
DIÁRIO DO VALE 
Homem é é flagrado ao tentar 
furtar cobre de dentro da CSN 
Seguranças patrimoniais o abordaram e o suspt ro, onde quase 6,5 kg de cobre foram encontrados 

Tribunal de Contas dá parecer 

favorável a Rodrigo Drable 

Ferrovia pode levar 
café mineiro para 

exportação pela cidade BLAÇ Es 

Fábrica de fraldas de VR entrega primeira remessa 

VOLTAREDONDA 

Feira do Volta Grande volta ao formato original O TMELOIDO 

e 99234-8846 
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Fátima Lima faz palestra sobre 
Consciência Negra para alunos 

Vice-prefeita falou sobre o tema a estudantes do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Moacyr Arthur Chiesse 

Dedo continuidade às oe 
tobrações do mês da Consei ência Negra em Barra Man. 
sa, à vice-prefeita Fátima 
Lina polestrou cobro o tema dos alum do Ensino Fura. 
mental da Escola Munbcipal Professor Moacyr Arthur 
Chlesse, no bairro Cotlara. As turmas da preescola fz 
ram uma apresentação must cal na abertura do evento, 
q aconteceu na menhhdos” ta quarta fera 3 O veroa 
dor da dade de Quatis, Wi Aa Carvalho tambêm este 
vesente 

Durante sua palestra, Fá ima Lima destacou à impor. 
tânela de falar sobre racio mo na escola. “Não há pre. 
meet algum que a Educa- 
lo não possa corrige Prim palmento dest nando nosso curso às crianças, que nes. 
ta idade não possuem a cor 
Preensão do mai que é o ra cs”, ressaltou à lee pre. 
ia O diretor da escola, lot 
tom Pig falou sobre os proj tos sobry a Consciência No- 
aesenvolvids na unia dedonsira, 

“Toda à escola sé mobi 

Tem Cor”, em referência à 
Consciência Negra Alunase 
professores se empnaram 
para agregar Cultura é conselência de 
igualdade a todos. detalhou diretor agradecendo a parti 
cipaçãode Fitima 
Saúde da população nega 
Apisa paestranaosota a vip da peripas de um Workshop sobre asa 

de da população negra, na USFdo barro Seria À 
atividade contou com a pre Sença de profissionais que 
atum na unidade comam frielonista a enfbcmelm ea 
méicado NAS (Nico Am 
Plado de Suse da Pai “E multo Importante à 
presença da Fátima neste Works, porque ela é uma. 
as responsáveis pela melho. Piada política de saúde do 
municipio, ainda mais na 
questão da said da popula 
ão negra Graças as investi Tento eos, à qualidado do 
vida dessas pessoas aumen a” destacou a coordenadora 
do NASE Malara Mala. 

Campanhasolidáriadecoraasárvores 
del Ntalemshappihcde Nota Redonda 

Ei 
nro SRscaareeE sacana 
paes acetona Emaane pita FER drasieaiuna Ee drama 
ess Eai re sê amenos ande “o ou um ani dom E peseita Ea ER Ran 
Pe para saber qualé pe ER ER ir E a EopessanEss 

lição Sr spring 
rias do hoping beneciou 
no amo passado, com a ajuda dl liontos o lofstas quase 
280 pessoas e animais. Esso ano existe à possiidado do 
er até 4 beds Valo lombar que todas as. 
Instituições realizam um ra- dah muto sério e neces 
tam muto de ajuda No caso “los animals da SPA, alêm de 
excoder um afilhado existe a 
possibilidade de adotar um Clneimho ou gatinho que está 
na árvore para eo tastaem- tar cm cota coma cm 

TCE-RJ dá parecer unânime favorável 
a contas do governo Rodrigo Drable 

grRamsATE 
Rodrigo Dra da vicopew- feia Pta Lima redor 
ao exercleio de 220. À dect 
São, unânime, acontecuu na ado desta quarta feira. O 
parecer segue para a Câmara do Vereadores de Barra Nm 
sa onde a aprovação será vo. tda 

“Tudo encorramento de exerce é complicado Re 
cubemos um municipio des truído, e a aprovação das 
nosas cont do último amo 
do primero mandato é a 
prova de que fizemos um 
governo respoesdv”, desta 
ou 6 prelo 

De acuedo co o contro. Boo S lador geral do Municipio - 7 3 à serádado do povema 
Rode Aee “a are 
prvio Emorável é rele de. a e cuidadosa apesar das vivenciado. Além do mais. o “toda a equipe 
uma administração finan- dificuldades enfrentadas de.. parecer também 6 produto  capltancada ceira e orçamentária rigueo. vido ao cenário econômico de um esforço conjunto de. Resrigo Dra” 

Alesj recebe mensagem que eleva Barra Mansa e Resaio a entrância especial 
Para Maroelo Cabeleiros ro, ue também é advogado, 

O deputado estadual Mar. esse 6 um grandeaivanço não 
colo Cabeleireiro participou só para a caegora, mas tam 
da cerimônia de entrega da. 4 bém para os municípios. "A 
mensgm do Judiciário que K elevação dentráncia especial 
eleva às comarcas de Barra. permite uma melhor organi- Manda Rosen demtránc Jaçdndas aulâncas fine» espec O documento aten. = / “ementa Minséla PU iregue plo dot co da Detenria Pública € Siam dor Henrique os atendimentos ao pao Cartas de Andrade. O ato cm por Am s Ecom que os Juias ullares ve “ham maior Interesse am pesava a 

quente beneficiando será votado pela ALERU na. ndipios por mloda Am. não só 05 advogados como 
próxima terça ara poe Atém dos deputados. do . tambémos cent. E iso é presidente do Te proíios . exclero pá v desemoiv A ensage entregue Hier participaramence. mento das dades, pos fiz 

peodesenbarendr altera à móniao preside OAB. com que todos envolvidos Leio ESG 15, que dis s R$ Luciano Bandeira da pesam à consumir mais e ob a ção e Oiarra Mane Alone. Centivar o comércio loca”, 
Judiciária do Estado do Rio. president cer; da OAB Resende, Am. destacou Marcelo frisando ndo scan de Ber dba Valente: juizes; sede. que a metida nã goradespe a Mana e Resende O texto pod semi Semi 

CG e SE 
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EEE (asa formar protisstonato. Enão terends a chamada A, Preta de Volta Re. aprondicagem prática, quam. oo, vê da Secretaria oo mundap dee esa de Desemolvimento Ecuoo.. oportunidade é o mesmo io é Turismo (SME) tempo ce limas cure firmou nesta quarta-feira. para dinamizar 0 serviço (Gy tuma parcéria com a. Ases Núbrego, ensnizado Ut (iniversidade Federal. que esta parceria vai se 
Fluminense) com foco no desdobrar desenvolvimento local Os“ “=Proticemos a lista dos convênios permitirão à co progra de pc gradunção cessão de estágios à estu. que à UP ole para use Games no governa muniek. ficção das ticncas da pre 
Dal e à cooperação nico. fera: viemos tratar tm Clentlfica por pari da un. bém do restaurando miver veria A sita dos. atá, tarde, no bar documentos aconteceu no ra Alerrado O preso Eme eai do preteto Anto.. iatameme se coco à di o Panis Neto é conto. posição para conseguir uma com à presença dos sacra. colação inclusive tres um 
ros de Desenvolvimento projeto de construção de omni e Puriemo, Ser. uma quadra pliporta mo 
o Sodré ed Pianejamen.. Aterrado. 34 tem terreno. dor Transparência é Moder-. verba val dar ordem de ração da Gestão (Sela.  Iniio na semana que ver Cora Pelteo, entre outros. São vestimentas da niver Parcipacam crê a ti. sidade no municipio que tora UPE, Antondo Cláudio movimentam, geram empre Ulncas da Nba, é os die. é ronda: É ma compara retoes io Cóar Andrade ão ganhara, une é de Abreu, Carlos Eduardo. Vereanto para à peteitura Ro e Ne oo o também para a UPE, re O reto da universidade Sua Nobre irado destacou que ext é  Drk-. que o recurso pára realizo 
mira la Gema À rã ae do nte feitura do Volta Redonda. fo orando sravs de ver 
aro relnaugurar areia. a parent” e 1 mi dão, em um patamar mto Ts ral meo”, Como pre O prdio Neto dis que de define são parcos como cut O qu nbs fizemos hoje UPE que ranearão Wi a as um acto dc. ta Redonda novamente em operação lêcnlea ampla uma referência. “Parcerias. E Sêneca O. Como e ão Riders serviços da profeltura são . para à revstruçã da ci CspesiênciaR multo ricas. du com qualidade, tso só 

Alunos do UniFOA agraciados na 
9» edição do Prêmio CREA-RJ vão 

receberdiplomano centro: universitário 

O presidente da FOA Ela Guimarães Prado e rest 
dono do CREA - RJ Le Aniôio Cienc reuniram nesta Seria, a opondo a POA. dado teu os. 
mermo da entidade sobe asinatura de comvo como CREA eulereceuas 
instalações do Centro Histórico, localizado 
o campi Ololo Ga. ot para a mtreça dos 
diplomas nos autores dos 1 trabalhos das. 
engenharias do Un 
FOA premiados, que ocorrerem 1 da de. 

tituçõos de ensino do. Estado do Rio de Ja. e Ve Fate Vas Macheo 
ve Tea En 
diana Als Erro Kel Foneca dos Sarase 

mai, Vale ressaltar Lia Fera de frauo EE ES Em Essm EE eE E E as as 
tes, reconhecendo os. Hsre Caine Vera o seda ne 
construção do acervo fasmm Ales Moss ed À SE Ea drop ia (ESSE pç A e ns e Rits are 

que objetivo do Prê. alo de Trabalhos Tie. 

nos dá a corteza que temos 
multo à construir para à sa população. afirmou 

Outros ecefícios 
De acurdo com Sodré, o 

polo metalico será um 
dos grandes beneficiados. desu termo de cooperação, 
Inclusive à SMDET Já esta 

trias metalúrgicas, mecán 
cas, automotivas, de Infor 
mática o de material eletro. 
clerónico do Médio Parala 
e Sul Fluminense, Jalro Ro- 
rigues Junior O objetivo é 
que a UFF ofereça sua es 
trutura de laboratórios para 
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Prefeitura de Volta Redonda e UFF 
firmam parceria para desenvolvimento 

Convênios permitirão concessão de estágios no governo municipal e cooperação técnica por parte da universidade 

pesquisa e desenvolvimento 
de projetos conforme à de ada do sto 

"A UF Jem uma estro 
ra de laboratórios do pesqui je é invejável, Outros. sstonals também pode 
Pão sa benaciar com isto, como os das áreas de Dirvi 
do, Contaiiade « Admink 
tração. Nossa árva de inova. 

ão val ganhar muto com 
Jeso, porque vamos colocar à umiversidado dentro do eus. 
sistema, que é fundamental 
ra o sou desemolvimento 
A expectativa é decolarmos Po sbcs rom à 

ão do capital de Im 
teca e de inotação, que 
é uma orientação da nosso 
preeto”, armou Sr 

Fábrica Municipal de Fraldas entrega 
primeiras 480 unidades produzidas no local 

A Fábrica Municipal de 
Praldas, reinaugurada há 
pouco mas de um mês, em 
tregou as primeiras remes. 

rtátricas. 
todo, 480 unidades focam destas do ar da Ve nhos de Volta Redonda AVR. No loca, vivem Atom de vário fo var as ca made E qo po “nt de ala A cn Ea aconteceu nã semana 
Pesa De deuno com enter. meira responsdvei técnica o LIV Racha Tears de Souza, à entidade le cone. 
Sara rd sie anta ea da oe Mena vieram em boa 

"A instituição é mantida 
com o auxílio de doações. Como esta, O dinheteo que 
Irfamos utlar para à com 
pra dessas fraldas será em pregado para oatras coisas, melhorando a qualidade de edito do pese ido 
Sa destacou a enfermeira 6 secretário municipal 
de Ação Comunitária, Mu ale Francisco, disse que à 
preocuação cm as ertida- ds sea do mund 
plo é constante. “Nosso ob. Jetvo é de soliificar a par Curia entre a Prefeitura Mu 
aleipal e a direção do Lar dos Velhinhos desim como 
com o bem entar dos idosos 
que o assistidos por eles”, [e 

N 

Munur real que está 
buscando parcerias com a fnfeiativa privada para am- 
liar a produção da Fabrica Suicide Prakiac com à 
implantação de mais uma unidade “Vamos car do. 
ações de equipamentos e 
teria de produção para, 
assim ampliarmos o atendi mento, inclusive com pro. 

dução de fraldas infantis 
que serão destinadas às fa mflias atendidas pelos pro. 
Sramas socials da Sma Eee o setar 

atática 
A Fábrica de Fraldas, 

que funciona no Bairro Beto Alta conta com uma 

equipe composta por um 
carregado é um axar além dolo Jovens mono 
Fes aprendizes egress los programas di Anal 
la social do enfrentame 
do situações de vulera. bilidade, da Secret 
Municipal de Ação Com nitária (Smaty. Toda à 
produção é destinada para Buda no atendimento das 
necessidades das Institui ões de Lona Bormanên. Cla de Idosos cadastradas na SAC 

No programa les apro dem à fabricação de irado 
táticas, monbundo uma 
da d esto mena, un ineme o pastagem. À Fabri 
ca Municipal de Fraldas Sae voo poeta de 
cmprogo par sos Jovens que partiiparm do prog 
ma Broto à Infância 4 Adolescência. Desta forma 
preto se ora importam te ntrumento sociabe de 

ão de saúde "O coordenado da Fab 
ca de Fraldas, Fernando 
Martins, esa que o es 
ego, que tina sido esmo. dillzado na gestão passada, voto à nelonar devido à 
da plena. “Finos Um grande es. 
foro é recuperarmos 0 loca x equipamentos para que 
a fabrica pudose voltar a funciona é cumpri se im. 
portanto papel social. Para 
próximo amo, detlnamos ação amamentar pu à 
loca, através do Banco da Cadanta” disso o evorde 
redor da Etc. 

Câmara Municipal cria Dia do Voluntariado em Barra Mansa 
E 

O próximo 28 de agosto 
será especial em Barra 
Mansa. De acurdo com o 
projeto de je aprovado na Sessão dessa segunda-feira. Da câmara, nesta data será 
comemorado 0 Dia Mumict- 
pai do Voluntariado De au foria do vereador Carlos Josê Rodrigues Fiqueira, o 
Casé, projeto tem o aber vo de valoeizar 5 Emporio 

que estão passando por mo- Taentos dulce como doem. 
ças, desemprego, alia de Edi “Gostaria de destacar 
que Barra Mansa possui mais de 15 grupos de vo- Juntariado, que atuam in 
cansavelmente na cidade São pessoas que dedicam. 
roi da comsirução de uma Sociedade melhoe Destacar 
um dia à cles é um reco- 

nhecimento merecido — 
afirmou Casé 

Além de prestar home. nagens áquélos que reali. 
am o tralslho voluntário, o Dia Municipal do Voluntar 
ado, também tem como ob- 
Jerivo celar mecanismo do incentivo à realização dessa importante atividade soet 
al O projeto do lo aprova da polos vereadores segue. 
pra o executivo, para 
Go ou veia. 
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Homem é preso suspeito 
de furtar cobre da CSN 

Segundo a PM, ele foi flagrado por seguranças com 6.45 kg do metal ao sair da Usina Presidente Vargas 
one mais cobre foi encon 

te Vargas (CSN), após ser 
agrado com cobe furtado. Seguindo policial milicares. 
ele foi abordado por segu Fanças patrimoniais da side 
rárgica quando deixava à 
CSN com o produto enrola 
do em Uma camisa que le. vava no ombro. O caso foi 
emciminhado para 9º DP. 

Alnda segundo a PM, o metalúrgico tentou fugir 
para dentro da CSN, mas ol capturado Os gentes desta 
cairam que o suspeito levou 
Os Seguças and seu carro, 

Jovem é flagrado na Dutra 
com veículo roubado 

por mês com a venda do neta furtado. O material 
cobrado à R$ 30 quilo, se Pia, segundo o suspeito. je 
ado pera uma firma de su cata localizada no bairro “ris homens de 73 22 e 26 anos, e uma mulher de 

31 anos foram presos pola Policia Militar ba note de 
terça-eira (25), em Barra 
Mansa, após serem flagra- 

Segundo agentes da PRE; raça de 24 ao fi aber rm = 
ca Rodo Presderto Dutra na odiado tranca 

entre duas carretas da 
mesma transportadora 
fol registrada na manhã 
de ontem, dia 24, na altu 
ra do km 311 da Rodovia 
Presidente Dutra, em Ita- 
tiaja 

Segundo agentes da 

E gde estcaram que 
Um over de 2: anos fob po de legado E Ep oii retro o lord, ps der gra do com tm voto ruubáido durante icalização de rot pa no hm 987 da Rodovia Broglie Dutra, em Hori 

lg To de Ma a não Tello, finos costs 
EE saDanar o ol 1 Re Tarde raça de o So Maneio Doeiao Parajem [ee [oe cê policia Rodoriária Pede ER its Poa rea ral o ma equipe doa ER le que o PE da 7º DEL PRF apurou fo cg do AG a qu o condutor da care 

E ue, segundo tabela FIPE. tg de trás, ferido, fo so DIM o Ancião: On Sao ma corrido Bor equipe de 

E= [ERES 
O PREFEITO DO MUNICIP DE PORTO REA NO USO DE SUAS AmeuçÕes Lena 
nesorve 

PORTARIA Nº 050 DE 22 DE NOVEMBRO DE 202 

Quarteto é flagrado com 
material do tráfico em BM 

trico na localidade A de- múncia Embém deva coma o eso estaria deero um velenlo Po preto, na Avenida Sérgio Braga. no Bartará, para suposto Tecobimenta de carga de dog Cent a PA ve na foalidade e conseguia observar movimentação 
Ape atençao o Plim apados 
Fa aprenda 

A PM destacou que eles. 
foram autuados por tráfico 
e associação no tráfico de 
“roças, permanecendo per. Troweadecocaha bad precisão R$ | 250foramencoarados 

com 8 prupo 

Colisão entre duas carretas 
deixa um ferido em Itatiaia 

resgate da Nova Dutra tro condutor satu ileso 
para o Hospital de Emer. A PRF destacou que 
Bência de Resende. O ou-. houve interdição parcial 

da rodovia; o que gerou 
lentidão no sentido Rio 
de Janeiro, 

[ore 
DECRETO Nr 2080 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2027 

CUT. e Cos Ac Smera r tr R t.20 06 
O PREFEITO MANCSP DE PORTO REA. os des ae ações, cem lorena nan Sega Pe co a ação cn So 

A a o co msn re at de A 23.0 ns é a Mt Dao Cera Ai SAO gar td o ge Cm 

toa CNC 

msumasaoo 

“AISO DE LIGAÇÃO PREGÃO PRESENCIA Grizoz!| 
Compre are Comi pr q a 

[ore] 
PORTARIX WE GS8O DE 22 DE NOVEMBRO DE oia: 
SPESEEagO ay DE PORTO REA. ho Uso DE SUS 

eegia an 
ESET 

a ptação o 
ea pus set 

Es ar 
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Feira Livre retoma formato 
original hoje no Volta Grande 

Protocolos sanitários de prevenção à Covid-|9 estão mantidos: secretaria municipal de Fazenda segue fiscalizando atividades 
ação do conário epitemicto 

meses ces Ruas de Barra Mansa 
original no bairro Volta mudanças ocorreram no Grande nesta quinta-feira, Aterrado é na Vila Santa 

sammias cerco recebem asfaltamento 
mentclos, vestuários e cal. nalidade “As equipes da 

SME continuam fiscalizar 

A prefeitura de Barra 
de Satan Urina se O format original da. das Datrace, validade dos ro ema di do sro, lda dos. q com sm deja exibido no no ds ção de produtos, am de entação em ru de diver co, em do Erandes ce. . Srintaçõs ao Breoeios dra comer: Aerrado sandra” comem qariodara, da 3 fia vez Via Sara Ceci Devido “será mencionou. da General Barcoios, em do pao endemias inda à importância da re.. Salad, e das vias 

“da Covid-19, com avanço da cuperação econômica com "O Roselândia 2 Durante acinação à redução se. os indios controlados e eo. ese és de povenbe, 
Meativa dos números de ca- . táveis do novo cormavirus. Pes da prefeitura já o nes € mars “EO à tranamididade cam o serio de pimenta 
possivel ampliar a atividade . da doença em controle, esta. ão em diversas outras loca. 
“económica, de acordo com o. mos conseguindo possibili.. lidades: Rua Ana Julia Pora Joe mandei! de Pa. fe a amplação da avo do Ee ig du econôrlas que oram. Paraiba: Rua São joão, no 

A deco de retomada compeometidas durante 
ao foemato original da Pot.  plor momento da pande- de Abreu, no So Setustão. = Arc Por determinação do a Livre corte após val. mia”, Anal Erik Higino. qe 

fa reina at cado vie red cite. 
Porto Real realizará em dezembro «o suis de meio 
a Feira do Empreendedorismo seno, quiidne devida. Soo é neto ot cosmos a ate as ms 

— EST see van, mas não é TR GAS, pa demos eo Elo também destacou uma da árvs” epic | com à extcução da revisto 
o rn a pers ta pda 2 Ano aticmato via pb Ap pv não à e Rio Rain A ua cr cão da VP Se Tr 

cn O ARNO da a oportunidade para valorar qis5, estarvos com uma ma estabelecido, mas que. cas  bericiou morador. das manilhas à construção care atas ecrmbics. a cr a com onçes equipa manilhando a a estão Mic à condições. de diversas ocidades: Os de caixa cics imune, por de. muscis curas, ap SP, po cháis O trafos serviços eme Secr Ro pcs Mclidades Boto Rea or ro da Se. setaõos do ça atm de jato Vira que em segu. precisam der paralisados tri de Manutenção Uria. a ribrem À pevimanta: cega iii da Dis. prnç do alimentação cm (a O lscaman.. e ca do char, patas a, gue fica responsável closer: Eatero Cota: jegvianto Bremer od ru”, claro, as a gi o pereira de Mac. não coeguimos Area” pe Rotaract Se a Anne alho o Renda (SMDETR), ace tadcmais mass opa Crtana Sé LAI. um eta cera pera aco. (a br do Sar Alo cha é dárdim Bo Vista elit no iba da deem nos duo O O Tine od ei ca td pia Eg Ga, a o Via 
ga de Pt Ra lonio Seta ara sido, ou a importância de pr , 
am te das an ds cam, é mover o desenvolvimento PRF arrecada brinquedos para Diocese de Barra do PiraíVolta Redonda 
o lomaingo, a 19 das 1. econômico, onde o mundek completará 99 anos de criação amoo eira price q campanha Natal Voluntário” Re egito da Ve mid O 

maça 
zado no Horto Municipal. pel Junto a uma força 

cortejo até à Catedral de onde a secretaria reunirá tiva diversa Aleandre al. — — boa 
las lojas des mad a fd be à valrização SEER — “No dia 4 de deembro a. Saci, ode tera Co 
Vono ft, Vive em. ima in ma Rdoáia Pe xa DES da PRE A e. Die de Harra doPr. tração Barao nt e, ereária de Desen. que nos ltimos meses fo go Poa Rovária Po a o. Voa dona completar. tas da Poa Sar Solid Eomho, ds. am dietamento tidos. Sul A) coma ar ção pa mr doação, o a do avr À aca que era via fone. pela pandemia. Ego rm man. da deb, o sida tar o comércio na cidade. “Temos em Porto al [sta cida pa o cade da 7º DEL PRE mo “os dh est situada no eixo. começam co o cortejo da "be o er. uma Edo dad. dada TRL Rm ão o ca cm a Sam Ana ado odores diva oa é - sas esadecimentos o peo.. tamo támbém desenvolver e Ra aa ra At lo serei. ut comerciais pt cp e criado Ops aa ir Ro. Saia Ma em a id flu see our. prvatção de seviço Que. pers fr Ra de ima (OR Foto PE dl fa duda rp. Ação Graças será à ha. 
viados no loca Temos sempre a distribuição — geixar a doação em qualquer. ramo, Barra Mr OS da duo, ds Corado va bem Con a fia, à opulação dae tivididas pecus deter à dor em user rm rates 5 às Contigo no ancontraráIjat com doe. dl gema equilibrada, us. inicio da PRF pia | 7 Unidade Operacional 1» : 
cont espera ioetando cad atravis da Inovação. e, pm Unidades Opera. qua, km 27 da Dutra CSM 79 a Ses Mia poi Dea ADE do Ro que à comércio de Porto o do co. Te Unidades Opera qua) em E E o do Ri A or do tdo a presa Edo, Deu cu ma upo. oa Ho dao, Dem dean cera 

ama morte do Rio. Pátria Voluntária m 

Resende zera fila por consultas usa wasosicimo o Decreto or 2.005 de 

de otorrinolaringologia incas pasesirnea 
Er Incluindo o trabalho de po anças e es até 14. tivo é Incentivar 0 engaja. Fisslonals das unidades do anos de Made. Mas é preco . mento social e promover o A Profotura de Resende saúde e da Secretaria Muni. que tos fiquem atentos ao . voluntariado de forma art 

continua omanao forças pra. cipal de Saúde, para organ-. pragot Poá para conseguir. culada entre 0 governo, as 
Acabar com as ls de espera. zar o agendamento de cada distribuir as doações em. organizações da sociedade 
por consultas mica rias paciente. tempo bi, os brinquedos. civil o setor privado. À 
após o Inlelo da pandemia.  - Mestmo o munkipioteo-. serão recubiios somente at partir deste decreto fo cria 
lo porou a suspensa dd”. do sido um dos primeiros da a dia 10 de dezembro. De. da à ação Pátria Voluntária, 
Versos procedimentos eleti. região a retomar os procali-. acordo com o programa, se. que bica estimular a part” 
vos cuja os agonadoscom . méntos eletivos, tivermos à todos culaburater será pos. cipação dos cidadãos na 

a 9] Prefeitura Municipal de Barra Mansa/R4 
Secretaria Municipal do Sad 150 DE LICITAÇÃO 
prime E 

ta na especialidade de ototrinalaringnlogia: 67% 

Il 
peimeiraconsuae coque es. Eavam retornando para 
revisão. Na sequência, um Butão interno ol montado, 



6-DIÁRIO DO VALE 

Procon de Barra Mansa orienta 
consumidores antes de i irem às compras 

Para não levar a dor de cabeça junto com o produ ão dá dicas importantes à população 

O comércio varejista se e para o da de Domingão de Compras com 
preços de Black Friday 

prometem aquecer o comércio 
otro Ee, Te. emo da pera paro Bologiae Inovação, Bruno P 
cio lembrou que 

a do 13º salário, “A ex 
pecitiva de movimento é a melhor possivel, pols : ro. Ser um domingo que val 

tocolos sanitários da Secreta. pegar Com à carona na 7%. ria de Saúde a fim de mar. Black Priday e as pessoas 
poderão aproveltar 08 descontos é alnda pagar 

tamos atentos à importância . com o aboro de Natal do Lamento aee. aoia Quem Também main 
o preços espuciae de. zer dos cidadãos, mas tam. Eid projetando . bém à saúde de todos. Nosso. ato 

bre Inu é promover diversão, 
entretenimento e compras, o ações que contemplem ta à 

pastar e Prestadora de Eerviços), Matheus Gar 
tás. Esperamos qu 
Saja mais um Domingão 
de Compras com um bom 
ceu nas edições anterio Eos Acredito que a popa a und tm abr rd pesquisando res de Compal procul maços cb quer Já cum de lojas estender moções da Blue 
at o domingo. Será uma aportunidado do 

Consumidor (DO) detalha qua são o direto de quem Soma, mediante algm side O gor do Pr 
aliar alga eae 

“O secretário de Desen. prueimidade o pai conclui 

- 
a 

- Inscreva-se agora 
= coma Nota do Enem ou 
- Redação on-line 
“ 
a 

“unifoa.edu.br 
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Entidades empresariais acendem luzes de 
Natal em Barra Mansa nesta quinta-feira 
Ação marca a chegada da melhor época de vendas para o comércio e é uma iniciativa da CDL, Aciap e Sicomércio 
E as apresentações natalinas um esrço muto grande pra . sempre fomentado o comer. 

né, polé é um projeto que cio e fazendo com Que as tem um custo alo”, exglicra. vendas tendem à crescer. 
Matheus, ressaltando que uma vez que está sendo oe. uma entidade socinha não . medo ao público 0 lazer a 
conseguiria custear o valor beleza e toda à magia da dessa iluminação. “Mas. Natal” 

“Assim como em anosante. brilho pela emoção de já po” rloros as entidades repre... dermos uni Eamlares como Semativas do comércio de. brilha eo Espirito de Natal 
Barra Mansa -CDI, Aclape . em cada sobrevivente desses. Sicumércio estão is pre. use dois ane de insegura 
ativos as para lançar fl. ça. Acreditamos que essas. quando nos unimos em proi 
clalmente, à temporada de . ações que conseguimos unir do objetiva. que trazer um Pregramação Cultural notaiea união de viriasen Natal altura dana cd 

idades irão melhorar sir as. Veraas incentivando aquela. 
vontade de presentear ai 
“Bt”, detalha a lista. ole Coma inelaiva dasentida- des 

Já no bairro Nove de Abri, Everton Pinheiro, 
quinta-feira. dia 35 de no- . dono de um estabelecimento Vembro, tod à magia e em... especializado em material de 
cantada época, travis deob construção est enusiama 
Jetos lumlnocas, presépio e do com a data “Pol que me ua boa Tecomdorese é o primeiro amo. 
“Além dos Joals umina- . em que lssoooere e é muto dos que enbitaram a cidade . positivo parão comércio dos. 

“em 2020, noste ano 0 projeto. bairros. pois o feedback que Condempla estender a decua. . temos due próprios clients é 
ão na Avenlda Domingos. que ces percebem que oc Mariano at em frete ao Su... méreio de balrro também é 
permmercado Bramil. A umi- capaz de suprir suas neces. ação decurativatambêmen.. dades, sem ter que estar se mércia, go Tavares. em. percorrerá o trajeto em um 
foltará a antiga estação o a. deslocando para os grandes. ora que a unhão das entida. veiculo e recebera as crian 
Praçado Ano Hom Es como . centros E adecorselo natal 53 des ol essencial para que 0. ças no presóplo montado na apelo patrocínio da empre na vem enfitizar alnda mais qua Marca comes aração do Nut cueta preto caso na amplitude . Praça da Maris 
Sa Pranaporo Gene, Ad. ssa sindação” complementa gor fc. “bma ação que Nos as06,18e19/18.0 
coração também chegará Everton. À senão construida a vd”. trifegodo veleidos na Ave 
Daire Va Nova Nove Adeseação ochsome | TAais ima vz, à CDI. perante docadmbdrioco sms a peripação da Joguim Let car Abri arabescos Muminados, anjo. Barra Mansa à ACIAP eo... mercial ajuda a atralr povos. ota das diretoras assim, terrompldo até as 17h, tre 
Tenara Viera propina com trombetas bolas estro. comércio investiram nesse . consumidores para à cidade. idealizamos 0 projeo, que choentrea Travessa Bartode riade uma loja na Vla Nova, las de Nata, linhas de cabo projeto poe acreditarem que. emvulvendo e motivando tada. começou pequeno e velo. Guapy ea Praça da Matr À 

conta que o dezembro é sem. de aço com cometas lumino- a decoração no municipio a população, bem como as. crescendo, ano à ano. Fo-. interdição será partir das. 
vida o melhor mês de ven. so, ma blade Natalem or. ajuda à resgatar à magia, à. «quipes que trabalham no co. mos encirando é es forta- dos das anteriaros ds da 
“las para o comércio, "E, mato SD instalada na Praça . trasr o espirito natalino iu. mércio. Jecendo 4, então, à dedica. tas. Um palco será mantado comono ano passado estdva: da Herdade e as famosas e. minando é embelezandoas “AS entidades vêm se ção fol aumentando é hoje parta realização de apresen 
mos tas cmlvidositera.. coloridas drvores sakiras que. ruase o comércio barra. untndo já háclgune aee bus. fomos esse projeto Indo . ações musicas do Dominção mente e emocionalmente . tanto faeram sucaso nono Senso e consequentemente, cando trazer um Natal à a. sendo implantado com toda de Nata, que acontecerão às. 
coma pasdemla ss ano, 0. pasado que eso ao estar. movimentando a economia ra da população de Barra. essa beleza. 1850 é gratif-. 10h às 1d todos os dias. O 
cnlesde Natal com corte. presente em outras pone da . neste Eme ara disse pre. Mansa e, também, do nosso cante de s6 ver. Estamos. comércio permanecer aber. torão um brilho diferente. cidade. Novamente o indo. sidente da CDL. Leonardo  comêrcia, Ano passado, ACI- contando com o apoio do . todas MAs 17. As atrações. 
o mal notados com corte... prosópio com personagens. dos Santo Segundo o empen. AP CDL.e Scumércio se jun. Poder Público com os sho... musicals serão confirmadas. za. Aqui na Vila Nova cor . em tamanho red] será muita. sário da essa ação ementa . taram para trazer uma Qui... ws é eventos e à provisão é o divulgadas em brovo pela. 
corta, á verá diferente pe. dora Praça da Matriz o comércio para à data mais. nação maior à cidade e lx que seja cada ver melhor, Profeitur. 

Sicomércio de Volta Redonda divulga Café de Minas 
horário do comércio para dezembro Poderá ser exportado 
pf em pelo porto de Angra 

de da nossa populaçãoe tam. Comapolo da melodaSe- bém, dos associados dessas. eretaria Munleipal de Desen: 
entiades, conseguimos me. volvimento Económico, Tec. Bcrar a cada amo. Queremos. nologia e Inovação, o Natal 
a população na rua, mas de forma segura e o Comércio 
de Barra Mansa parse act. cultural. O governo muniel. aberto e por seguirmos os. pl divulgou que haverá uma 

Brogramação especial nos três primeiros domingos de deseimbro - das 08, EE 19. 
com diversas atividades na 
Avenida Joaquim Lele, en 
tre quis novidades. Telicidade Às Tio desta quinta doi 

e as uma vez as entida ra, dia, o Papai Noel salrá se unem e entregam uma. do Restairante Cidadão, na 
bela decoração, pois cidade. Avenida Domingos Mariano, mereço”, complementou. em dirão à onquim Loo, 

“Jo presidente do Sico-. no Contro. O bom velhinho 

COMÉRCIO LOJISTA — Ano de 2021 

1º semana dia 01 2 08 Bh3Omi às 19h 
2 semana da 06 à 10. Brg às 20h 
Semana da 13 a 17 BSOmin às 22h 
semana da 20 a 23. BdOmin às 22h E] 

Sábados 04, 11 e 18 BhlOmin às 18h / / 
Domingos 05.12.19 TOO às 16h E 
Dan est 830 as 188S0min À : 

SUPERMERCADOS - Ano de 2021 
Cormumidores de Volta Rand terão mas 
faerem compras de Na Dentigac 65 13, 19,5 ácido 

—— popara comprar egiarpelo | “DRA M03] Bh às 20h 
horário que se encaixar na O Sindicato do Comércio sua necessidade”, afrmouo | Nos demais ias de funcionamento dos supermerca- 

sprgstade Vota Redonda. presidente do Sicomcio- | dos a oro será aque fado nos dias normais “erro dos Sato (Sicomêrcio VR divulgou à retido na Convenção Coletiva de Trabalho em vipio: | fia de Arga dos Res pode recber por va ferrovia o café 
horário cstendáo no mis de. A expectativa par sto é de Mis Gra dezembro para atender os. de um aumento nas vendas 
consumidores para as com. em tornode 27% em ração a de alguns trechos da linha. ras de fim de imo. Na pr. 270 quan a estabudade |  SIDER SHOPPING CENTER E PONTUAL — feto o qurroa que llga Lavras Pic tema dora 050. cem ane na Nesta semana a cidade gr quo bro pode Runlomar em. por contadas asso novo | SHOPPING — Ano de 2021 recebeu uma notícia Ná Gamihcada som as fortes ReiroMgerte biode Ens a esco Tolo esperada e bascata choras de USO, 6 de 
Hhd0min até 19 horas. Nas se fede prq eç 1º semana de 01 a 04 — Mis2m pelo governo municipal. fendido pelo grupo Parto o o Semi cocacarao | (2 semaseids Oia Yi às 22h Trata-se de um plano Seco Sul de Minas e pola 
as sábados, será até 1B ho". nação, as medidas preventi | 3º semana de 13 a 18 9h às 2h para levar o café do Sul Splenda, que administra o de Minas Gerais por trl- . porto argrense, porque às. 

Th, até o porto de Angra exportações feitas pelo 
dos Reis. Não é de hoje Porto Seco chegam ao Pur- que o prefeito o munici- to de Santos em 

as, aos domine, das 10as Trhoras. Nos dias 2te 1.0 
comércio pode abrir até inhsomin. Shoppings e su cemeados ta hosdeo di pio, Fernando Jordão,  nhões, que tem um custo orvnciado Lembrando que o vem buscando parcerias é muito maior e alnda com 
ancioarmento fica a critério apoio para que o terminal. elevado risco de acidentes. 
le cada empresa, respeitam. portuário angrense reto. O levantamento feito 
doasregrasda Convenção Co. to sair para realiaras suas me suas atividades, forte pelo Grupo de Estudos. 
Jotiva de Trabalho, disponk.. compras”, acrescontou Jerô- | 1º semana de 0) a 04 10h às 23h cendo a economia é ge- Econômicos do Sul de Mi velo Mo pimolemiru oca queasio | 2º semana de 05311 10h às 23h rando empregos. nas e publicado no jornal enmerciocecmm be Jastambém continuam veo- | 3'semans de 13318 10h ás 25h - O porto é muito im. Valor Agronegócio, a mo. 

portante pra a economia. vimentação anual chega à 
da cidade. Meu pai já di. 100 mil contêineres. Com O 2ia: quando o porto val. novo corredor logístico, o 
bem à cidade vai bem, re. volume poderá doa 

Preco pede ferindo-se aos tempos áu- “O secretário de Desen. 
El far as corpão stars reos do terminal portuá: volvimento Económico do boate | rioangrense, que já ge- Município, Aurélio Mar. horário. Paraos lis EE Tou centenas empregos. ques, está tas também é ma oportuni  prca comvenciomado queo ÍÍMCO — Nos demais das de funciona. | TOU Centenas empregos. ques, está acompanhando dade de vender mais aten. comércio varejista, super. |. mento do Sider Shopping Center, Pontual Shopping € ra tudo de pero, inclusive es 
dedo um número maior de mercado shoppings poderão | Shopping Park Sal o horário será aquele fado em | SNloU O preeii, Fernando . tará junto com o diretor da clientes. Com a pandemia,  funcisos nos de dese | oo ra reed na Convenção Coma de Tra. | Jordão. Splenda, Paulo Narcélio, 
tamém Contrib para ev. Bro nos Seguintes horários, | po em vigência “acordo com o pai. recebendo à visita tienleã tar aglomerações, borque 0. esses horários são tosds cado, 0 investimento à ser do empresário do cs, Cle consumidor vai ter mais tem. sugpsões feito para a recuperação ber Marques Paiva. 

membro consimêdo:. do entregas, para oferecer es faesperam porem si. malsopções de atendimento 
búlizaç e aos consumidores. 
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TúneL DO TEMPO 
“Segunda Guerra Mundial: Frente do Pacífico 5 

contraturpedeiros nori-americanos interceptam no 
mar das lixas Salomão, perto do cabo SalntGeurges (Non Eetaha, um esquadrão japons de 5 contrato 
aveiro que trnspurtam soldados e material para & Ílha de Bula. Três contratorpedeiros japoneses são atundados 18) 

“Segunda Guerra Mundial: Um miss V- atinge o 
mazém comercial de Wooluurth na zona leste de Londres, ezendo 10 vitimas (140 
“Segunda Guerra Muda: Frente do Pacific FU 

pinas Os Task Groups 38 é 383 comandados pelos Contraalmirantos Botam e Sherman atacam os aero. “iremos o centro de Lçum bem Cro a rua apos 
dem redor a la. Os criadores Kumano e Visuima São atuado. Os Japoneses erva tina à sus resta 
te força aérea contra os norte-americanos, os aviões. Kamikaxes daniicam os porta-aviões USS Inirepid 

Essex é USS Hancock, bem como porta-aviões 
gelro USS Cabot. enquanto o USS Independence é da Acao devido à explosão de um aparelho norteame 
Ficam aguardo a aterragem (1940. “aprovação do atual Cio CIvl Portuguis (1) 

+Assinatura, em Angol, entre Portugal é 0 MLSTP: “de um acordo para à Endependência de São Tomé é 
Principe 7. dependência da Suriname (15, 

“Criação do Ministério do Desenvolvimento Agr 
rlo no Ba (00) 
“esa da aruibuncada do Estádio Octâvio Mangabeira, em Salvador, na Bahia CAT) 
Seastlm Vettl se tornou o mais noxo Tr Carm- 

peão mundial de Fórmula 1 E também um das tr. “ndo plot à panhar 3 campus consecutivo do 
lado de Juam Mari Função é Michael Schumacher 

Sake Vp 
“A alvogada é presidente da Academia Volta re- 

dondenso de Letras, Mércia Holotsa Christanl dasper tando hoje cum Sua mais nova idade 
“Ganha os primeiros abraços de seu amado o ad ministrador Valáyr Christ dos lhos Gustavo, Gu 

Thermo o Vad. nora net. TO Eesboode mudou seu sistema de publicação dos. 
aniversariantes abel divulgado orroneamento 
ia do queridos aniversariantes que na realidade so- 
ram hoj as velinhas com direito à boo vo tradico- Tal parabénia pra voc. Minhas desculpas. Fulicida 

les: O alvogado Ulyases Goulart; empresário 
Art Rod, Juliana Fundo Chase: a médica Monk ca ris, Nicolau Vinlprvva: Tânia Hoc Silva: Eu. 

cen Live Papo Rosa, uma 
Hosara Coe com Ani Pau 

na será Despertando 0 melhor de voo “Continua causando um enorme frisson” o baile 
com a Bda Colar, da 10 no Esço M em Baera 
Mara. “Sor amanhã que acute no estrado Lo es 
to em Pero 0 datar Harmonizado. A asda gastronbenia da renomada Chef Va 
nessa Carvalhal. 

Martelo Batido 

“Embora o prefeito Neto seja apaixonado por Car. naval, tendo no passado sido o fumador do Bloco Cer. 
voa, oo está agindo com à raso e não com 0 cora. 
são “0 etota do executivo voltarradondense, ateu o 
martedo: e não irá autorizar a realização do Carnaval 
da cidade. 

BLACK 

UAL PRODUTO DO! 
SONHOS VC UER VEI 

2 2 
Lig-Dag 

“Hoje Dia do Doador Voluntário de Sangue no Brasi 
Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as. 
Mulheres. 

+Noleta trio, o aecdmento da senhora Setustana Ro ter. 
*C) velório o seu sepultamento foram ontem no Portal da 

Saude 
“paca sum Ma, Rachel Roberto Rorsdon Rice! e toda 

sta Bm tes ientimento. 
“Quem puder Lee à daução de sangue, aprowelte esta data 

a cos de same estão com seus estuque, 
no “vermelho” Seja eról. Ajude à salvar vidas. 
Tm grupo de vereadores entre los. Tempon. Cacau, 

Minwirinho, Duke, Renan o Neném estiveram peito de ter 
tra no Restante Vita 
*O motivo pink. Comeeear à ctalização do ver de Them eueno lda do enero na Camara Miki 

Mudança de Perfil 
“O estado realizado plo Ministério da Ste no amo de 209, e na peca, publicado aqui. na cuma, apontava um 

mono perfil na poadação bre “alostrava à Juventide (61310) mais ata e com sabre 
Sai, ss Meradmes o coocda na tala, esta tm. dência para todo brasieiro, continua atualizadistma, ou 
“ui troço ettnis de quarentena ainda com oro ima “pesado 

“ncia amanhã e encerra no domino a Black Friday do Shopping Park Su. 
“Sor divida Uma oportuniade impar de aproveitar as. especias alertas em tuas as lojas 

Mama! 
“W 24 999117376 

Psicoterapia Reichiana 

Integração Mente & Corpo 
Maria Isabel A. Soares 

ares 
ado de, 590 OT Pi Ds to Rr Video 

Tel: (24) 3344-0375 
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Falta de saneamento provocou 0,9% 
das mortes no país em uma década 

DIÁRIO DO VALE" 

As regiões Centro-Oeste e Nordeste são as que registraram os maiores percentuais 
quisa Nacional de Sanea- mento Básico 3017 (PNSB), geral variaram de a; (Rom. 

dênia e Piaui) a 54% (Serei As doenças relacionadas 
ao Saneamento Ambiental 
Inadequado (DRSAD causa ram coca de 09% das úbitos 
oeneridos no Braientre 8. eSOIo. Entre as mes cur. 
ras apenas por doenças in fcelosas a parasitárias no 
Brasi, as DRSAI represen. tam 217% dos obs ho por 
odo. As informações são da 
Agincia Brasil 

As regiões Centro-Oeste (42) é Nordoste (37,190) 
são as que registraram os 
malores porcentuais. Os da dos estão incluidos na torce 
rnodição do Atas de San. 
mento: Abastecimento de 

além de outras fontes do. pe) Na avaliação do IBGE, a 
reduzida abrangência daco iexa de esgoto é o que deter. 

gos municipais de esgota Fnento sanitário e desbaste 
cimento de água, entre 278 o am Nove um axanço nan 
mero de cidades cobertas por ossos serviços emtodasas re 
Blêes do pais 

OIBGE destacou que at ferença entr à quase univer. salização do serviço de abas. 
tecimento de água por redo 
em contraste com 0 dê- %alnda persistente na co. 

eta de sgtoé uma caracie 
ristica da distribuição dos 
Serviços de saneamento de 

cas além do grade urtemt 
e da densidade demo. pese recto territci 

De 306 2019 foram pot 
ficado no Brasil 1841400 
casos de DRSAL, com 
ALT 6 Internações no Si 
tema Único de Saúde (SUS). As principals cias da mor 
to, foram Doença de Chagas, 
larrela disenteria, quê 
corrosponderam à quase 
5% dos bl no 

A torenlra casa de óbitos 
nas regidos Sudoste o Centro. Oeso foram por dengue. ls. deração, somente São Paulo 
a chikuginya. Já na rúgião Janeiro 
Norte, as lelehmanloses £b.. (87,5% Je Distrito Federal 
um as pincipals causas. No. (965%) redstraram tas Nordeste à principal causa . periorea 8% de domictis. 
foi a esquistossomose e no . atendidos pelo serviço deco Sul a oplospirose eta de esgoto, conforme de 

Para goograli do IBGE, monstroua Pesquisa Naclo- 
Daiane Ciriaco a explicação . nal por Amostra de Domica- 
está na alado tratamento do 08 Continua (PNAD Conti 
esgoto. “Esgoto a céu aberto. nua) ami, 
colabora na proliferação des. Em todos os estados da re- 
sas doenças, dal a correlação . gião Norte sete estados da clrotaemtry a enformidades . região Nordeste, com exce. 

está localizada a cidade de 

No Nordeste, ond estão 
bioma da Cantiga que é ca 
cactoristico do clima semi Fido mas mesorregiões Hidro 
gráficas Plane Piranhas. 
Açue Litoral do Rio Grande 
do Norte e da Paralta se ve 
fica a avorrência de racio 
ameno por insuiciância de fgua nos mananciais em 
538% ecem 46,8% dos mun clpios om abastecimento do 

O capitulo do Aulas que 
abondaa integração do sans. 
meto alem mei sm dito flelaboeadocom aco 
laburação da Agência Nacio male Aguas e Saneamento 
Básico (ANA). Os mapas se roorem a blomas es reg 

“0 saneamento precário”, ção de Pernambuco e da des hidrográficas brasileiras. água por rede geral Já na 
ass, Bahia as tas de domiítios. nos dois primeiros níveis . ocorrência de secas o esti O Alas fa uma aúdio Cacroerugiões hidrográficas . gens, os percentuais alcam- 
wrtoral dos dados da Pos mesorregiões hidrografl.. çam 60,4% é 49,5% nessas 

Covid-19: pesquisa associa casos 
graves a desgaste do sistema imune 

gap po ie PRE amo Spa sado Cast ERsaRdE Es desnesnare emas ra 
ce des pb ne ES 

Justiçacondenafilhosdeex-deputada 
Flordelis por morte de pastor 

Estudo publicado por pes. 
juisadoros do Instituto. Devaldo Cruz (10€Flocruz) 

od Universidad Fuderal do lo de Janoro (UFRN apom- 
tou qu casos graves de co. Vid-1 ostão relacionados à 
um processo do envelheci- 
meto do ssa mmol. 
coquevcorm durante a doem 
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Voltaço se reapresenta e inicia pré-temporada 
para o Campeonato Carioca de 2022 

Zagueiro Dilsinho e volante Muniz renovam contratos por mais um ano 
Time confina participação na Copinha 2022 
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