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Horário de verão vigora a
partir do dia 15 de outubro
Relógio deve ser adiantado em uma hora e a mudança é adotada por onze estados até 18 de fevereiro de 2018
Foto: Imagem de Arquivo/Agência Brasil

Na madrugada do dia
15 de outubro (domingo), os brasileiros devem
adiantar o relógio em uma
hora devido ao horário de
verão. A mudança é adotada por 11 estados até 18 de
fevereiro de 2018. O ajuste
do horário vale para os moradores do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
O objetivo é aproveitar
o maior período de luz solar
possível para economizar
energia. Com a mudança no
relógio, o leste do Amazonas e os estados de Roraima e Rondônia ficam com
duas horas a menos em relação ao horário de Brasília,
enquanto Acre e oeste do
Amazonas ficam com três
horas a menos.
O chefe da Divisão do
Serviço da Hora do Observatório Nacional (ON), Ricardo Carvalho, explica que
a diferença de tempo entre
o nascer e o pôr do sol durante o verão é maior nas
áreas distantes da linha do
equador, que divide a Terra
entre os hemisférios Norte
e Sul. É o caso das regiões
Centro-Oeste, Sudeste e Sul
do Brasil.
“Quanto mais ao Sul,
os dias tendem para uma
maior variação ao longo
do ano, sendo mais longos
no verão e mais curtos no
inverno. Por exemplo, em
1º de julho, no Rio de Janeiro, a duração do dia foi de
10h45, enquanto em Porto Alegre foi de 10h15. No
verão, especificamente no
dia 1º de dezembro deste
ano, a duração do dia no Rio
de Janeiro será de 13h07
e em Porto Alegre será de
13h56”, diz.
História
Criado em 1827, o
Observatório Nacional é
responsável pela geração,
distribuição e conservação
da hora oficial do País. “A
geração da Hora Legal Brasileira é o resultado de um
cálculo tendo como base as
medidas de intercomparação de um conjunto de nove
relógios atômicos mantidos
em funcionamento contínuo na Divisão Serviço da
Hora do ON, resultando na
Escala de Tempo Atômico Brasileira, chamada internacionalmente de UTC
(ONRJ), sendo UTC a sigla
de Tempo Universal Coordenado e ONRJ Observatório Nacional Rio de Janeiro”,
esclarece Carvalho.
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Estudantes devem ficar ligados nos noticiários para saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo

Enem: foco deve ser leitura
de notícias e os simulados
Sabrina Craide
Da Agência Brasil

Faltando apenas um
mês para a primeira prova do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), os estudantes
que vão participar da seleção
devem aproveitar os últimos
dias para revisar o conteúdo
e fazer provas anteriores e
simulados, sem esquecer de
ficar ligado nos noticiários
para saber o que está acontecendo no país e no mundo.
Além de solidificar os
conceitos, a resolução de simulados e de provas anteriores deve ser a principal
estratégia de estudo nesses
últimos dias, aconselha o

professor de matemática
Bruno Vianna, do Colégio
Mopi, do Rio de Janeiro. Segundo ele, essa prática faz
com que o aluno se acostume
com o tempo que terá para
analisar e responder a todas
as questões no dia do Enem.
“No Enem, o aluno tem
que estar preparado para
fazer uma prova nos moldes
em que ele não está acostumado, pois é muito diferente
das avaliações internas que
as escolas costumam fazer”.
Na área de matemática, Vianna diz que os assuntos que
vêm aparecendo com mais
frequência no Enem são
os do ensino fundamental,
como geometria plana e pro-

porcionalidade. “Seria bom
focar nesses assuntos principalmente”. O coordenador de
biologia do Colégio Sigma, de
Brasília, Alessandro Reis, diz
que é importante a leitura de
temas da atualidade, que são
abordados com frequência
no Enem.
Ele chama a atenção
para assuntos ligados à ecologia, como o aquecimento
global e os acordos internacionais sobre o clima, que
envolvem também as relações internacionais. Outros
assuntos da atualidade que
podem ser abordados na
prova, segundo o professor,
são as ocorrências ligadas ao
mosquito Aedes aegypti.

Tribunal entregará mais de
R$ 100 mil a entidades sociais
O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de
Brito Pereira Filho, entregará os alvarás decorrentes
de penas pecuniárias da
Vara de Execução de Penas
Alternativas (VEPA) para
entidades que desenvolvem atividades sociais na
Capital. A solenidade está
marcada para esta quintafeira (05), às 16h, no auditório Alcides Carneiro no
TJPB, e contará com a presença do juiz titular da unidade, José Geraldo Pontes,
dentre outros convidados.
Serão destinados R$
107.237,19 mil para oito
instituições públicas e privadas. São elas: Comunidade
Servos de Maria, Conselho
da Comunidade, Entidade

Missão Resgate, Instituto
Casa Caiada, Instituto dos
Cegos, Hospital São Vicente
de Paula, Casa Pequeno Davi
e Vila Vicentina.
Para o juiz José Geraldo Pontes, a solenidade é
um marco, pois destaca a
importância da ressocialização através da pecúnia.
“Esse tipo de ressocialização é importante, pois dá
a oportunidade ao réu de
cumprir a pena em liberdade, prestando serviços
a instituições públicas ou
não governamentais, ou
depositando dinheiro em
juízo para entidades que
desenvolvem
atividades
de caráter social”, complementou o magistrado.
O titular da VEPA ainda
destacou que as entidades
que serão beneficiadas desenvolvem atividades com
finalidade social, especialmente nas áreas de saúde,
educação e ressocialização.
“Muitas dessas instituições
atuam com idosos, crianças, pessoas em situação de
vulnerabilidade, oferecendo
alimentação e moradia temporária”, afirmou José Geraldo Pontes. A VEPA tem competência para acompanhar
e fiscalizar a execução das
penas restritivas de direi-

to, dentre elas, a prestação
de serviços à comunidade,
prestação pecuniária, interdição temporária de direitos, limitação de final de semana e perdas de bens para
a União.
A instituição que deseja ser beneficiária desses
recursos deve comparecer
ao 2º andar do Fórum Criminal da Capital, preencher
uma ficha cadastral, solicitar um requerimento, apresentar um ‘Projeto Social’,
com três orçamentos referentes à proposta. O juiz
José Geraldo Pontes lembra
que a entidade deve observar os requisitos legais,
como por exemplo, não estar em débito com as Fazendas Públicas e prestar
contas à VEPA, 30 dias após
recebimento do recurso.
A avaliação do projeto
é realizada pelo juiz competente, em conjunto com
o Ministério Público e com
uma equipe composta por
psicólogo e assistente social.
Todas as informações
referentes à elaboração do
Projeto Social e aos requisitos legais, tais como impedimentos e outros, podem
ser obtidas no Provimento
nº 11/2013 da Corregedoria
Geral da Justiça do TJPB.

Suzuki Day em João Pessoa
Neste final de semana (7 e 8/10), acontece o passeio
Suzuki Day na capital paraibana. O passeio terá 40
quilômetros e será feito em cerca de três horas. Tudo para os
participantes aproveitarem ao máximo as belezas da região.
Tanto no sábado, como no domingo, o trajeto é o mesmo. Na
hora da inscrição o participante escolhe o melhor dia.
Segundo o diretor de marketing da Suzuki Veículos,
Fernando Julianelli, o legal do passeio é que não há limite
de idade e a família inteira pode participar. “O roteiro é
totalmente pensado para que todos aproveitem tudo o que
um Suzuki tem a oferecer, com total segurança e rodeado
de belas paisagens. Sem dúvida, um dia inesquecível”.
O percurso será repleto de belezas naturais e locais
turísticos, como a Praia do Coqueirinho, Praia do Grau,
cânions e falésias. Pelo caminho, os participantes passarão
com seus 4x4 por erosões, riachos, areia, restinga, descidas
e o ponto alto será a travessia por dentro de um bambuzal.
As inscrições podem ser feitas no site www.
suzukiveiculos.com.br. Podem participar os veículos
Suzuki 4x4 das linhas Jimny, Grand Vitara, Vitara, Sidekick
e Samurai. O evento tem patrocínio de Mobil, Itaú, Axalta,
W. Truffi, Clarion, Pirelli, Autoport Vix e Made in Silk.
A programação começa no dia nesta sexta, das
19h às 21h, na secretaria do passeio, com adesivagem,
entrega das doações e coquetel (Concessionária Ryo:
Rua Hortência Helena de Amorim Brito, Jardim América,
Cabedelo). Nos dias 7 e 8, as atividades iniciam a partir
das 8h30 da manhã, no mesmo local. A largada e chegada
acontece no Restaurante Tropicália (Rua Projeta, s/n lote
16 – Coqueirinho).
Conectado
A Embratel demonstra na Futurecom 2017 um carro
conectado da Volvo com uso de suas soluções de Internet
das Coisas (IoT). O sistema garante mais agilidade e
segurança para os clientes da marca, que contam com
funcionalidades inteligentes e acesso a dados essenciais
sobre o funcionamento de seus veículos. A transmissão
de dados do SIM Card da Embratel para a central de
atendimento 24 horas permite o monitoramento do
veículo para proteção do motorista, com rastreamento
por satélite, interrupção remota em caso de furto ou
roubo e até travamento de portas à distância.

Nova gasolina
A Ipiranga lançou a Octapro, gasolina especial que
entra no portfólio em substituição à Original Premium.
Seu diferencial é a alta octanagem de aproximadamente
96 de índice Anti Detonante (IAD) e RON (Research
Octane Number) médio de 102, método de referência
de octanagem na Europa. A Octapro foi desenvolvida
especialmente para os veículos mais potentes, como
esportivos e de luxo. O objetivo é atender um público que
tem um cuidado ainda mais especial com o automóvel e
preza pela potência do motor e dirigibilidade. Além disso,
a Octapro possui um pacote de aditivos detergentes e
dispersantes capaz de trazer limpeza máxima do motor e
economia de combustível.
Conceito
A Nissan mostrará uma série de carros-conceito e
veículos de produção no Salão de Tóquio, dando aos visitantes
do estande um vislumbre das inovações mais recentes e
futuras da empresa. A principal atração será um conceito
inédito que incorpora o futuro do “Nissan Intelligent
Mobility”. Além dele, a marca mostrará pela primeira
vez o Nissan LEAF NISMO Concept, versão esportiva
da nova geração do elétrico mais vendido do mundo, o
também inédito Nissan Serena NISMO e o Nissan Skyline
atualizado. No total, a Nissan planeja exibir 13 veículos.

