Inpe alerta banhistas
para os riscos de raios
em praias e no interior
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Bebês lembram de línguas
que ouviram nos primeiros
meses de vida

Rússia enviará macaco
em sua próxima expedição
a Marte

Sistema penitenciário
do Rio está sob controle,
diz governo

No estudo, publicado pelo Royal Society Open Science, adultos sul-coreanos, que foram adotados por famílias
holandesas quando ainda eram bebês, superaram as expectativas na pronúncia de sua língua natal depois de receberem
um curso rápido.
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O primeiro ser vivo a viajar ao espaço foi a cadela
Laika, que em 1957 se tornou em precursora dos voos tripulados por astronautas, embora tenha morrido na tentativa.
As cadelas Belka e Strelka tiveram mais sorte, que
retornaram sãs e salvas à Terra.
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O monitoramento dos presídios não aponta risco
iminente de que a convulsão verificada em unidades do
Norte e do Nordeste chegue ao Estado, disse quinta-feira,
19, o secretário estadual de Administração Penitenciária, Erir
Ribeiro Costa Filho.
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Correios lançarão serviço
de operadora de celular

Centro de
Referência
da Mulher
será polo
referencial da
Região Serrana
novamente

Divulgação

Os Correios vão se transformar, no próximo mês, em
operadora virtual para explorar
os serviços de telefonia móvel.
Os Correios Celular é fruto da parceria com a EUTV, dona
da marca SurfTelecom, que será
responsável pela infraestrutura
de suporte às telecomunicações.
Os chips, porém, terão a
marca Correios. Segundo a estatal, o lançamento será gradual.
O piloto será feito em São Paulo. Em seguida, o serviço será
oferecido em Belo Horizonte e
Brasília. A meta é alcançar todos
os Estados até o fim deste ano.
A expectativa é de 1 milhão de clientes no primeiro
ano. Esse é um projeto antigo
da estatal para diversificar seus
serviços.
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A Secretaria Municipal
de Assistência Social anunciou quarta-feira, 18, os nomes
que estarão à frente do Centro
de Referência da Mulher, o
Crem de Nova Friburgo. Débora Maria Ramos Spezanes
é a nova coordenadora do
equipamento, que realiza um
importante trabalho de acompanhamento e orientação às
mulheres vítimas de violência
doméstica.
Débora é psicóloga
formada pela Universidade
Gama Filho...
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Cordeiro recupera
pavimentação
de estrada
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Crise financeira atinge
transporte universitário
em Cordeiro

Governo cordeirense
conquista a confiança de
servidores inativos

Cícero Marra

Ricardo Vieira

Ricardo Vieira

Serviços serão estendidos até as proximidades do bairro Dois Valos

Secretário de Educação concedeu entrevista para a emissora TV.COM

Servidores ativos, inativos e comunidade compareceram em massa ao evento

Em pouco mais de
15 dias de trabalho, o estreitamento de relações
entre a Administração Municipal de Cordeiro e as diversas instituições públicas
e privadas, em busca de
apoio para o enfrentamento da crise econômico-financeira, liderado pelo
prefeito Luciano Batatinha
e sua vice Maria Helena, já
começa a trazer benefícios

Com o Decreto Nº
005/2017, o prefeito Luciano Batatinha declarou
Situação de Emergência
Econômico-Financeira em
Cordeiro, ratificando a situação financeira delicada
do município. Na medida,
fica clara a determinação
limitando despesas no Poder Executivo, já que a
previsão de técnicos da
área econômica é que a

Convocada pelo
prefeito Luciano Batatinha
e sua vice Maria Helena, realizada na Câmara de Cordeiro, na quinta-feira, 19,
uma assembleia debateu
os pagamentos atrasados
do IPAMC. A administração
passada não honrou seus
compromissos, deixando
servidores inativos e pensionistas sem o salário de
dezembro e 13º. Cientes

para a população. Nesse
caso, aos motoristas que
utilizam as vias de acesso
ao município.
Na manhã de sexta-feira, 20, Luciano e Maria
Helena estiveram nas proximidades da confluência
entre as rodovias estaduais
RJ-116 e RJ-160, onde
estão sendo executados
serviços.
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queda nas arrecadações
se mantenha ao longo de
2017.
Obrigado a conter
gastos para equilibrar as
contas da administração
com o cenário caótico encontrado, Luciano decidiu pelo cancelamento de
eventos tradicionais, como
Carnaval e Festival de Folias de Reis.
Pág 05

das dificuldades do Instituto de Pensão, Batatinha
expôs problemas herdados
de seu antecessor e garantiu que a resolução se dará
em comum acordo com o
instituto.
Mostrando firmeza
e objetividade, o prefeito
conquistou a confiança do
público que lotou o plenário
da Câmara.
Pág 02
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Bebês lembram de línguas que ouviram nos primeiros meses de vida
Divulgação

Você fala só português, aí resolve fazer um
curso de alemão e descobre que tem uma facilidade
imensa para o idioma.
Pode ser que você
tenha um bom aprendizado, mas uma equipe de
pesquisadores da Universidade Hanyang, em Seul
(Coreia do Sul), tem outra
explicação: a de que aprendemos línguas quando
ainda somos bebês.
No estudo, publicado pelo Royal Society
Open Science, adultos
sul-coreanos, que foram
adotados por famílias ho-

landesas quando ainda
eram bebês, superaram as
expectativas na pronúncia
de sua língua natal depois
de receberem um curso
rápido.
O grupo analisado
foi comparado com adultos
que nunca tiveram contato com o idioma coreano
na infância. Ambos foram
avaliados por coreanos
nativos.
Antes do treinamento, os dois grupos tiveram o mesmo desempenho. Mas, depois das
aulas, as pessoas adotadas tiveram resultados

surpreendentes ao falar
o coreano – mesmo com
consoantes totalmente diferentes das existentes em
holandês.
A pesquisa é a primeira a mostrar que o contato precoce de crianças
adotadas com a sua língua
nativa se tornaria importante décadas depois, quando
elas acreditavam ter esquecido o idioma.
“A descoberta indica que o conhecimento da
linguagem é armazenado
já nos primeiros meses de
vida, ficando preservado
mesmo quando não é usa-

do e podendo ser revelado
quando se reaprende a língua”, explicou Jiyoun Choi,
uma das responsáveis pelo
estudo, à BBC.
Não houve diferença entre os que foram adotados com seis meses de
idade (antes de desenvolver a fala) e os que foram
adotados com 17 meses.
A Dra. Choi ainda
deixou um recado para os
pais: “Por favor, lembrem-se que o processo de
aprendizado da linguagem
começa muito cedo. Tente falar com o seu bebê
sempre, porque ele está

absorvendo e digerindo o
que vocês está dizendo”
Não é novidade
que esse processo começa
ainda na barriga, quando
os bebês já conseguem

reconhecer a voz da mãe.
O que não se sabia até
agora era que a aquisição
precoce da linguagem é de
natureza mais abstrata do
que prática.

Rússia enviará macaco em sua próxima expedição a Marte
Divulgação

A Rússia anunciou
quinta-feira que enviará
um macaco a Marte em
sua próxima expedição ao
planeta vermelho, embora
a prioridade do programa
especial russo seja conquistar a Lua no começo
da próxima década.
“Prepararemos um
macaco para viajar para
Marte. Mas, por enquanto,
a simulação vai acontecer
na Terra”, disse Sergei
Orlov, diretor do Instituto
Médico de Primatologia,
com sede em Sochi (Mar
Negro), à agência “Inter-

fax”.
Orlov afirmou que o
animal terá que se submeter a testes de falta de gravidade e radiação cósmica
no Centro de Física Nuclear
de Dubna, na região de
Moscou.
Ele destacou que
seu instituto recebeu uma
bolsa de estudos do Estado
para dirigir experimentos
com macacos, quando os
cientistas russos pareciam
ter descartado há anos
as viagens espaciais com
animais de médio e grande
tamanho, como macacos e

cachorros.
Nos últimos anos
as naves russas somente
transportaram ratos, já que
seu genoma é muito similar
ao do ser humano, segundo
os especialistas.
O primeiro ser vivo
a viajar ao espaço foi a
cadela Laika, que em 1957
se tornou em precursora
dos voos tripulados por
astronautas, embora tenha
morrido na tentativa.
As cadelas Belka e
Strelka tiveram mais sorte, que retornaram sãs e
salvas à Terra após dar 17

voltas ao redor de nosso
planeta a bordo do Sputnik-5.
Ao longo da história, o programa espacial soviético e russo enviou uma
dúzia de símios ao espaço,
os primeiros deles Abrek e
Bion em 1983, costume que
se suspendeu em 1996.
A agência espacial
russa, a Roscosmos, decidiu modificar sua estratégia
centrada na conquista de
Marte após o fracasso em
2011 da missão da sonda
Fobos Grunt, que se propunha extrair amostras de

uma das luas do planeta
vermelho.
A Rússia se propõe
enviar uma nave não tripulada à Lua em 2021 dentro

do novo programa espacial
aprovado no ano passado
pelo governo e que inclui
a possível construção de
uma nova estação orbital.

Sistema penitenciário do Rio está sob controle, diz governo
O sistema penitenciário
do Rio está sob controle, e o
monitoramento dos presídios
não aponta risco iminente de
que a convulsão verificada em
unidades do Norte e do Nordeste
chegue ao Estado, disse quinta-feira, 19, o secretário estadual
de Administração Penitenciária,
Erir Ribeiro Costa Filho.
“Eu não posso prever
o futuro, usar achismo. Até o
momento, está sob controle,

não tem como analisar risco.
Estamos monitorando. Pode
acontecer? Eu não sei”, disse
Costa Filho.
“Em se falando de sistema prisional, mesmo dentro da
normalidade, a preocupação é
constante, independentemente
do que está acontecendo no
País. Estamos lidando com
seres humanos. As pessoas só
falam do Primeiro Comando da
Capital (PCC), que não está no

Rio. Isso traz uma situação de
conforto”, continuou o secretário,
que espera a volta ao trabalho
dos agentes penitenciários para
sexta passada, depois de três
dias de paralisação.
No período, eles interromperam parte dos serviços
nos presídios, mantendo somente os essenciais, como alimentação dos detentos e cuidados
emergenciais de saúde.
O secretário se reuniu

com o presidente do Tribunal de
Justiça do Rio, Luiz Fernando
Ribeiro de Carvalho, o Defensor
Público Geral do Estado, André
Luiz Carvalho, representantes
da Ordem dos Advogados do
Brasil e Ministério Público, com o
objetivo de formar um comitê de
acompanhamento da situação
no sistema. A primeira reunião
deverá ser na semana que vem.
Costa Filho anunciou
mais 1800 vagas no Estado até

o fim do ano, sendo 950 em fevereiro, e o restante, nos próximos
meses.
Hoje, os presídios fluminenses têm um excedente
de presos de 85%. Ele disse
também que está sendo feito um esforço para melhorar
as condições de trabalho dos
agentes, em especial quanto à
aquisição de coletes à prova de
balas e armamentos, demandas
da categoria.

Governo cordeirense conquista a confiança de servidores inativos
Convocada pelo prefeito
Luciano Batatinha e sua vice Maria Helena, realizada na Câmara
de Cordeiro, na quinta-feira, 19,
uma assembleia debateu os pagamentos atrasados do IPAMC.
A administração passada não
honrou seus compromissos,
deixando servidores inativos e
pensionistas sem o salário de
dezembro e 13º. Cientes das
dificuldades do Instituto de Pensão, Batatinha expôs problemas
herdados de seu antecessor
e garantiu que a resolução se
dará em comum acordo com o
instituto.
Mostrando firmeza e objetividade, o prefeito conquistou a
confiança do público que lotou o
plenário da Câmara, abordando
o tema com sinceridade e conhecimento de causa. “A falta de
planejamento instalou o caos em

Cordeiro, atingindo diretamente
as famílias. Nosso município
não se preparou para o futuro e
estamos pagando um alto preço
por isso. Vocês deram a vida por
Cordeiro e merecem respeito”,
disse o prefeito.
Trabalhando em sintonia
com sua vice-prefeita para encontrar soluções conciliatórias
para os atrasos, ele solicitou
a colaboração do IPAMC. “As
dificuldades são incontestáveis.
Enquanto meu antecessor pagou 11 folhas num ano, terei de
arcar com 14 até dezembro. Meu
compromisso com vocês é pagar
janeiro rigorosamente em dia e
depois nos reunirmos para equacionar os atrasados da melhor
forma. As contas da Prefeitura
estarão abertas para todos saberem onde são destinados os recursos, pois comigo não há o que

esconder, não haverá falcatruas,
mas transparência e resoluções
democráticas”, esclareceu.
Sabatinado, sem fugir de
perguntas, Batatinha abordou a
polêmica salarial dos advogados.
Seguro, ele disse que um dos
motivos da perda de recursos
pela municipalidade é a falta de
defesa jurídica, já que a demanda é gigantesca, algo em torno
de 20 mil processos, e a resposta nem sempre satisfatória,
acarretando derrotas que afetam
consideravelmente os cofres públicos. “Muitos processos contra
a Prefeitura foram julgados à
revelia. Só como exemplo, numa
das derrotas – questão jurídica
envolvendo um proprietário rural, cujo gado veio a óbito após
ingerir plásticos tóxicos na Usina
de Lixo – o município foi condenado a pagar R$ 1,2 milhão

porque não houve defesa. Agora,
teremos um corpo jurídico comprometido, equiparado às demais
administrações regionais e cujos
resultados serão severamente
cobrados por mim e Maria Helena”, confirmou.
Ainda sobre o IPAMC –
após ser aplaudido por cancelar
eventos como Carnaval e Festa
de Folias de Reis como forma de
economia – Luciano confirmou
esforços, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para
viabilizar recursos capazes de
devolver à instituição sua autonomia. “Pelos cálculos, teremos de
repassar, além das obrigações
regulamentares, cerca de R$
300 mil ao IPAMC para garantir
sua gestão. Conquistando essa e
outras parcerias, vamos promover uma reestruturação no nosso

Instituto de Pensão”, aposta.
Avalizado por Maria Helena, Luciano encerrou confirmando a instalação de auditoria para
elucidar as mazelas encontradas
na administração e pediu que
todos se sintam ‘prefeitos’ e colaborem com Cordeiro. “Permitam-me dizer que quem está contra
nossos projetos o fazem por
defender a desordem, a falta de
medicamentos, de atendimentos
médicos decentes, de educação
de qualidade. Agradeço a todos
pela compreensão e sensibilidade, aos vereadores, que vêm
contribuindo imensamente com
nossos projetos, e garanto que
daqui a quatro anos teremos um
município organizado e caminhando rumo ao desenvolvimento”, concluiu Luciano Batatinha.
Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro
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Câmara Municipal de Cantagalo
Resumo dos Balancetes Financeiro
01/11/2016 a 30/11/2016
RECEITA
CONTA

R$

DESPESA
R$

R$

CONTA

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA

DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Câmara Municipal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Restos a Pagar
DDO
Consignações
Valor Consignado e Retido de
Empenho
Fluxo de Investimentos
TOTAL GERAL DESPESA
DESPESA PERÍODO ANTERIOR

REGIME PRÓPRIO - IPAM
INSS
PENSÃO ALIMENTÍCIA
IRRF
PREVISUL

9.985,70
9.198,14
2.046,67
17.427,90
198,64
5.427,80
195,00

EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
ISS
GRESCAN - GRÊMIO DOS SERV.DE
CANTAGALO
SINSECAN

50,00

11.019,30
1.475,69
338.629,03

TOTAL GERAL DA RECEITA
RECEITA PERÍODO ANTERIOR
RECEITA ATÉ PERÍODO
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR
Em Caixa

0,00
0,00
0,00

Em Bancos
Outras Responsabilidades
TOTAL GERAL

____________________________
HOMERO ECARD ROQUE
PRESIDENTE DA CÂMARA
Mat.:9730-0

R$

R$

230.177,73

230.177,73

0,00
0,00
73.148,72

73.148,72
68.193,11
0,00
371.519,56
3.528.455,51

DESPESA ATÉ PERÍODO
SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO
Saldo em Caixa
Saldo em Bancos
Outras Responsabilidades

11.168,27

EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
PENHORA JUDICIAL
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
Fluxo de Investimentos

R$

3.899.975,07
0,00
623.518,97
0,00

406.822,14
TOTAL GERAL
0,00
406.822,14
4.116.671,90
4.523.494,04

623.518,97
4.523.494,04

0,00
4.523.494,04

____________________________
JOSÉ FRANCISCO PEIXOTO TERRA
CONTADOR-CRC078686/O-1
Mat.:3015-5

____________________________
DANIELA DAVID CORREIA
CONTROLE INTERNO
Mat.:8419-0

Desenvolvido por SAPITUR
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Câmara Municipal de Cantagalo
Resumo dos Balancetes Financeiro
01/12/2016 a 31/12/2016
RECEITA
CONTA
ORÇAMENTÁRIA
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
REGIME PRÓPRIO - IPAM
INSS
PENSÃO ALIMENTÍCIA
IRRF
PREVISUL
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
ISS
GRESCAN - GRÊMIO DOS SERV.DE
CANTAGALO
SINSECAN
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
PENHORA JUDICIAL
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
Fluxo de Investimentos
TOTAL GERAL DA RECEITA
RECEITA PERÍODO ANTERIOR
RECEITA ATÉ PERÍODO
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR
Em Caixa
Em Bancos
Outras Responsabilidades
TOTAL GERAL

____________________________
HOMERO ECARD ROQUE
PRESIDENTE DA CÂMARA
Mat.:9730-0

Desenvolvido por SAPITUR

R$

DESPESA
R$

R$

9.985,70
9.016,67
2.034,49
15.533,34
198,64
5.427,80
390,00
50,00
11.216,49
6.339,62
1.475,69
338.629,03

0,00
0,00
0,00

CONTA

ORÇAMENTÁRIA
Câmara Municipal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Restos a Pagar
DDO
Consignações
Valor Consignado e Retido de
Empenho
Fluxo de Investimentos
TOTAL GERAL DESPESA
DESPESA PERÍODO ANTERIOR
DESPESA ATÉ PERÍODO
SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO
Saldo em Caixa
Saldo em Bancos
Outras Responsabilidades
400.297,47
TOTAL GERAL
0,00
400.297,47
4.523.494,04
4.923.791,51

R$

R$
461.891,16

461.891,16

0,00
0,00
137.958,05

495.426,84
61.668,44
0,00
1.018.986,44
3.899.975,07
4.918.961,51

0,00
4.830,00
0,00

0,00
4.923.791,51

____________________________
JOSÉ FRANCISCO PEIXOTO TERRA
CONTADOR-CRC078686/O-1
Mat.:3015-5

R$

____________________________
DANIELA DAVID CORREIA
CONTROLE INTERNO
Mat.:8419-0

4.830,00
4.923.791,51
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Cordeiro recupera pavimentação de estrada
Em pouco mais de 15 dias
de trabalho, o estreitamento de
relações entre a Administração
Municipal de Cordeiro e as diversas
instituições públicas e privadas,
em busca de apoio para o enfrentamento da crise econômico-financeira, liderado pelo prefeito
Luciano Batatinha e sua vice Maria
Helena, já começa a trazer benefícios para a população. Nesse caso,
aos motoristas que utilizam as vias
de acesso ao município.

Na manhã de sexta-feira,
20, Luciano e Maria Helena estiveram nas proximidades da confluência entre as rodovias estaduais
RJ-116 e RJ-160, onde estão sendo executados serviços de recapeamento asfáltico após solicitação
do prefeito à direção da Rota 116,
que detém os direitos de concessão da rodovia ligando Itaboraí a
Miracema, utilizada diariamente
por centenas de cordeirenses.
Sensíveis ao pedido da

administração e quanto à necessidade de promover melhorias no
entorno das vias que fazem a interligação com a RJ-116, os diretores
da concessionária, em comum
acordo com o DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem),
responsável pela jurisdição da
RJ-160, designaram os profissionais para os serviços de reforma
do piso, com a aplicação de nova
massa asfáltica, que segundo
constatação de Luciano e Maria

Helena é de excelente qualidade.
Bem perto da Indústria
Mecânica Sanber, prefeito e vice
conversaram com os operários e
agradeceram pela disponibilidade e
dedicação na colocação do asfalto,
que será totalmente recuperado até
a entrada do bairro Dois Valos. “Em
nome de todos os cordeirenses,
agradeço à Rota 116 e DER por
nos atenderem. Aos poucos, com
trabalho e essas parcerias indispensáveis, vamos recuperar nosso

município”, afirmou Batatinha.
Em sintonia com o companheiro de administração, Maria
Helena aprovou o que viu e fez coro
ele. “Ao notarem nossas intenções
de modificar positivamente Cordeiro, todos têm demonstrado boa
vontade conosco, nos acolhendo
e auxiliando nessa reconstrução.
Vamos juntos continuar trabalhando por nossa Cordeiro”, emendou.
Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro

Crise financeira atinge transporte universitário em Cordeiro
Com o Decreto Nº 005/2017,
o prefeito Luciano Batatinha declarou
Situação de Emergência Econômico-Financeira em Cordeiro, ratificando a situação financeira delicada do
município. Na medida, fica clara a
determinação limitando despesas no
Poder Executivo, já que a previsão
de técnicos da área econômica é
que a queda nas arrecadações se
mantenha ao longo de 2017.
Obrigado a conter gastos
para equilibrar as contas da administração com o cenário caótico encontrado, Luciano decidiu pelo cancelamento de eventos tradicionais, como
Carnaval e Festival de Folias de
Reis, e de repasses subvencionais
às instituições do município. Dessa
vez, a medida adotada não é popular, mas extremamente necessária
diante dos últimos acontecimentos,

e diz respeito aos estudantes universitários.
Na quarta-feira, 18, o secretário de Educação, Luiz Antônio
Cavalheiro, abordou o tema ‘transporte universitário’. Acompanhado
do secretário interino de Trânsito,
Ailton Taveira; da secretária de Desenvolvimento Social, Letícia Reis;
e da representante do Conselho
Administrativo do Transporte Universitário (CATU), Patrícia Rodrigues,
ele concedeu entrevista relatando os
esforços para manter a gratuidade
do transporte coletivo para os estudantes universitários. Contudo, a escassez de recursos nesse momento
de recessão e os altos custos dos
serviços inviabilizam a gratuidade,
segundo o secretário, mantida por
afinidade, já que a obrigação legal da
Secretaria de Educação é somente o

Ensino Básico, que se encontra em
situação de precariedade desde o
ano passado, com falta de merenda
escolar, material didático e transporte
seguro para os alunos da Rede Pública Municipal.
No ano passado foram gastos pela Prefeitura de Cordeiro cerca
de R$ 500 mil com o transporte
universitário. Ainda assim houve
insatisfação quanto à qualidade dos
serviços prestados pela empresa e
os alunos chegaram a deflagrar uma
greve. Assim sendo, para garantir a
excelência dos serviços e minimizar
impactos nas contas do município,
chegou-se à conclusão de que seria
impossível manter o pagamento integral do transporte, que será efetuado
temporariamente de forma diferente:
a Administração Municipal arcará
com 50% dos custos. Os outros 50%

ficarão sob responsabilidade dos
estudantes ou de seus responsáveis
legais, pagos de acordo com os dias
em que o transporte for utilizado.
Terão gratuidade, garantida
através de decreto, no entanto, os
estudantes que comprovadamente
forem julgados incapazes socialmente de arcar com a mensalidade.
Isso se aplica aos casos em que o
pagamento interfira drasticamente
no orçamento familiar. “Para julgar os
casos, será feita minuciosa avaliação
sócio-econômica através da análise
de documentos e visitas domiciliares
para que haja um relatório deferindo
ou não a gratuidade”, expôs Letícia
Reis, secretária de Desenvolvimento
Social.
Caberá ao CATU, que faz
a triagem e o acompanhamento
do transporte universitário, cuja

presidente é usuária dos serviços,
realizar o cadastramento dos estudantes universitários, que poderão
fazê-lo no Centro Administrativo, na
antiga Delegacia de Polícia, entre
os dias 23 e 27 de janeiro, das 11 às
17 horas, quando serão entregues
as fichas de solicitação de vagas.
De 30 de janeiro a 03 de fevereiro
as fichas deverão ser devolvidas
ao CATU. No local também serão
repassadas informações detalhadas
sobre a decisão. “Sabemos que
não é a mensagem ideal, mas é a
real situação do município e o que
podemos fazer nesse momento. De
nada adiantaria o serviço gratuito
de péssima qualidade que gerasse
os problemas sérios constatados no
ano passado”, concluiu Luiz Antônio.
Assessoria de Imprensa/
Prefeitura de Cordeiro

Carmo, Edição Nº 454, 25 de janeiro de 2017

Página 6

c
m
y
k

Correios lançarão serviço de operadora de celular
Divulgação

Os Correios vão se transformar, no próximo mês, em
operadora virtual para explorar
os serviços de telefonia móvel.
Os Correios Celular é fruto da parceria com a EUTV, dona
da marca SurfTelecom, que será
responsável pela infraestrutura
de suporte às telecomunicações.
Os chips, porém, terão a
marca Correios. Segundo a estatal, o lançamento será gradual.
O piloto será feito em São Paulo. Em seguida, o serviço será
oferecido em Belo Horizonte e
Brasília. A meta é alcançar todos
os Estados até o fim deste ano.
A expectativa é de 1 milhão de clientes no primeiro
ano. Esse é um projeto antigo
da estatal para diversificar seus
serviços, já que vem sofrendo
com o recuo das receita devido
à queda de demanda de serviços
postais.
Em grave crise econômi-
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A Secretaria Muniy
cipal de Assistência Social
k
anunciou quarta-feira, 18,
os nomes que estarão à
frente do Centro de Referência da Mulher, o Crem
de Nova Friburgo. Débora
Maria Ramos Spezanes é
a nova coordenadora do
equipamento, que realiza
um importante trabalho
de acompanhamento e
orientação às mulheres
vítimas de violência doméstica.
Débora é psicóloga
formada pela Universidade Gama Filho do Rio de
Janeiro, mestranda em
violência doméstica e
medicina social pela Uerj-RJ, com especialização
em gênero e sexualidade
pela Uerj-RJ e tem vasta experiência na área,
c
m
y
k

ca, os Correios esperam arrecadar em 2017 R$ 4,5 milhões
com a venda de chips e R$ 8,1
milhões com recargas de celular.
Em 2016, a estatal fechou, pelo
quarto ano seguido, no vermelho, com rombo de R$ 2 bilhões,
valor semelhante ao de 2015.
Inicialmente, serão oferecidos apenas planos pré-pagos,
chips e recargas. A partir de
2018, os Correios estudarão a
viabilidade da oferta de planos
pós-pagos.
A EUTV venceu o edital
lançado em janeiro do ano passado, com uma proposta de R$
297 milhões por um contrato de
cinco anos.
Na qualidade de credenciado, os Correios não precisam
fazer nenhum investimento para
atuar como operador de telefonia
– já que toda a infraestrutura de
telecomunicações, por exemplo,
será responsabilidade da EUTV,

que usa a infraestrutura da TIM.
Será utilizada a rede de
agências e a rede corporativa de
dados já instaladas nos Correios,
bem como os empregados já
contratados.
Segundo a empresa, os
pacotes serão planejados para
estar entre os mais baratos do
mercado. A estatal afirmou que
objetivo é atender os clientes
que buscam serviços simples,
práticos e prestados com transparência e que o grande diferencial dos Correios Celular é a
confiança na marca e a ampla
rede de atendimento.
“Há um número enorme
de brasileiros que ainda não
utilizam telefonia móvel e um
número ainda maior de usuários
que querem algo mais de suas
operadoras. Queremos ser uma
boa opção para esses públicos,
nos valendo de nossa vasta
capilaridade e da confiança que

o brasileiro tem nos Correios”,
afirmou, em nota, o presidente da
estatal, Guilherme Campos.
Em maio de 2014, o Ministério das Comunicações, ainda
sob o comando de Paulo Bernardo, liberou os Correios para pres-

tar serviços de telecomunicações
como uma operadora de telefonia
móvel virtual.
Na época, o plano era faturar R$ 1,5 bilhão a partir do quinto
ano de operação do serviço de
telefonia móvel.

Centro de Referência da Mulher será polo
referencial da Região Serrana novamente
Divulgação

tendo atuado no próprio
Crem de Nova Friburgo,
entre julho de 2012 e setembro de 2013.
Vale ressaltar que
o Crem funcionou normalmente nas primeiras
semanas do ano. A nova
coordenação está promovendo uma profunda
mudança na filosofia de
trabalho, processo que
se inicia pela reestruturação da rede, afinando
o vínculo entre o Crem, a
Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), Casa
da Criança, hospitais e
outros. O objetivo é oferecer melhor atendimento
às mulheres em qualquer
um desses aparelhos.
Já foi solicitado
também o destacamento
de uma guarda munici-

pal feminina para atuar
junto às profissionais do
Crem, que conta ainda
-além da coordenadora-,
com assistente social,
acolhedora, advogada,
psicóloga, além da parte
administrativa.
A Secretaria de
Assistência Social também pretende recolocar
o Crem de Nova Friburgo
como polo da Região
Serrana, posto perdido
para o município de Teresópolis. Isso também
facilitaria o cumprimento
de outro compromisso da
pasta, que é o de atender
mulheres de todos os 14
municípios da região,
algo que não era feito até
o ano passado.
A partir de fevereiro
o Crem passará a contar

com uma acolhedora em
tempo integral, a fim de
dinamizar e humanizar o
atendimento às mulheres.

A partir de agora também
será feito o acompanhamento dos agressores e
dada atenção especial

às mulheres e filhos de
vítimas da violência domé
Sec. Comunicação
Social PMNF

Inpe alerta banhistas para os riscos
de raios em praias e no interior
Divulgação

Os banhistas que
aproveitam as praias brasileiras durante o verão devem tomar cuidado com a queda de
raios. Para o coordenador do
Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Elat/
Inpe), Osmar Pinto Junior, o
período é crítico por causa
das férias e de certo relaxamento dos frequentadores
das praias.
“Nesta época do ano,
temos um grande número de
pessoas se deslocando para
as praias, que são lugares
descampados e, portanto,
vulneráveis a descargas”,
comenta Pinto Junior. “O banhista acaba se expondo a
tempestades. Se você estiver
dentro do mar, a situação é
ainda mais crítica, porque a
água salgada é ótima condutora de eletricidade. Assim, os

efeitos de um raio podem se
propagar para muito longe.”
Segundo o coordenador do Elat, a distração
agrava ainda mais o risco de
ser atingido. “A tempestade
se forma e se desloca rapidamente, de uma maneira que,
em questão de cinco minutos,
a situação muda por completo”, avalia. “Então, é por isso
que as pessoas têm de estar
atentas. Quando você vê um
indício de tempo fechado,
busque abrigo em um carro
ou em um prédio imediatamente. Não pode esperar.
Dois ou três minutos são a
diferença entre ser atingido
ou não.”
Em dezembro, a unidade do Inpe publicou um
comunicado com cinco mandamentos para evitar ser
eletrocutado em uma tempestade de verão.

O manual desaconselha o público a praticar
atividades de agropecuária
ao ar livre; ficar ao lado de
carros e tratores ou andar de
bicicleta e moto; permanecer
em campo aberto, como gramados esportivos e praias,
embaixo de árvores ou perto
de cercas; tocar em objetos
condutores de eletricidade,
a exemplo de telefones fixos
com fio, celulares conectados
a carregadores ou objetos
metálicos grandes; e se acolher em um abrigo aberto,
como deques, sacadas, toldos e varandas.
São opções seguras
de abrigo veículos fechados,
desde que não se encoste
à lataria até a tempestade
passar; casas ou prédios, de
preferência que possuam proteção contra raios; e metrôs e
túneis subterrâneos.

Risco Brasil
Líder mundial na incidência do fenômeno, conforme levantamento do Elat, o
Brasil acumula 1.894 mortes
por raio de 2000 a 2015, boa
parte delas no verão. “Os
dados de 2016 ainda não
estão fechados, mas tivemos
o menor número de vidas perdidas na série histórica, em
torno de 70 ou 75”, adianta
Pinto Junior.
Diante desse quadro,
o Elat desenvolveu uma rede
de sensores que monitora a
ocorrência de raios em todo o
território brasileiro, conhecida
como Rede BrasilDAT. Na
página da unidade, é possível acompanhar em tempo
real dados coletados por
equipamentos que detectam
a emissão de radiação eletromagnética.
Fonte: MCTIC

