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VR e BM têm aumento de pe de casos 
de gripe e se mantêm sem casos de ômicron 

Nova variante da Covid-|9 continua sem ser detectada na região 
e números oficiais estão indisponíveis por problemas no Ministério da Saúde 

s secretarias de Sai. nitoradas pelos dois mu. 
de do Volta Redonda e nicipios, embora os nd 
Barra Mansa vêm regis- meros oficiais não este 

Jam disponíveis, por cau a dos problemas de infor 
mática no Ministério da 

BARRA MANSA 

Homem é preso suspeito de 
esfaquear idoso e ameaçar 

a filha am de morte 

DP (Barra Mansa), coor- 

úlio em de 34 
outro de 6) anos. Ort. c 

me aconteceu no sítio da 

Tempo chuvoso provoca pisado 
acidentes na Dutra Secretário de Ordem Pública 

ER de VR se reúne com 
tese” mbmeincie | rapresentantes de moradores ode pa da 

(Policia Rodovia Fe. bém ao, er um acideno com ou 
1) Infor maram que não . um tro veiculo. Bombeiros Representantes des. que atuam nas Unidades 

tias, mas que as comtrelaram ofogoenão | soc moradores. s Cor 
colisões provocaram inter. rea da rodovia ra atu e Penvo feridos a POLICIA | Gl toada 

Prefeitura garante ceia de Natal a “us: sea io, 
rique Barbosa. Além. O coronel Henrique ex 
Seje também estavam no  plicou que o objetivo da 

a. por sol melho: 
mais de 36 mil ahunos de Volta Redonda : niver 

ra de Paula, acompanha. no município. 
do dos quatro inspetores POLÍTICA | róqi 

comuni 

Aviso aos leitores 
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2 DIÁRIO DO VALE 

Jari assume vaga na Alerj nesta segunda 
Vereador permanecerá na cadeira de deputado 

estadual até abril, quando Renan Ferreirinha se desincompatiblizará 

O vereador Jari PStjas sumo à vaga de doputado ee 
facul pel legenda do part do na próxima segunda-fei 
Ea, 20, no lugar do titular da cadeira, deputado estadual 
Rubens Homtompo, que por Su vez, assume o cargo de 
prefoito de Petrópolis. O *esE, por maloria de votos, 
deferiu a candidatura de Bomtempo, vedar duelos 
ão para escolha do chefe do Executivo Municipal real zada no amo passado. Na 
vaga de Jari, assumo seu su 
lento Raons Ferrera. “ar, que o segundo su 
plento do partido na Ale, 
do assumir a vaga de dep tado estadual, permanecerá 
no cao a abel do amo que 
vem. Nesta data, e deverá 
deixar à cadeira para o pet melro suplente, Honar For 
relrinha (PS), que atual 

mente é secretário muntet. 
a e Educação do io de Jairo Pela teicinha deverá sé dês” 
compania” Ade Serei, para spa. fara resleiçã de deputado 
estadual od sem 

No dia 10 de dezembro, ari via dedarado ao DER: 
RIO DO VALE que, caso 

tivesse e recur So aceito, ele reuniria seu 

do mandato de vereador 
Com a salda de Ja, assumo avaga de vereador 6 suplem 
de, Raone Pereira. 

me 
“O Tribunal, por mato- 

ria, vencidos os Ministros. Sérgio Banhos (Relator) 
Carlos Horhach e Edson Fa. chin, deu provimento ao 

POLÍTICA / ECONOMIA 

agravo interno para dar 
provimento ão recurso es 
pecial eleitoral e deferir o Fegistro de candidatura do 
agravante, eleito para o cargo de profeio do Mun 
ciplo de Petrôplis/RJ de. terminando a imediata co 
imunicação ao Tribunal Re 
Slomai para, independente mente de publicação do 
acórdão, diplomar o eleito, nos termos da voto da MI 
alstro Alexandre de Mora. 

Elos Hortach. 
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a ma teia (10, orepresentane da escola do erva no Su amino se, Raone Pereira, pensdiu Atom leer durante 
tuna oneina de imulaçãodo pros dora! par ar. jd dee tado fot realizada pela escola de formação pmca que reino tão participantes de todo o Paio similação, que com. Inema pot do 15 rr Dual Superior Eleioran, acomtceu duranto Contr dorreimamanto reniiado no mundello de Embu das ae (8 ont ondas 10 Taca deem, one as rairá uma coceira da veres lo no lugar do Jr que e ioparaa me 6 terá Traino é para o Gold Roo: ação O reigamento res- 
lá ce de 230 posso no atra do Ho Ama Engre elas,vereadora, pre feios o dépurados lalios após a formação do mova. ão pariipantos da tur de, leme persa 

ARTIGO 

idades do cenário político 
como à senadora do Chile Carolina Cole, a expreéita do 
de São Paulo Marta Suplicy, epetada foda! Argene 
na Cornella chimideLier. 
mana e 0 ex-governador do Espirito Santo Paulo Har = Rim pia gTanTE aa SnisseTê nas araras pão 
lho em equipe. mero ap acárto ES Rasramtn 
Ras 
ines: ss Tidal Dee Eri 
das pra ç ER 

denso Raone Ferreira foi 
eleito entre todos s partict- 
pantes da turma do Henura 
Bat cumo presidente da 
comissão eleitoral, coord 

leas para à realização da 
oficina prevista na progra mação do treinamento. 

'O RenovaBR, Uma das. 

inhou o processo da lação das eleições. À 
dia de colocar em eática o conhecimentos adquiri 
“os em cora de 360 horas de curso de formação politica 
e de Rage. que rua Sanga de representante da 
turma de 2. 

Ea mnsencaras darei Eocereámeo Recanto cadeia ando Peer Fasano e Mes tão veupaos serio emiado nho caminho, por seu ns toma Ideia de que devemos 
participar da democracia e Soros o mesmos 0 pro tagonlstas da mudança”. desceu Rae Ferra 

nico representante de tudo o Interior do estado do 
Rio de Janeiro nesta adição 

Er 
“Meu modelo de ne los são os Betis.) os balameeavam, € à totatera maior do ques oa da pr É to enero 0 cine colo nerve nunca Solis poe uma ca pao, li or um e ra Steve Jobs, ertador da ppl à considerado um Be maiores gênios da himória reveio, rede dem o momento 

Setor de máquinas e 
equipamentos. Somos um grande time composto por dire- 

nocam certos me o eco de asoiados a pe peimeira venia “ie au 1O empresas, Um grande ie busca melhore asondiçõesdas empre. Cas eoamivent de nego cmd Pal 

Não basta reindustrializar 
“Tumosempunhado vá as tarde pendura. 

um Verso, é Inclui várias sub. 
damos Inclusive espe clatmento, o combate do Custo Brasil. Mas sabemos 
que ão sta eds Jr E preciso lutar para ter a ins da ve ma 
Ieemológica e cistcada com tica o ações sustent Vel. Esse é o caminho dou. 
tura, multo mais do que de. fer uma simples red trialização. Sabemos que à 
Inovação é fundamental 
para arnpliar demandas n- ternas e modernizar à in 

ms traz uma nova cultura orgamizaional onde atteno. 
Joga é o contro da estratégia empresarial. Não se trata apenas de investi. masde 

pari das ortanizações. É universal o entendi. mento de que à Indústria é 

duma das principais alavam Eos teto mações e 

major capcidade de intro. de iotações e miar Seis pecados peitos o 
Amei dem 
gos e renda em todos os mo 

transformações em 

so de desenvolvimento partie EE Frans ES Remaiao co, Trabalhar nesse 
Ee] Ame Eariiedas ren Ena Estas aaa gases e 
mente para executar nosso compromisso de clerecr apenso asa. 
clados, conhecimento, atendimento personal 
Fado e geração de opor 
pi 
ara 
President do Conselho Te Aemiitração às 

ASMA 

bro Políticas Públicas e dia 
logar com diferentes ide. 
ranças de todo o país na 

Governo estadual antecipa 
pagamento do SuperaRJ 

construção da renovação po- 
úíica que queremos. À pol 
tlené 6 caminho da mudar. 
ça e se possas comprometl. 
das com à sociedade não so 
olegonem para estes espaços. “les serão ocupados por pes suas ruins. À omissão não & 
o caminho” destacou. 

Paso O mf foram enefas com anecpação do 
Supera Rj 

O Governado Estado rr usa neta sesta leia. 17,0 pesesod dentro os rios do programa SopeR Serão BS im depositados em Sm cartões ativos. Este fo or ceiro mês seguido em queo Governo antecipa o paga ento do programa de asd Toimaneeiro direcionado a 
familias sob à linha da po. ecra cerema pobreza ea trabalhadores que ficaram desempregados durante a da Cod “Desde outubro, o paga mento a todos os bene “ocê feto em uma data Um. EO pra maio o deposito dos valores Toccarôl do programado dl de cada mis O Supera depositou cerca de R$ 10 milho nos. Cartões dos benehelários desde o começo do progra ma em mala, Malá de 135 

dé a proposta apresentada peio governador Cláudio Castro que amplia o progra- ma Supera st 9] de de 
Zermbro de e 

O projeto de lot s258/21 lê o valor do auxílio 

eg atunment pelo gov. É RSS com adicional do e por flha mor Ama do à dois lhos, podendo chegar ao valor maxima da e 30 por bemerlláro, Os aloe j englobam o ai 
de R$ pago à todos nericlários do Supe 

AR dd outubro 
ns 
De eo cam aprovada hoje pla Ale). pessoas que comprovarvm Fenda mena! Igual ou nf Flor à R$ 200 abalo da 

cha da pobreza estejam Pera o Caro Único die Programas Social (Ca ico e não sejam bone 

de end dr ou ma Fipal poderã star o 

1a, e quando empregados 
possuam renda mensal de até Rs 1.50, permanecem com regras inaltoradas ei beneficio Pela re 
era atual ess grupo já pre E se dncrover pára reco. oro beneficio Para so, à só acessar o site, do SuporaRi) gor clicar 
em “inscreva-se” na caixa 
“Pentes senempevgo” 
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Secretário de Ordem Pública se reúne 
com associações de moradores de VR 

ciedade na melhoria dos serviços foram abordados Ofortalecimento da Unidade de Guarda Comuni 
a participação da socioda 

Redonda, tenente-coronel G PM Lute Henrique Barbosa, ml 

ele, também esta vara no auditório da prele. 
ubcomandante da Municipal de Volta 

Mais imestimento 
O coronel Henrique ex- Henrique al 

plicou que o objetivo da con toda As mos o amo com chave de 

Não solução 
para segurança pública, sem . acessos vis pr 

Antônio Furtado destina verba para 
- Projeto de inclusão digital da APDF BM 

o Inclulr de tn 
gltal para posso: 

portadoras de deficiências. q 
(7 

de Faria Per. Sant ta do Zur "Pri (e certo”, disse Elsa 

dos o programa por melo 
da Soero Ação Soc 
alo Barra Mans 

Promover à ln 
ocialé um trabalho neces ão, Atualmente sário, alhda mais quando . pessoas com deficiá 

Presidente do Crea- RJ assina convênio com o UniFOA e entrega 
troféus do IX Prêmio de Trabalhos Científicos e Tecnológicos 

ego do Cona aharia o 
Agni doido Taveiro 

participou pela manhá, no iu de Cultura Tocca à 

Vembro, teve como tema "A Tecno superando boerol rascm pd da vi Aedo deste do ri. pão re 
mio de FCC do Crea-RJ fez . pelo registro, mas também 

IMPRESSO + ONLINE 
TUDO INCLUIDO 
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. 
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Idoso é esfaqueado por não aceitar 
trocar dois porcos por um cavalo 

Suspeito foi preso no bairro Getúlio Vargas após ameaçar vítima e a filha por ter registrado a agressão na delegacia 
Tan 

Policias civis da 90" DP 
delegado rude Fiore prendem evo men do barro Gelo Vargas um homem de 8t amos subpelto de estaquear outro de 69 anos. O crime 

de ameaçar o idoso é à dole por tor registrado à agree na Es 
FREE srs nes 
pacien aa 
EA perando eu chegas à ha a leque 6 des pa dede na policia ria Ber de 

Não disse mada diante das ameaças é sal do perto dele, temendo por minha vida Porque já tinha sido esta: queado. Mas clo passou a 
e perseguir eme ameaçar de morte = disso 0 idoso. AViltima ainda contou que o suspeito disse que 

e quo rias vezes. vel um pedaço md 
para me defender Ele salu 

Condenado por roubo 
é preso em Barra Mansa 

Polias, cs tocalaram sspeto no bro Gesto Van 

Um jovera, de 30 anos, e 
um bebé. de quatro meses. foram beeados na note de 
anteontem (16, no bairro Novo Jardim. 

“Trós acidentos foram re. 
sad ontem (na Via Ô agressor fot indiciado . péstrados ontem (17, na Via por tentativa de homicidio e ço da que corta à região. Todos. 

Um dos acidentes ocor. 
reu entre os Kms 3526 265, 
em Barra Mansa, emvolve 
três carretas e um carrude 
passeio. Agentes da PRE (Po 
cia Rodoviária Foderal in. focmaram que não houve vi. 
timas, mas que as colisões 
provocaram Intendição total 
da rodovia no sentido São 
Paulo, por cerca de meia 

pe opor costuma am: constantemente droga do pelas ruas do balrra. 

Jovem e bebê são baleados em Valença 
por uma cirurgia tantocde 
quanto o bebi, não correm. Bis de morte Aos policiais, 
o omem informou que esta va sendo ameaçado de mor 

A perdcia da Pula Chi 
recahou seis estojos de cal Bro milimetros no localdo 
crime. O crime fui regista 
dama bi DE Os suspeitos já Tora Identificado e seram, 
daeidade do Rio. 

mados se aproximaram do 
imóvel onde as vitimas esta vam atirarame 
“Segundo à Policia Mt 

caro jovem fo atingido por 
três tiros eo bebe levou um rode raspão na perna Aim 
da de acordo com a PM, ou. tras seis possas estava no 
imóvel mas não e feriram. 
“As vitimas foram sorri das para o Hospital Escola 

de Valença. O jovem passou 

Mau tempo provoca acidentes e 
congestionamentos na Via Dutra 

No Km 262 também no serto SP, um camiho transportando 
datas temo sobre a murada roova ra tura de Bra a 

aheeida como Moinho de Vento, um carro pegou fogo 
ape so envolva em um ae dente com outro velculo, 
Bombeiros controlaram à fogo e não houve feridos. O 

tormbou sobrv a mureta da rodovia na altura de Barra 
Mansa. Não houve feridos é havia no momento do aci 
dente. O fato acabou provo. cando uma Interdição parei Florosch, prenderam na. O criminoso folocaliza-. hora causando congestions- al da pista, formando Um. tediego chegou à funcionar — Eae o Quim irá (O Um homem do no bairro do Verbo Div. meia Comgestiomâmento dest 1. am meia pata, o que rovo-. olciats civis da 0º DP. Condenado por roubo. Com. no, em Barra Mansa. Em Ko km 262, também no “quibe Jima pltasem co conpomtismameto da rara Mana, corados tra ole havia um mandado 29, le subtralu umapare. sentido São Pata um camb (do no Tae quim. at lo gulômtros do oe pelo delegado titular Michel. de prisão pendente ho de telefone celular iso transportando batatas tro próximo a localidade co. tensão. 

Tan ota nas 

corre pane 

EA a as ALTA mara cr 
PE a a ad da 
EG pn dação eai 

CONTRATADO: Fa td Fada Ata LTDA. rt no CPM 1 

Estado do Ro de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Paraty 

ESEETONS PAR ArSNCEN a BECRETANA e Eae "e mares 

SEBOS AR ArSNCEN A EECRETANA e Selo " vrnaes 

RESET Fan ATENDE Ea cre TÂma aloe "e Má oe 

Tao que ca topa a dora 0 ameno aus dep re pm carads 
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Prefeitura de Volta Redonda distribui kits 
de alimentação para mais de 36 mil alunos 
Cada estudante da rede municipal de Ensino receberá a cesta, que na próxima semana será incrementada com frango e panetone 

A Secretaria Muntel. 
pal de Educação (SME) Ará garantir uma cia de 
Natal mais robusta à mais 
de 36 mil alunos da rede 
pública de Valta Redanda. 
À Pasta inlelou a entrega de cestas de alimentos 
para todos os estudantes 
nas unidades escolares. 
Cada aluno ganhará um 
Kit que na. Sema 
na será completado com 
um rango e Um panetone. 
No total, serão investidos 
R$s/7milhões. 

Paraa compra dos kits e 
dos frangos foi usado re- 
curso do PNAE (Programa 
Nacional do Alimentação 
Escolar), enquanto pane- 
tono será dado pela peúpria 
prefeitura. Eles serão en- tregues a partir do dia 31, às Bh, na Ilha São João. 
Para conseguir recober os 
produtos, é preciso apre- 
sentar um voucher que 
está sendo emtrogue no mo- 
mento da retirada das cos 
tasnas escolas. 

vivendo, em razão dos efe 
tosca pandemia, o governo 
pretendeu proporcionar 

Domingo é dia de multivacinação contra Covid-19, Sarampo e 

o (19), Uma ação de mulilvacináção contra Co- 

um Natal com menos dest 
Atravês do recurso do 

PNÃE estamos podendo 
oferecer à todo estudante 
da rode pública de Volta 
Redonda o kit alimenta 
ção, no periodo que ante. cede o Natal. Acredita 
mos que com essas ações 
o governo está proparcio- 
nando um Natal comme 
nos desigualdades, mais 
feliz e harmonioso às fa 
mílias dos nossos alu. 
nos”, frisou Tetê. 

O” prefeito Antonio 
Francisco Neto destacou 
que a medida val beneflc ar não só os alunos, mas as. 
famílias de uma forma ge ral. "O kit de alimentação 
Val atender toda à família. 
À Educação tem esse re 
cursoe usar do 
uma maneira igualitária, 
Deneficiando todos da rede: do mesmo jeito” aflrmouo 
prefeito 

Pais responsáveis têm. 
elogiado à Iniciativa da 
SME e, principalmente, a 
qualidade dos produtos do. kit, À professora Denlelo 
da Silva é mão de tris estu 
dantes da rede e val ga. 

Confesso que fiquei 
surpresa quando cheguei 
para buscar a cesta do meu 

vante de residência, CPF é Cartdo do SUS. 
A surda domo 6 destina “a à pessoas que tenham no 

mundo 21 dias da primera aplicação. A dose de reto 
(tercoira dose) para pessoas 

No toe serão metes R$ 3 

mais velho, de 13 anos, por 
que vi que realmente era 
uma cesta boa, com produ 
tos de qualidade. Um Kit 

a coordenador municipal da Vigilância em Saúde, él 
co sanitarista Carlos Vas cones. 

Por Isso, a Secretaria de Saúde orienta que crianças é 
adultos com o esquema in alma do iamos —vvcina-. completo a vacina cotrao 

oníveis, na Praça Brasi. na. das com a dose até 30/08 façam o reieço. À a Saia ct, ds hd. E e imumonupeimidos. primelra dose da vacina é 
15h. Além da vacinação, à 
praça val sediar 0 evento 

vaeinados com a 2º dose at 18/11/27. Nesses casos, as administrada aos 12 meses e a segunda dose entre os le 
Descarte Solidário de Ros. possoas devem apresentar oszimeses. 
“os Elétricos a Eltrúnicos . cartão vacinal SUS CPF. No entanto todos os ado- realizado pelo Rotary Volta “As vacinas contra o Sa- . lescentes e adultos, que não 

vid tor aplicação de prt meias segundas é torcviras dos. O público-alvo da prt 
meira dote são pesca de 12 mos ou male Os moradores 
devem apresentar docume to de identidade, compro 

rampo é Polomleliofizerm 
parto do calendário de vac> ação da criança e do ale Cont para prwvenção o com. 
trole da doença por melo da imunização. Entretanto, a 
cobertura vacinal nos di 
mos anos registrou queda, 
principalmente devido à 
pardomia, confoeme destaca 

tenham sido vacinados. po dem tomar 1º dos desta va 
cina. À administração s multa da vacina cora à 
Cove com outros Imumt ams é recomendada. O MI 
istério da Sad o intervalo de dias 
“A vacina da Policenelite 

(ora) é oia para crianças a 

fare 
DECRETO Nº 2677 DE 17 DE DEZEMBRO DE a! 

EMENTA. Ae Cr Mal Susan ne vas e 7 0 

eo | ul Fer 0 oe de ad a ro ma Suas cosmos ie 

Bv ame 3 rg ações Consta 9 Arno e Doc ná Ê 
0a pe remanes à excção do ago ro ra ar oco e sam EGO EUA DS 

Ee Deco entr em ara ta de ma piação metas a ções em cr 

ro | 88 | oised | Domo | to | peço 

BEBE a rot Vicuo 

dente da pandemia os pre. “os estão muto elevados e 
essa cesta é uma ajuda. 
Como temos uma renda 

que vem para suprir a ne cessidade. principalmente. 
de quem não tem condição. 
A pente sabe. que indepen 

parttr dos 15 meses a memo- O reforço dessa vacina é nd Fes de cincos anos de idade. . ministrado aos 4 anos as 

fixa, chegamos a um acor- 
do que vamos doar duas. 
cestas para quem mais pr 
clsa”, disse Dente 

Poliomielite 
doses em atraso poderão sor aplicadas. 

TERES 
DECRETO We 2678 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2921 

a ação Con 

sa Sea pd 

mm 
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Região tem aumento de casos de gripe, 
TERA TE. 

mas permanece sem registro de Ômicron 
Variantes do coronavin 
horário das unidad 

vigode Pronto Atendimento 
cais Conto 

A secretaria de Sade da Na rede particular a Uni 
Prefutura de Volta Redonda. mod confirmou aumento na vem registrando aumento na . procura par atersimeno de quantidade de registros de  vido à Influenza À 

dimento casa de Il 
a, tanto de HINI quanto Vaca 

da mova HANS. também co Quanto vieinação com nhecida como Darwin. À tra influenza até outubro A SES div mesma cola ocorre em Bar. antes da campanha nacioeal . que em relação 

ponsáveis de 3 pessoas. Em 0, 

hum desses municipios re. plo havia vacinádo 80 mil tficadas da cepa no estado 
str Internações por causa . pessoas 

fosco munltpis, emb. imo de ame 100 milims vigilâncias municipio E os ntimeros filas no est. nizados ta Jam disponíveis, por causa “O número de vacinas Sutomas dos problemas citados pela contra à rip (nluenia) me e nduenza Acaso cr ão tema do uma quarta tt Mimistério da Saúde, que a tntêcão pelo virus Inha 
Em relação à variante Om. para Umuntrar pessoas act. agudos logo nos primeiros com, da Cod 1, as sáceta.. ma de seis meses de idade . dias da doença como: Febre Fins de Sade das duas cida... que não tenham recebido à. alta: Calafros Dores museu diesaliemam que não há ca. dos este ano, alem dogrupo . lares; Tuse: Dor de ari 
sos registrados da doonça. pelo do. ta; Intenso malestar Perda 

Às doses fo de apetite Cortes Curgesão Vota Redonda emo nasal (narie entupido Err O município ampliou por nos alhos 
nesta semana os horários. Vila ova 
das do unidados básicas de Nov Jãos inúde (UBS e USE), das citadas, mas, por enquanto, doença às A, para atender & 
nr 

mera a evoluir à 

Estado do “Omieron Tamelomam até ash o cinco ado do Rlo de ds 
unidades: São Geraldo, Sl. neiro,o virus da Influers 
derlândia, Vila Rica/ Tira. denominado 
Agosto, atas 19, incl 
sie nos fin da semana. 

mo itorad: 
tender casos de síndrome gripal leve 

Países do G7 falam em “maior ameaça à saúde pública" 
Os ministros da Saúde do Erupo dos paises mais 

pediram cooperação diante da variante Omicron do 
SARS-COVS, q 
atual à saúde poblica mu ra Mansa. No entanto, no-. ser interrumplda, omunict. . Omicron. não há casos idem. dar 

part da retoma. do Rio de Janeiro. Todos os “iso dura deinluemea. Às varantos se. da a cidade Imunizou mais. viajantes estão sendo mon”. pritânica do 65. os minis 
fguem sendo maniioradas pe. 10 ml pessoas, estarado pe. tocados. em parceria com as. ros da Alemanha, do 

lia do Japão é Reino Unido declararam se “profunda. 
ente poupados pelo au pe como é chamada . mento do número de cxso 
da poa variante Em comunoo 

partilar informação”, Em log 

alnda não há previsão de no”. parts do 7 dia, podendo ou. e cunstrui defesas para o 
ão levar à um quadro de io tuo” Lembrando que o fato de 

trabalhar em 
De acordo com pesquisa crucial face à onda de Om. dos 

dores da Universidade de cron que cresce rapldamen:. tan 
especifi. Oxford. no Reino Unido as . te” insitiram na Importán. dentes, Santa Cruz & Santo . camente da variant Derwin .sincemas da Onicro são “di. cia de 15, Celimer defende. Yacinados 

segue ganhando as aten-. erentes- das cepas anteries. xo diagnósticos à sequenct 1 gi nad 
acaso equiativo atuais. Cêliner dote 

estas Eutovidades de sa. do corcmuvirus e incluem dor. ação pentica” bem como ds. pamhi 

Volta Redonda amplia 

os do mundo. 

altima reu. 
presidência 

da França td 

Gente”, beem como vigiar & .enças infeciosas e epidemio-  Iência [capacidade de um 
a da Universidade de . microrganismo patogênico 

lação ds vacinas isca . Nova Iorque e do Hospital de. se multiplicar ho organismo 
na importância das “camp. Belevue. 
as de mebicação À especialista explicou 

reieraram . atnda que entre 16% e 30 dos testes positivos 

lanejada para edu 

pende bem. 
coma do outros dados emo em. gráficos, mas à idade é pro. 

melados para por. vavelmênto a mais impor 
As avidências dispont. intensificar a vacina- is inlcam que à Omicron 

junto é ção, Incluindo a primeira. à malstransmlssim “de reforço, vado sistema imunológico importante tornando à infeeção mais 
provável entre os que foram vacinados ou se recupori. 

BloNTOch 

A medida à para de do estado do Rio de Janok.. de gar Veetute aos tratamentos“. car o público sobre a que é. congultoros externos do 
brecarregar a rede do emer. ro, Segundo dados da See importante - por exemplo, CDC recomendou o direcio gência do municipio. Ape de Estado de Saúde Testes vacinar crianças 
as paclents com compl. (SE) na manha desta set Bem periodo. Melhorar a ventilação eu. MENA para à proteção com 
beso saldo o sinais de gra. fera, 17, foram cinco óbitos de incubação mais curto, de. ftragem do ar também é tra ncovid. Vidado cstão sendo encaimi- em inção da doença no de OO Rcuriaae Importante, assim como .cinas da Pi 
hados À rodo do urgência — correr do ano. o detectar à maluca des. usar máscaras de qualidade. ou Moderna 
Hospital Munleipal do Reti. Registe 
Agostinho, Hospital Munlel. Primária à Saúde (SVAPS) 
pal De Nelson G revelam alda que em 20, amigo Cal Ator To notificado um óbito cau 

co (EMMA), UPA Santo ria de Vigilância e Atenção. pode local: perda del. paca combsmr o contagia de 
dE DO COF: o de Ear Um test dos 

wovo LocaL BEIRA RIO 
BANDA FIGURÓTICO, ÀS JOW - CALÇADÃO DAMA DO SAMBA 
LOJAS DO CENTRO - ABERTAS DAS 8H! AS 171 

FOOD TRUCKS E BRINQUEDOS PARA A CRIANÇADA 

” 

SHOW AO VIVO 

DUDU NOBRE “* 
BEIRA RIO - AS 14 HORAS 

CULTURA 

COM A PROXIMIDADE DE ENCERRAMENTO 
DESTE ANO DE 2021, O SINDPASS LHE CONVIDA 

O TRANSPORTE COLETIVO E MAIS ECONÔMICO E 
SUA UTILIZAÇÃO AUXILIA NA MOBILIDADE 
URBANA, NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, NA 
MELHORIA DO SERVIÇO PRESTADO À 
POPULAÇÃO E AINDA NA MANUTENÇÃO DE 
DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO. 

E NECESSÁRIO PENSAR NO COLETIVO. 
VÁ DE ONIBUS! É SEGURO E TEM SEGURO! 

QUE POSSAMOS SER MAIS CONSCIENTES NESTE 
PRÓXIMO ANO. 
USE MÁSCARA E VACINE-SEL 

m prelorin. 
À especialista considera. cid da Johnson & Johnson, muto co para . devido à riscos de congu 

“a Omerom é mais. ção do sangue. O regulador álda precisa aprovar essa 

a 
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Guedes prevê | “onda de investimentos 
Ministro afirma que entr: tir mais empregos e crescimento no país 

iljes da primeira 
da rodadas, Bouve um O ministro da Economia, mto de translerências 

voluntárias de ro a 

esa retorno de Uma enorme. popula º E 0% e no caso de 
platalbema de investimentos. dores. o fot ada mal 

d bilhões, que agora d p biliões de parti 

Investimento futuro. É ga 
rantia de eresclmento é 
as reco”, apomtos. 2 mu Mi. Por Cristina Indio da Bras Guedes destacou que governo iem contratos nos. pelo em epi da produção de petróleo Repérter da Agência Brasil 

Inscreva-se agora 

com a Nota do Enem ou 

Redação on-line 

unifoa.edu.br 

errh Foça suo inscrição agora mesmo e faça parte da nossa equipo! 

XI DAGAZ CAPOEIRA - BALLET - CIRCO = TEATRO 
institutodagaz com.br FUTSAL- RUGBY - MUSICALIZAÇÃO 

o (24) 3027-0458 



para empresas de data centers 
Lei foi sancionada pelo Poder Executivo e publicada no Diário Oficial da última quinta-feira 

A LEIS SIO/2 queconce de regime diferênciado de 
tributação para os data cem tors- empresas de tratamer. 
to de dados, provedores de serviços de aplicação e serv 
gos de hospedagem na inter det fo anelomada pelo Po- 
der Executivo é publicada no Diário Oficial da ultima 

O regimo tributário dife. 
renciado 56 valerá para as 
“empresas que vierem a se Anstalar ou gerar empregos 
no Estado do Rlo ou nos Ca sos de empresas já Instala 
das, quo aprasontem projeto 
de ampliação, expansão ou 
Alvesificação da capacidade 
produtiva. À execução da Norma fica condicionada à 
apresentação da estimativa do sou Impacto financeiro 
pela Secretaria competente do Poder Exceutvo 

O regime consiste no dl. 
forlmento do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), ou seja, à 
postorgação do recolhimer fo do Imposto para tributa 
cla no destino em que forem Exploradas as atlvidados. 
econômicas, nas operações. 
de saidas Internas destina 

O diferimento de ICMS também ocorrerá nos se 
es casos nas operações o importação de máquinas. 

e equipamentos; devido a o de dierencial de alquo 
tas, Incidente nas operações 
interestaduais de aquisição de máquinas e equipamer. 
tos destinados à integração no ativo permanente imebt 
lizado do estabelecimento nas operações de Importa 
ção de Insumos é matórias 
rimas; nas operações de sa 
das internas de máquinas e 
equipamentos, além das ope Fações Intoenas com matéri asfpeimas é Insumos. O dife 
Fimento só se aplicará às. 
mercadorias importadas é desembarcadas no» portos e 
aeroportos localizados no teritóioHuminense 

O texto também prevê a Isenção do ICMS nas opera 
qões não abrangidas pelo d- ferimento com mercadorias 
ou bens adquiridos pelo be. neficiârio destinados exciu 
Sivamente à construção, am 
Pllação ou expansão do em Proêndimento, vedado o apeoveltamento do beneficio em relação às aquisições 
desvinadas do Tunelomate 

to do empecendimento “AS de ofarem. 
to social adotadas para en semen de 3 
coconavirus, provocaram o Tosa de derreta 
iobcimentos comerem a vedação circulação de pes 
Tod demanda de mei 
cos digitais. Esse cenário aqueceu à procura por ovos eme tro 
tura da Ecogemia 40 como amdernização de sistemas. 
Tre a construção de data Centers: Contudo o Estado 
do Rio de Janeiro está em desvantagem para trar lo 
Erente dos estados de Sã 
Paulo Espirito Santo, que Conceder incentivos Hs 

Esso regime tributário 
diferenciado para as empre. sas de tecnologia j esta em 
vigor no Estado de São Pau Do Decreto Estadual Gi” 
20. A “colagem” das regras tributárias é permitida pela 
Lei Complementar 180/17 € 
pelo Convênio ICMS 190 
17.0 dierimento de ICMS 
valerá para as seguintes mercadorias. máquinas au 
tomáticas para processa- mento de dados utilizadas 
como servidor com unidade 

de meira destinada ao ar. mazenamento de dados é 
pronta para ser conectada à rede de energia elétrica e à Tede de dados dotadas de 

ção, réguas de energia 
Power Distribution Unk) o baterias. acelerador 

de mareare ASI CApplica 
tioa Speeife Integrated Cir 

Deputados federais discutem projeto 
que legaliza cassinos no Brasil 

A Câmara dos Deputados 
set anteontem na ses. são do Plenário o pi 

Segundo pres mt, Arte Lira a votação da matéria ocre Fo tdo “projeto será votado em fevereleo, como terapo cego para qu se Aurado discutido para no duros a quem intra dlariar Jogos à quem não teresa rear og quaia são os ses efeitos cade so de sas casas pe tem oque rum dia Lira O texo em dedate é um aubatitaivo apeosent pelo deputado le Carr Tas (PSB-PE) em home do rage rabo ue anal Soo teia À discusadoda prio mandados 
apos emendas e de dáques e podlcutam o texto 
Gestapo legal cao rod medal de jog como cos int. prados om Teori caedoos damos Jog do bica, apo dart bios joe de habilidade o corrias de cavalos. “As licenças serão conce 
idas por meio de laslõos, e ds jogos serão fiscalizadas 
por um drgão regulador é Supervisor federal 

Estimulo ao tuo 
Felipe Carreras afirmou 
ue os jogos» as postas E. Jem parto da cultura da 
distóeia do povo brasileiro. 
tg presa ur ba lizados para o estimulo ão 

turiemo "Est é vm tema da raid ral, da atração dos 

lombo que sto strangor ros atua no Brasi sem le 
eslbação 

Cricas ao projeto. 
Integrante da bancada 

evangélica o deputado EM Borges (Solidariedade-TO) 
alfrmou que os jogue de azar levam vicio e destroem a. 
mia “Esta doença fa com 

qe a pesca jogue reler Tente, trazendo problemas. dvondividamento para a fa 
midia, separação fâmiliar e Comprometimento de said 
io por toda a vida”, dela. 

Ee disse que locais com cassinos liberados entrem 
tamo custo social da mei. di criminalidade em aline 
tranco de dv, O deputado Oem de Px da (PSCRS) também conde. 
nova naraaucou Aegadicação ds drogas ea 
prostituição Os eleitos co. Eorais da legalização das 
Jogos de axar se tocnarão maiores do que quaisquer 
aparentes fico que po. deram sor berados vota 

dização ds cassinos. do 
gos de azar desagregarm as. familias e são a mãe does 
perto piores viiosdo 

A bancada evangélica tentou bloquear a votição do 
requerimento de urgência do projeto. No entanto, foi 
Selo acordo com partidos da. opesição para aprovar a ur. 

ncia e viabilizar o ileio discussão da peopost 
Older do PEOE, depu- tado Renlido Calheiros 

(Pai PE), afirmou queo 
acordo passo pelo a 

toda discussão de projeto so 
bre defensivos agricolas. Ee so será votado no amo 
que vem Portanto, o acordo “que aqu e estabeceu atom demos”, afirmo 

imestmentos no Pam 
Favorável ao projeto, o deputado Herculano Pas 

sos (MDB SP) afirmou que 
a medida vai trazer recur. Sos para O Brasil “Nós 
queremos legalizar o que Esta funcionando na ioga 
lidade para que o Pais pos- “a arrecadar recursos para 
ajudar as pessoas a ter lima qualidade de vida me. 
lar através dos impostos arrecadados do jogo legali- 

tado. Também queremos 
gerar emprego e renda por que o po Pal precisa do 
geração de emprego e ren ARS declarou. 

Para o Lider do Cldada ia, deputado Alex Manen. 
te (Cidadania-SP), a pro. 
posta pode atrair rúcursos 
Para o turismo em resorts Bcascinos = Muitos brasi 
leiros vão a outros locais. 
Nós temos muitos jogos clandestinos no nosso Pale 
e fingimos que não exis tu Precicamos discutir à 
legalização desses jogos 
que geram riqueza para tantos países”, disso 

Fonte: Agência Câmara de Notes 

for 
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culty hipervisor assistido 
por hardware bare-metal e du suporte para arquitetura 
demicro-erviços. montada 
cm estrutura metálica (raco 
pronta para uso, clasifica das no codigo BiT1 00 da 
Nomenclatura Comum do 
Mercosul - NCM; aparelho 
de comutação de dados con 
tendo, polo menos, 128 sw. teles com portas 10/40/109. 

Gps do fibra óptica manta 
dos sobr estrutura metálica track) com réguas de all 
mentação distintas (RPDI); ngantzadores do cabos; pal 
nóis de distribuição de Hbra 

sr) Gado no código asi zu da 
Nomenclatura Comum do Norvosul = NC? 

fere) 
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Moradores do Aero Clube ganham quadra coberta 
Local estava sem condições de uso e passou por reforma geral no telhado, 
ampliação do portão e pintura do piso com padrão internacional esportivo 

Os moradores do bairro Aero Clubo ganharam nessa 
sexta-ira. dia 17, a quadra Coberta do euro totalmente 
revitalizada. O loca, que es tava Sem condições de uso, 
passou por uma reforma pe al mo telhado, ampliação do 
portão o pintura do piso, que Fambém ol reestruturado e recebe marcação em padrão 
normal esportivo O local servirá para a re- 
alização de alias realiza das pola Secretaria Muniel 
pal de Ação Comunitária (Sm, peincipalmente para 
os usuários do Centro de 
Convivência Diocli da Si va. Também sei usado para 
atividados esportivas pro- 
Eramadas pela Secretaria Municipal de Esporte o La 
er ma) 

De acordo com o Edson Lobo, administrativo do 
Centru de Convivência, a re forma da quadra, que rece- 
beu nome de José Luiz de Sá, ora uma antiga revi 
csção dos moradores. 

Esse local estava total 
mete destruido e com mui 
tos pombos. À comunidade solicitou essa reparação o 
Muntr prontamente aten. deu. Agora les ganharam 
uma quadra pollesportiva ROvA é com casa marcação 
oca seguindo padrões in 

termacionais-disee Loto. 
A secretária Municipal 

de Esporte e Lazer Rose Vi leja, anunciou dirante à 
inaniguração que, a partir 
de 17 de janeiro, será im. 
plantado no local projeto Visa Melhor idade” “Assim, vamos atender 
as necessidades do Centro de Referência & Aselstência 
Social (Cras) e fortalecendo a nossa parceria Vamos im. 
plantar outras atividades Para atender os jovens é adultos, como futsal indo fica funcional e curas ativi 
dades. Dessa forma vamos. 
trazer de volta para a nossa cidade a alegria em todos os. 
oro di a aerea 

O secretário municipal 
“de Ação Comunitária, My. 
lr Prancáo, ressaltou que 
entregar essa obra era um momento de felicidade 

Eu me lembro quando essa quadra fo Inaugurada 
o voltar aqui para entregar 
à população esse espaço todo reformado é muto 
bom. Vamos aproveitar 
mal esse espaço para jum 
to com a Smel, promover 
ações de interes dos mora. dores do Aero Clube. Espero, 
que os moradores aprovel. temo cuidem com mio a rinho dese espa. Estamos 
reconstruindo a cidade Esso Scuidar da nossa população 
“Mnalizou Munir 

Vascocontrata goleiroThiago Rodrigues 
evolante Yuri Lara, ambos ex-CSA Flamengo é o líder do Rankin 

Nacional de Clubes 2022 

Campeão da Supercopa a 202 

De 
pr persiaca Rd nispRêri Is gi CE RER pita epi mo SAqpaRiaTE O ir Asia dE JA a Ee A ii parann Os saiinians aserenGnãs san a Eee anna Rsatraas OC | pan fedumaae modestas imetnemoãs | Er 

com base no recente desem- . gou às semifinais da Copa ção de seus filiados no na de Futebol e agora está | xx; nnnanê puimimieos Em curto camadas | ir E sai eia É 
copa Ka 308 o Flamengo manteve sua liderança na 

o Pamenço mameve 

“nona posição em 201. para terceiro lugar com 14572 

Ranking Nacional de Ch 
de 

a Raposa ocupava a quarta 
posição. 

A Federação Paulista de Futebol se manteve na lide. 

Eamking, com Y7/064 pontos. — Em dos clubes quemais |  7- Famengo (17.054) 
Segundo lugar em 3021, cafram no ranking fbioin | 2 Pameras (14584) Palmeiras que conquisioúa  iernacional quefnidaquar: | 5- Agagco MG (14572) 
Conmebol Libertadores, ta para a oitava posição sa também permaneceu hã 

do pelo AléRco MO, omaior do Campeomato Brasileira o calmpeão do pais êm 302%. Cruseirodebouo lohiir | . &- Etemacoai (12 108) 
Após conquistar 0 Brasile e agora estáem 14 Etáape- |  S- Fluminense (11.100) ão Assai ea Copa Intelbras. nas dois anos. no Ranking | . 10 - Corinthians (11.064) 
do Brasil, o Galo saltou da Nacional de Clubes de). 

clisificação Prestes a en 
trar em a terceira tempo. Fada dicputando a Série E 

4-Grbmio (14306) 
5-Amleico (13512) 
6 Santos (12818) 
7-São Paulo (12604) 

Top 10 do Ranking Nacional de Clubes 

de do 

O Vasco anunciou untem a contratação do poleiro Th ago Rodrigues e do volante. 
rt Lara. Ambos estavam no CS o atiraram contra 
toatéo fm do He. “Thiago Rodrigues tom 
amos e disputou as duas lt mas sérios B pelo time do 
Alagoas. Ele foi revelado 
pelo Paraná O goleiro tam bém já teve passagem pelo Pigueirense, entre outros 

clubes 
JA Yu Lara, de 27 anos, toi tum dos destaques da 

ui alagoana rá lima edição da Sórie do Bras 
Jeiro, Natural do Roe vas Ano desde à infância, elo 6 
criadas divisõs de base do Olaria e passou por Bahia, 
Ferroviária (8), Oeste (SP) e Tochlgi (JAP? No Azulão 
de Alagoas, aparacou com destaque nú cenário macio 
malas temporadas do 2018 
Em 
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Voltaço alcança melhor posição e 
pontuação na história do ranking da CBF 

Aço somou 2.193 pt 

O Volta Redonda segue subindo. posições no 
Ranking Nacional de Clu- 
beda CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) No 
Ranking de 202, divulga 
dona noite dessa quinta. 
feira, dia 16, o Esquadrão 
de Aço somou 2 183 pon. 
tos, subiu mais duas post 
qõese agora está no lu 
gar, alcançando a sua me 
lhor colocação e maior 
pontuação desde a cria. 
ção do ranking, e se con. Solidando cada vez mais 
como 5º força do estado 
do Riode Janeiro. 

Ao todo, nos últimos 
sete anos, à Voltaça teve um salto de 67 posições. 

É um reconhecimento 
do trabalho que vem sen- 
da realizado no elube é 
isso nos deixa muito or 
gulhosos e honrados de 
ver o Volta Redonda cad 
vez mais crescendo noce 
conquista que precisamos 
compartilhar com todos 
dentro do clube, funciona. 
rios, diretores, atletas, 
conselheiros e os torcedo 
res também, que contri- 
buem diariamente para o 
fortalecimento do nosso - Estamos nos prepa- tantes, como a Cop 
Esquadrão de Aço” desta- . rando para um 2022 de Brasile a Série C,e vamos 
cou o presidente Flávio. muitos desafios, maisum . trabalhar para buscar os 
Horta, que ainda falou so. ano de calendário cheio, nossos objetivos. Tanto  nhas, seguindo 

próxima temporada. . com competições impor. . dentro de campo com as 

Resende acerta contratação do 
centroavante Raphael Macena 

O Resende anunciou na 
tarde desta sexta feira, dia 
17,a contratação do cetro 
avante Raphael Macena Jo 
ado com ampla experiên, 

cla no futebol brasileiro 
no exterior O atacante de 
%2 anos treina na Puê Ac. 
dera, onde o clubo az à 
prétemporada desde o ink 
cl de novembro, com o ob 
Jetivo de fortalecer alnda 
mal o condicionam 
ca, 

O experiente a 
chega log pés à dispatada Série C pro Mirassol Antes 

do as e, se tudo der cer. dividas, já que consegui. Formador, dentre outras 
à Série B, mos quitar mais de 70%. conquistas que são impor 
quatro li”. dos débitos da clube do in. tantes e projetam um futu 

planeja. vestimento na nossa base, “ro promissor para o Volta 
das como Certificado de Clute . Redonda” completou 

doclub 
este ano. No ras tem 

passagem por clubes com 
ão Bento, Ceará, Guaranl 
javentudo e Luvendens, en 

tre outros. No exterior 
atuo polo futebol japonês 
peloShonan Bellmare e por 
outro clube do futebol grega, 
okalithea 

Estou bem folze espo 
rançoso do fazer um campo 
on muito bom Junto com 
a equipe. O Resende vem 
montando uma equipe bem 

temporada caro campeonato me sen-. Gabriel Justino e do golei 
Eu pedi para vir antes. tindo hor” disse ro Gustaço Praga. O Resem. para treinar. aprimorar à de também conta com a 

parte fisica Por eu ser um Retomo pratas da casa que re forte compotitiva para E Ro ç : dos mais experientes do Jubeo goleiro Jo eso carioca. Então iso dá. time e poder estar bem et. Alémdo atacante o Re. Terson Luis o zagueiro Jo mais vontade de fuer Parte camente. Acho que sso val sende já anunciou a con. anderson. o volante Paul fosse grupo. É muito im- for refletido ao longo do  tratação do meia Emanuel. Victor e os atacantes Jefl. portanto para umatetatra Campeonato, quero come. Biancuccht, do atacante Baltar com alegria ea dire 
toria está nos dando todo 
respaido Isso é fundamen- 
tal para que à gente com. 
quiste bons resultados 
disse o centroavante 

De acordo cam o treina 
dor Sandro Sargentim, que 
indicou e comemorou à 
contratação do atleta, ou 
tros jogadores que acé 
de se animaram com a pos. 
sibilidade de se juntar ao 
lenco ao sabor que Rapiha- 
cl Macena estaria no elen. 
So para as Por tm pedi. 
da pessoal, Macena c 
o Centro de treinamento 
da Pelé Academia quase 
um mês antes do inelo da 

Faça ja a sua Pré-Matrícula 

2X ii ici | 

SEM REAJUSTE PARA 2022 

marRícuLAS: 
ABERTAS. 
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Classificados 
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