro. posta. "Alêm dos dois de- e, além da área politica 
posto por ole em cumprl. putados federais que fiz. na área social. É mito 
mento a um compromisso ram as palestras de aber. bom ter conhecimento 
assumido na campanha tura o encerramento te- para não catr em Fake 
eleitoral de 2080, na ma nho que agradecer ao News”, falou 
nhá doste sábado, dia 1, professor e mestre Jost O deputado federal, 
no auditório da UFF (Unk-. Arimathéa Oliveira, vice. Marcelo Freixo afirmou 
versidado Foderal Flumk-  prosidente do PSI Volta. que, assim que recebeu o nenso), campus Atorrado.  Rodonda, que coordenou convite do Jari para fazer 
A palestra final ficou a. q curso; à todos os pro- a palestra final do curso 
caro do deputado fera! fessores universitários. de Formação Politica em Marculo Freixo (PSER.), que atuaram como dina-. Volta Redonda, fez ques. A), 7 
au falou sobre "O que é mizadores; ao Jodo AL. tão de participar “As del 
ser do Direita ou de Es- ves, que deu a Idea du. as de mandato coletivo e AR ça querda? Como se orvani- Fanta a campanha de. participação popular do DS L = + 
im Os partidos políti- 2020; e, principalmente vereador fazem dele refe- = ” 

cos aos quase 79 participan- rência, não só para o mu. 
Este foi o sogundo en. tos, que mostraram inte. niípio, como para toda à. Aolato de xt Mc 

contro presencial do cur. rose pela política e estão região. E é nisso que 
so, à abértura, no mesmo. dispostos a contributr “acredito É pela formação 
Joca contou com a pari para formar uma solado que eramo- eranças e | Marcelo Freixo busca ser líder de frente 
civação do tamitm de emas justa dade faço la, a pe 
partido, Alsenmaro Mo a o ado id e es e oo | da esquerda para o governo estadual 
Jon, com o tema “Política panhou todas as palestras bleia Legislativa do Rio com P Malôsculo”, no in. online e aprovou à dela. de Janeiro) promovt cur. | 4 ; . 
clo do agosto. Os outros de Jar “Fo uma ineat- sos de formação poltca e | Tas Guria encon * ConsriaiçÃo Federal e Cursero inuria Essa assuntos foram abordados va enriquecedora. Uma sigo Investindo nesta | encitsiva ao DIÁRIO DO quem está fora — afirmou. aliança com interior é 

O deputado federal momento, a dis também que uma 

em reuniões virtuais pela “oportunidade de adquirir ideia”, falou Frota VALE, que é précandi. Freixo disse que vem . importante porque à so. 
plataforma Google Meet. “conhecimento e comparti- Após o encerramento | dato à governador no. cmversaindo com empresirk.. lução para à recupera. Entre os temas estavam  Ihar com pessoas que re. do curso de Furmação Po- | ano que vem. Ele tam- os e setores da polícia aim ção econômica do Esta 
democracia, mandato par. almente entendem do as. ltica, o deputado parti: | bém afirmou que pre. das lideranças políticas. do do Rio vem do Inter é do de tende co — O Estado do Rio está ar”. justifica, Informa. tlegativo, construção de  sunto, Essa experiência. pou de encontro com lie- | ia fruto foimada er avançando + acredito que do úue Pretendo visitar 
políticas públicas, a dife- “sorá Importante para mi- ranças políticas, comuni. | partidos de esquerda, . vamos conseguir um bom Itatiaia para apolar o rença entre capitalismo, nha vida profissional e  tária e religiosas de toda. | &om os quais vem com. programa de Everha, uma. procandidato do ESE, 
soco é comunlemo e pesar, die região nã Câmara de Ve | versando, Ee, li. bn união ral. fil Ber, ue val transparência é controle "O studante Bruno. readores de Volta Redon- | afirmou que à polariza sputar à prefeitura 
social Gurgel acredita que ter “da, à convite do diretório | São na disputa de 2022 tor mação dipdemnçe 

Jari ressaltou que o participado do curso o co- municipal do PSB (Parti- | qegincis cesmentaso” O partamentar afirmou TRÊS 
empenho de todos os Pro- loca em vantagem sobre do Sockalista Brasileiro 

Rodrigo Furtado colhe informações para 
Plano Diretor em Santa Rita do Zarur 
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Corpo é encontrado na Rodovia do Contorno 
Peritos do Instituto de Criminalística Carios Eboli recolheram projéteis deflagrados no local do homicídio 

do homicida 
user metem Piloto de helicóptero é rendido 
amqinice euene=em POr Criminosos em Angra dos Reis cas de firos, eta Volta Hc. Floroschi inturou um onda. O corpo da vitima  cedimento para Investigar tava  marõem da ei. ua tenta de homo fica localizado ao lado do  zadas e inquéritos Especi. Ao perceber a manobea, via do Contorno, sent Ta HEM no mesmo bairro ais (DRACO), para identifl.. os marginais agarraram O Santo Agostinho, próximo. po, dia 19 na Vila Maria: à tm púoto da Polícia Ch: Agnda segundo policia. car os passageiros e scla-. plo é o comando, que en 

Vi do Rio, que pilotava um . as Criminoos queriam que. recer 5 fatos. trou em luta corporal com dia Paulo Ele Alves Abrar” anos, que foi levado para Sa Paulo Este Als Abrar- anos, que foi levado para. helicóptero particular teve o piloto, que chegou à er os criminosos. Após alguns. 
ace Cir elo Sa PRC, que fr tia iamos 5 td cm la corporal com Ne afogado tado og, perisbendo que o 

res do descartar AB que unhas flsseram bre o Batalhão da Polícia os homens durante 0 voc, o cairia, dexaram 
togo de o crime to sido pre. dm hr e Buve cmerectere Militar em Bangu. Zona sobresnasss à penitenciária o piloto vol a conduzir à mediado é de execução. Pe. entres frequentadores O. Oeste do Rio, para fi de. e desistiram do plano quam: -A Policia Civil esctareco. aeronave, Os bandidos de: El do ins de mi domo do estabelecimento e. dois ros que o ha. do perceberam que o hell.. que dois passageiros contra.  sistiram do plano é manda 
nalistica Otras testemunhas teriam. viam rendido durante 0. cóptero poderia cair Em taram um voo para Angra. ram o piloto seguir para Ni 
ICCE) recolheram projéteis prostados dopolmentos na. voo. aa a pai elormos mah com E pets pro poa po policia info dos Reis pela manhã com . ter, onde pularam do hell Segundo a polca, pe. que quaão sgbewava 0. remo previsto ara sta cótero Cm uma rca de 

fotos comartação um voo Pal: o ima Que: e 2 Genro de AG oro cortaram im vos ua. ta oem que vi. som no rugas dede PMs ficam feridos durante | Fr árera ss Reis no do. queda x dupia deixo que riam hoje, como O piloto. romóvel da Polícia Militar E “ring com previsão de le oltae a plot". que fez 0 vio não esta se de Nie. Esc ram re rseguição em VR reto do Ro sta sega And sudo a pola. Sentindo Rem sabia aj. alzadas na região par lo pe ição DO Ca Coifa ca SR Sa Anda “a ez 6 vo não etira se qu o CIO voa té NY. decolagem o pgto que “O caso fi registrado na Doi policiais militares ção da itura. Durante a | Sentindo bem, seicHou ao. er, Ra Região Metrool-. subtil o que pas tal. Delegacia de Repressão às cam levem fds. perseguição, Um deles ab | da de Guto cega: No te. fama: Os hoisens pularam ot rendido avisado que Ações Criminosos Organiza do sdrerm um acidente. rom contos Pis O ol. | torno Já o ar ee fo re. da serorave e gica para. deveria ir para.o presídio dee e inquéritos Especiais 
e ada a ao lido com uma arma ere- uma região de mata. O de Bangu. Durante o trajeto (DRACO), que será investi 
comme & haieu em uma | cebeu a ordem da dupla caso foi registrado na Dele. o piloto realizou uma mano-. gado para identificar, pro. 

se need em copia aa à 5 o Compl Po. qucia do” Reprostão de bra para pousa em um be. Sor ca tania sino” Vel Re E am do | Bstenciário e Bang ue Ações Crimindsas Organ. tado da Foca See tod e e 
RUNdo oglstro de vados plo Sama Ser 

dnpupeo ceu | Portal dos Procurados busca paradeiro bairro Retiro, quando vi. [HS onde foram me- 

arena amomecet | de líder do tráfico de drogas no Belém perceberam a apruxima-. Polícia Militar 
= toner”, ande bandidos cor 

Força-tarefa interdita O Disque Denância de paz obg mer 
Angra dos Reis (9900 253. dores a assinarem com 

comércio no fim de semana 177 tuuisu mem Go uma eme contado cartaz com a recompensa pelo próprio tráfico. Com 
de R$ 1 mil por informa- relação à extorsão cometi qões exclusivas feitas do da à comerciantes, já fo. 
serviço que levem a policia . ram feitas 14 denúncias ao HELDER DA SILVA a capturar o criminoso serviço. Vale reforçar que 
Hótder da Silva, vulgo “as Informações são enca. 
ur. minhadas as policiais civil Segundo o Disque De- e militar para averiguação. núncia, ele integra uma “Com auxílio dessas facção criminosa e é co- formações, por exemplo, 
abecido como chefe do trá-. 33º BPM Já conseguiu des- 
fico de drogas nos bairros. mantelar inclusive uma 
Belém e Gamboa, em An- central clandestina de in 
gra dos Reis. Segundo a ternet no Areal, retirando sem cemeenas Dolci, al seria Um dos. do peste, eqmipamanos Ea etc naçã demo nn, Pla Si sola um dos de postos, enipamantos [5] merelants, inclusivo arde. distribuição da sinal. z. E A ação de domingo (19) nando que traficantes de Quem tiver informações. RECOMPENSA 

E teve como saldo, um estabe sua quadrilha aterrorizem — cobre o paradeiro de Hél- epi ri ep O rp dr a o e a doe PAR as a cade dedo agutação te peníca: jo ts cobras pr. rações se ta aa e sn Sis. cr ori ee cl, ema” oe extgido comer do deervto municipal durar. balrros Vila Americana, na possa rom AEE 
te a pandemia de Covigi9, 249, São Cristóvão, Vila presa de internet . pode denunciar de forma (es E m 
Invebáioa um estabeleci. Santa Cecilia Vila Rica. Ol queimado amúnima so Disque Dedo TELEGRAN pao ema si etica. Centro, São Giraldo Col, Dados levantados pelo cia, através do telefon 

na, Monte Castelo. Jardim Disque Denúncia de Angra. quo 353 1177 (custo de liga- Ada o Aro “dão conta de que, desde. ção local) ou ainda pelo  Fecompec é doRS 1 
o Rosado dia 1 tram "Ro ações Contam com 1 foram caradas Soco “Disque Dei necatados 5 estabeleei.atúação de servidores da em sua central, pelo me. cia Rj” Ratorçando que pets urane aço nos Secearia Ama e E. nos 25 donas sabre ca tdos os casa Homem com mandado de pão por 

Esse Rede Ria e ilância.. imstalação clandestina de. nimato é garantido ao de | homicídio é preso quando vendia carro Vila Mury, Ro anti da Guarda Munt.. Jnstalação « à 
Rica, Centro, São cipal (GHIVRO), é apolo da. ermet, as popalares “ga- nunciante Cerido e Cia. O jure Policia liar (ÃO e do Policials da 166º DP peito estava tentando 

(Angra dos Res, coord. vender 0 carro à uma === O RERE || | ses pelo doigado itu-. pessoa que estava inte. 
' lar Vilson de Almeida. . ressada em comprar o 

=== prenderam na manhã veicula TORTARANE SIE DE 20 DE SETEMBRO DE 207 festa sogundadoira dia Com a aproximação o, um Bope que co. das policiais civis, e O prerero Do apecimo De po AL ouso be suas | | irá ele havia ur manda. (suspeito) que est de 
FONSLOGAÇÃO Arões es do de pião po eme. tn, ento dear e PROCESSO sesagas nedoLvê o, pendente” Ele filo. abalardo no cao é 

Onda cores e emp ga det coma 4 calcado no trro Ma. o qe estava Suspon, ao en or ae ar ineo | | Jg o: MOUEAR à pa de 2 de Goto ut vaia | | Ecs ndo Do dio ido q inle 
CE. Ta mtdade PREGÃO PRESENCIAL a Gas qm en a ad “de junho deste ano, teria . o motor do veiculo. No ais AGUEÇÃO De UA DO SG AUTOCÃO astassinado Niarelo, afat o disre e Tan Tecracõs DO BENS Mer da Sit Inenons Ele FDL presa é ED NTE ni pre aee | | pg ff msg dt de peço mo O eine ocorreu em . ão resista em entrar na 

Es peido prima uma área de mata exis. viatura policial, sendo le 
nuexasene socusros semmons emerge Dr VÊ ado par a De o San explicou que 0 sus. seo 

ERC fesexe 
TOR DEDE serenas DE ESESS [uReR 

oimererono ice oero ne. housoce mus meuoesisis ERR Ra 
A CONTRATAR, popa ut ea tdo rear ps par e Di ms spo peer de CA O a Di 
Das ES || EL eu TE 
anoite etnia pm escoa 
ma remetem sap emas mms | | ar trema nte pião a me mem 

sa uguts sro 
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COVID-IS 

Volta Redonda prepara vacinação 
para jovens de 12 anos ou mais 

Cidade vai receber nova remessa de doses da vacina Pfizer/BioNTech 

amos também serão vacina 
doe. O encuntro de gerações 
mare a vacinação coma 

em Volta Redom- dia. He adolescentes a ido. 
sos, o município seguiu com à aplicação da vacina. 
para tados. O balanço Inter. Alda secretaria apontou 
mais de 1.2 mil vacinas aplicadas, ntre primeira, 

aa ts pessoa ie E RE Sra a Dener; psd nie a pesbradnio tao E a Ml a sr pipe EO dan E ii 
O coordenador da Viet. lância em Saúde de Volta 

BM alerta população sobre 
alto número de documentos 

perdidos em pontos de vacinação 

“es da tia 
pro o e poi de ação, sendo om maio re Saia nar do eo ca tabela eo de oe ode cos Cria da caio o pu 

“acordo comb saca rio de Saúde, sa Epa 

A imuntração contra o Co 

E Fam à segunda dose até ia 3 de tmarço, alêm das. Segundas doses que estão agendadas. O horário será Ty às 204, distribuídos 

prpcara. O intuito é aler ara população que tenha perdido algun documento re Eomtementa a vir aqui proc a, revelou, aerescentando Toca que esto 

O ds Soh na Unidada de Saude. Sentinela, do Ano 
indispensável à apresenta. “do cartão de yacina 

PORTARIA W SIE DE 20 DE SETENGRO DE 2121. 
o prerErro Do Muro DE Posto REAL NO USO DE suas Armações LraNs 

ONE a parto do 2 e tro se 20 mo 
RENTE fat denovo Ra ra Ea Minc de a ora 
e 2 Ea Pta a at de a ação q So depoente 

Redonda, médico santtario 
ta, Caros Vasconcellos rec “Sitou a Importância da va 
Clnação para todos, Incust. 
ve para adolescentes sem comorbidades de 12 a 17 
am A segundo o médico, é fundamental 
para redução do contágio do ovo encumavirus 
“A vacinação de adoles- 

centes contr à Covad19 Já 

sum saúde Então, os adeles 
centes podem procurar o Serviço de saúde para ser 
vacinado é recomendável 
que alguma responsável dcompanhe, mas não é 
obrigatório. O adolescente tem Condições de decidir se 
de quer tomar à vacina ou não! destacou Vasconce. 
des TLacas Lima, de 13 anos, 
foi um dos que recebeu à 
primeira dos do de sua mãe, Isabela Lima o adolesceio comem 
tou à satisfação do ser vaci. 
nado contra a Covid-19 
“ul fez com a vacina. 
principalmente nesse mo Ementa de retorno às aulas”, 

te, a pessoa acima de 13 die amis fem autonomia sobre eis Siguelo, de 14 anos, 

Prefeitura inicia eventos em alusão a Semana Nacional do Trânsito 
vel e com menos aciden. 

posta da 

grama de Educação no 
Trânsito), e em parceria 
com O Sest/Senat, Inlelou 
Ontem (3) uma semana de 
atividades em alusão a 

lou sobre a ação. “Aiua 
mos de forma bem com. 
prometida com o trânsito, 
estamos sempre preocupa “dos com a saúde do traba iador de transporte é 
também com a capacita 
ção des, Justamente para. 
que ele possa compreen. der o trânsito na sua grandora. Sabemos que à 
trânsito mata múlto e es tamos nessa campanha 
com o objetivo de mostrar à importância de cumprir 

mana Nacional do Trânsito” A ação de aber. tura foi a Caminhada Paz 
no Trânsito, realizada na Avenida Joaquim Leite 
que contou com uma apre. sentação da Banda Marcl Are com os atiradores do “Tiro de Guerra Segundo o Inspetor da “Guarda Municipal de Bar. ca Mansa e coordenador do PET Agostinho Silva, O Ima da ção é conse tizar à população. “Prec samos Chamar à atenção para termos um trânsito als seguro, mais saudá 

as normas, saber que to dos nós temos direitos, de 
veres e principalmente, 
Dasear essa conselentiza 

PR jarra SETE 

[E 
HONOLOGAÇÃO PROCESSO sasaiaaas 

Dog do cm ae epic lui, de muto cmo pe 4 re, sa 105800 ot o En das Leer Co o eat 1 o Cu Aa 10 de 

OE SENIÇOS LTOK ENPI GL tor SOR rem “a is a o nero a smta= va 
nt fe, 0 de et da 22 
sereno Moccpa ce Ense 

ximos dias da semana so rão: uma palestra de sogu- 
Fança no trânsito na em. 

Sul Fluminense, em Voa Redonda, que ocre: 
rá nesta terça-feira, dia 21; 

um papel importante nes 
sa engrenagem O objetivo 
É reduzir esse nômero tão. 
alto de acidentes”, decia 

Para o Sargento do tiro de Guerra, Leandro 
Furtado, fol uma felicida- “de multo grande partici 

dessa conselentização uma atividade múlto importante alertar a popu. lação para um trânsito mais Seguro e melhor 
ra todo mundo, é uma onra para o TO poder 

participar de um momen- 
to desse”, concluiu. 

Programação 
As atividades dos pró- 

E Here) 

de Trânsito na Escola Mu- 
aleipal Enyr *? Nader, no 
bairro Jardim Central, € ma sexta fora, dia 24, 
mo dia da campanha, h Verá um ovento na Rodovi. 
ária Comendador Geraldo Osório, no Centro, com o 
tema "rrânsito à Empro- 
abilidado” 

e PRGrEnO DO CÍ DE PORTO REAL NO Us DE GuAS. RrMUÇÕES LEGAIS 
nesoLve 

Ec açÃo AV oC a Ares | ar A a mta Mac da 
A 2º a Pta ni mg na data dn pcaçã, ve 
ES ao Sta ta 

Auexaone Augustus semmoms 

[E====— ]|(688) 
TEXTRATO DO CONTRATO Nº cagaGar 

Secr fita de Eae 

= | forge) 
EXTRATO DO CONTRATO Ne maazaat 

CONTRATE. oleo Mn d Pot CONTRATADO: Dos Como Rs La e” 
RETO. Ação de papal pa mos 2 neces se 
A ERRASAMENTONODA IDADE Aa 6 Li Fer Hot 

CE EnEREO seas iatio e atoa SS PR a eo ap da at de cr 



6-DIÁRIO DO VALE 
ho 

TERCAFERA 21 DESETEMBRO DE SOM 

Voltaço se reapresenta e inicia 
preparação para enfrentar a Tombense-MG 

Para seguir na competição, o Esquadrão precisa vencer a equipe mineira e torcer para outros resultados 

O elenco do Voltaça se 
reapresentou na tarde desta 
segunda-elra, dia 0, Inei ando à preparação pera em. 
frentar à Tombense MG no sabado, dia 25, às 17, no es 
tádio Raulino de Oliveir 
pela última rodada da pri meira fnse da Série C do Campeonato Bra 

Na reapr mandante 
lou sobr as chances do Es uadrão de Aço se Classif 
para à próxima fase. 
ara lo acontecer, além de 

vencer à equipe mineira, 0 
Voltaço precisa que o Perro- ViárioCE não vença o Flo. 
Fest. CE é 0 Botalogo-PB. Seja derrotado pelo Santa 
Cruz PE, tirando uma dife rença de dois gols de saldo, 
para a equipe paraibana. É faber a nossa parte 
primeiro, conquistar à vit Pia em cs, depois jovene 
para os ouiros resultados 
que nos favorecem, Na no Sa eae Já aconteceu tam cnisa, diversos times já tive 
Fam à possibilidade de se 
classiicar cum antocadêne o erraram, Inclusive 0 Volta. 

adonda. Então é continuar abalivindo forte, se com. 
centrar ao máximo pa vencer à Tombense o de 
ver como foram os outros 

destacon o comandante tr. color que ainda analisou 0 
mp com 0 Floresta. CE 

Mais 
Redonda 

na vez 0 Volta eve um erro de 
arbitragem contra. Deixa 

que 

eitos no amo, que fo ri 
bastante, mai perdor mui. tos pol 

A 
nal, já que o empate não 
foto que queriamos - des 

Programação 
Neste primeiro dia de 

vidade. o elenco realiza m trabalho de força na 
academia. À preparação 
tricolor segue com treina mentos no CT Oscar Car 
doso de terça à sexta Do perto la manhã 

Fla divulga lista de laboratórios 
credenciados para o duelo entre 

Flamengo e Barcelona-EQU 
O clube destaca que o documentos (ORIGI 

torcedor só estará apto NAIS E CÓPIAS) 
Na próxima quarta- à retirar o ingresso  - Voucher gerado no 

feira, dia 23, às 91h30, após o resultado do exa- momento da compra, 
Flamengo e Barcelona: me constar na base de preenchido, Impresso € 
BQU disputam. no Ma- dados (o processo pode assinado; 
racaná, o jogo de ida da levar até três horas, de Joctimento de idem. 
semifinal da Conmebol pendenda do laboratório tidade com foto; 
Libertadores. Os torce- escolhido). Assim, o tor. Comprovante de 
dores que já efetuaram . cedor é orientado só se meia-entrada (se houver 
a compra dos seus in- dirija a um dos pontos compra de mela-entra 
Eressos ou que desejam de troca de Ingressos. da); 
dr ao estádio já podem caso o teste Já conste - Caderneta do vacl 
conferir os laboratórios. como “HABILITADO”. O “nação de acordo com o 
credenciados para reall- Flamengo reforça tam- cronograma por faixa 
zação do exame de Antf- bém que a relação de la: etária instituído pela 
geno de Covid-19 para a boratórios disponíveis. Secretaria Municipal de partida. Os testes terão está em constante atua- Saúde do Rio de Janol 
valores especiais para Ização. À Lista dos labo-. ro, indicado abaixo: 
rubro-negros, com pre- ratórlos credenciados * 50 anos ou mais: 
gos a partir de R$79, Re-. pode ser encontrada no apresentar comprovante 
forçamos que apenas site https:/Www. veus- da segunda dose (ou 
exames realizados entre saude. com br/geexame. dose única, nos casos 
17h00 desta segunda, dia Alim disso, para retl. indicados pelo fabrican- 
20. e 14h de quarta-feira, “rada do Ingresso físico, te) 

serão aceitos além da apresentação de» Até 49 anos; apre 
para retirada do ingres- exame com resultado sentar comprovante da 
so físico e da pulseira negativo (não reagente), primeira doso (ou dose de acesso ao local do os torcedores deverão Única, nos casos Ir confronto. sentar os seguintes . dos pelo fabricante) 

Resende está na Ginásio Poliesportivo 
final da Taça Rio Sub-20 de Três Poços terá 

escolinha de Basquete 
rios são certidão de nas 
cimento ou documento A Secretaria Munici.. de identidade do aluno, pal de Esporte e Lazer comprovante de residên (Sme) de Volta Redonda cia é documento do res. segue ampliando a oferta. ponsável para menores de atividades gratuitas de idade. 

para a população nos “À professo 
equipamentos públicos. 
Retomadas em meados 
deste ano, com protoco. 
los de prevenção à Co. 
vid-8, as ações atendem 
à todas as idades, da in 
fancia à terceira idade 
No Ginásio Poliesportivo 
Heth Lustosa Bastos, na 
Rua Érica Berbet, em 
“Três Poços, estão abertas. as inscrições para a Es 
colinha de Basquete para 
crianças e adolescentes. Gonçalves Mene. As aulas com O pro- zes, que também atua no 
fessor Felipe Braga serão ginásio de Três Poços, nas terças e quintastei. afirmou que a divisão “SN as crian. ras, das 10hdO às 11h50 e das turmas será feita de cc Moe isento 
das 15h às 16h. As inscri- acordo com a demanda (Cd AÇÃO dO to 

No segundo tempo, o Vale enfrenta o Nova ções podem ser feitas no As atividades para 10 É à iniciação ao es Resende continuou fa- Iguaçu na final da Taça local na segunda e na crianças e adolescentes Porte, pensando no de O Resende recebeu o zendo uma partida im- Rio. Segundo o site oii. quarta, das 7h às 11h e são realizadas no contra. “envolvimento e ocupar. 

vo do Três Poços t 
bém já retomou outras 
atividades. O espaço of 
rece aulas de karatê, fu. 
sal, dança, ginástica ar. 
tística e loga. Alêm dis 
so, sedia os projetos 
Viva Melhor Idade' e 
Viva a Vida” que promo. 
vem a prática de ativida 
des físicas para idosos 

De acordo com o sub 
secretário da Smel, Da. 
niei Alves Ferreira Jum 
or, a coordenação da se- 
retaria tem procurado 
equilibrar a oferta de 
atividades nos ginásios. 
entre esportes individu 
ais, como dança, atletis. 
mo e badminton, e cole 
tivos, basquete, futsal e 
outros, atendendo à to- 
das as idades. 

Andreia 

Madureira no domingo, pecável e ampliou logo al da Federação de Fute. due Tai de Tate na terça io editadas no contra do de maneira saudável 
dia 19, pela semifinal da nos minutos iniciais, bol do Estado do Rio de e quinta, das Hi às ITHSO pos divididos, normal O contraturno escolar. 
Taça Ro subao e venceu com Henrique Halls de Janeiro (FERN), as par. e Ih às 16h; ou na sex-. mente, por faixa etária - para à jerceira idade. o oco é na manutenção 

da autonomia e da saú 
de “falou Daniel 

or 4 a 1 no Estádio do cabeça após cobrary Tiabalhador Os gos da ra de Brendan: Esse é 
classificação para o final. o quinto gol do zagueiro ainda sem horário mar 
da competição foram mar. nã temporada e todos cado caos por Bismarck. três. partiram de cobranças. vezes, o Henrique lil qe bola parada do cami Pede mí, amarcto 

Na primeira partida, Sa 10 

taeira, das 7h às Ih. explicou. 
Os documentos necessã" “Vo Ginásio Poliesporti 

AS SUAS DESPESAS AGORA! 
com mando do Mature.“ Com o jogo control. Nove gois tem Bis TEMOS A SOLUÇÃO! Ea, a partida terminou do, SUbIou Confiança € marc nO Campeonato |? PoUOSMDEDIAS Tre EEN 
empatada em 2a 2 Por espaço para o centros. Carioca sub 221, dois | arise amando Eos ter feito melhor campa- . vante Bismarck se isolar “a mais do que os segum. o as nha na Taça Guanabara, na artilharia do estadu- dos colocados no =) MONITORAMENTO ATRAVÊS DO SISTENA DE ALAN: o Resende tinha a vanta: al. Ele marcou mais ranking São eles: Lãza 
gem do empate nos dois dois, sendo o terceiro ro, do Flamengo, e Luan 
jogos. No Estádio do Tra-. gol depois de um lindo Brito, do Fluminense, 
balhador, no entanto, so- corta luz para o camisa ambos com sete. O faro 
bressaiu a força do Gigam- 10, Brendan, devolver de . de artilheiro está em dia 
te do Vale. Em um jogo forma açucarada. O Ma. e 0 centroavante vem 
que começou pegado, Bis- dureira ainda marcou empilhando gols. Pela 
marck abriu o placar um gol, mas ficou assim, primeira vez nesta tem 
apos linda jogada e cruza- Resende 4a 1 porada, Bismarck mar. 
mento de Lão Santos. Agora, O Gigante do com um hatrick. 

24 HORAS COM APOIO DE VIATURA E VISUALIZAÇÃO COM CÂMERAS, a HORAS DIAMANTE 
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Circulação: Angra dos Reis - Barra do Piraí - Barra Mansa - Itatiaia - Paraty - Pinheiral - Porto Real - Piraí - Quatis - Resende - Rio Claro - Volta Redonda 
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