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Massa de ar frio vinda do Sul
deve atingir parte do Nordeste
Conforme meteorologista do Inmet, o fenômeno polar não deve influenciar as temperaturas da região
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A massa de ar frio vinda do Sul que vem avançando pelo país pode provocar
queda nas temperaturas de
algumas regiões, sobretudo
no Centro-Oeste e Sudeste. O
Nordeste também poderá sentir os efeitos, no entanto, com
menos intensidade e de forma
mais rápida. As temperaturas
na região já sofreram algumas
quedas, mas em função de um
outro fenômeno climático.
Segundo a meteorologista do Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet)
Nordeste, Cláudia Valéria, a
região “já vem sentindo uma
leve queda nas temperaturas”,
principalmente devido ao sistema de pressões no Oceano
Atlântico. “A massa de ar frio
que vem do Sul não fará tanta
diferença nos termômetros
do Nordeste”, avalia.
Na Bahia, algumas cidades localizadas na Chapada
Diamantina e nas regiões Oeste e Sudoeste do estado sentem o frio com mais intensidade. Segundo Cláudia Valéria,
algumas cidades chegaram a
registrar temperaturas inferiores a 10oC . Os termômetros de Santa Rita de Cássia,
no Oeste baiano, chegaram a
9,4oC. Em Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado, a
mínima foi de 9,6oC.
Na capital, Salvador, as
temperaturas mínimas devem chegar a 20oC durante a
semana. As máximas ficarão

PBGás busca
parceria para
geração de
energia

A Companhia Paraibana
de Gás (PBGás) busca alternativas para projetos de geração de energia com utilização
do gás natural em prédios
residenciais, comércios e indústrias. Neste mês de julho,
representantes da companhia
participaram de fórum nacional promovido pela Abegás sobre climatização e cogeração,
no Rio de Janeiro, e visitaram
a empresa de soluções integradas de energia Ecogen Brasil e
projeto de cogeração na fábrica
de pneus Levorin, em São Paulo.
Durante visita a sede da
Ecogen Brasil, o diretor administrativo financeiro, Giovane
Rosa, e os gerentes Alairson
Gonçalves (Mercado Industrial
e Automotivo) e Khalil Gibran
(Finanças) conheceram o projeto de cogeração do edifício
Rochaverá em São Paulo, um
dos maiores condomínios empresarias do país. Eles foram
recebidos pelos executivos
Gustavo Marchezin, Leandro
Valmorbida e Sarkis Abdalla
que explanaram sobre as diferentes modalidades de contratações para projetos de geração
de ponta e cogeração e analisaram a possibilidade de desenvolver essas soluções energéticas no mercado da Paraíba. De
acordo o diretor administrativo financeiro, Giovane Rosa, a
PBGás está retomando estudos
para ampliar o consumo com
novas aplicações do gás natural.
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Frente fria que avança pelo país provocou queda nas temperaturas das regiões Centro-Oeste e Sudeste
entre 27oC e 28oC, a partir de
ontem (18). O céu nublado
pode provocar chuvas fracas e
de pouca duração.

Massa polar
O meteorologista do Inmet, Mamedes Luiz Melo, explica que a massa de ar polar
que veio do Sul do país está
se deslocando para o Oceano
Atlântico, mas ainda pode causar queda de temperatura sobretudo na região Sudeste, em
locais como Zona da Mata Mineira, Espírito Santo e Rio de
Janeiro. Os efeitos da mesma
massa já foram sentidos em
alguns estados da região Norte, de onde vem se afastando.
“No Nordeste essa massa de
ar frio quase não fará efeito, o
máximo que pode acontecer é

uma aproximação no Sul da
Bahia, na região de Ilhéus, até
a próxima quinta-feira (20),
mas com menos intensidade e com passagem rápida”,
aponta Melo.

Sem chuvas na Bahia
Ainda de acordo com as
previsões do Inmet na Bahia, o
Estado continua sem previsão
de chuva para a maior parte do
território. O tempo permanece
nublado e instável, com pouca chuva em algumas partes,
mas sem volume. “Esse período sem chuva é comum nesta
época do ano, não é algo novo.
O estado da Bahia é grande e
a chuva ocorre com mais frequência na parte Centro-Leste
do estado, mais próxima ao litoral. Já na parte Centro-Oeste,

são comuns os grandes períodos de estiagem, diferente de
grande parte do Nordeste do
país”, explica a meteorologista
Cláudia Valéria.
A falta de chuva tem provocado grandes períodos de
desabastecimento em algumas cidades da Bahia. O Ministério da Integração Nacional reconheceu, ontem (18),
a situação de emergência em
seis municípios baianos: Belo
Campo, Crisópolis, Ibipitanga, Remanso, São Domingos e
Teofilândia. Também por falta
de chuva, o órgão federal reconheceu a situação de emergência nas cidades mineiras
de Coração de Jesus, Jacinto, Mata Verde e Medina. No
Piauí, a situação foi a mesma
para o município de Pedro II.

Selo Unicef

211 municípios paraibanos
já podem fazer a inscrição
As inscrições para a o
Selo UNICEF – Edição 20172020 estão abertas. Podem
se inscrever 2.278 municípios da região do Semiárido brasileiro até o dia 31
de julho. Entre eles, os 211
municípios paraibanos. A iniciativa do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef) estimula que os municípios implementem políticas
públicas para garantia dos
direitos das crianças e dos
adolescentes. Os documentos para a inscrição podem
ser acessados em www.selounicef.org.br.
Nos próximos quatro
anos, os municípios inscritos
deverão investir em ações
para melhorar a oferta e a
qualidade de serviços de
saúde, educação, assistência
social e participação, visando produzir impactos reais
e positivos na vida de crianças e adolescentes. O Selo
Unicef é uma certificação
internacional com objetivo
de mobilizar a sociedade,
poder público e parceiros em
reconhecimento aos avanços
registrados pela infância e
adolescência.
“O Unicef capacita os
gestores municipais e define
os indicadores que ajudarão
a monitorar os resultados
das ações. Mas esses resul-

tados só aparecem em consequência de um trabalho intersetorial no município”, diz
o representante do Unicef no
Brasil, Gary Stahl.
Na edição de 2013-2016
foram certificados os municípios paraibanos de Aparecida, Bananeiras, Bayeux, Bernardino Batista, Bom Jesus,
Cabaceiras, Cabedelo, Campina Grande, Cubati, Cuité,
Damião, Dona Inês, Emas, Esperança, Frei Martinho, Juru,
Lucena, Mogeiro, Monteiro,
Nazarezinho, Nova Palmeira,
Ouro Velho, Picuí, Pombal, Santa Helena, Santa Inês, Joca Claudino, São Francisco, São José
dos Cordeiros, São Mamede,
Solânea e Taperoá.
Podem aderir ao Selo os
municípios localizados em
nove estados do Semiárido
(Alagoas, Bahia, Ceará, Minas
Gerais, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte e
Sergipe) e nos nove estados
que compõem a Amazônia
(Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso,
Pará, Rondônia, Roraima e
Tocantins).
Na edição 2013-2016,
o Selo Unicef recebeu 1.745
inscrições de municípios na
Amazônia e no Semiárido.
Mesmo diante de desafios
econômicos e sociais, 504
municípios brasileiros foram

certificados pelo Selo Unicef,
apresentando melhoria em
diferentes indicadores, muitas vezes com desempenho
superior à média nacional.
“Os resultados aparecem
para quase todos os municípios que participam, não apenas para aqueles que são certificados. A certificação é um
reconhecimento àqueles que
melhoram mais do que a média”, explica o representante
do Unicef no Brasil. Além dos
504 municípios certificados
na última edição, outros 448
municípios concluíram todas
as etapas da iniciativa e, mesmo não atingindo todas as
metas para conseguir a certificação, registraram avanços
significativos para infância e
adolescência.
Tanto os municípios
certificados quanto aqueles
que cumpriram todas as etapas (no total, 952 municípios
avaliados) realizaram ações
concretas e conseguiram
melhorar indicadores sociais
em áreas como saúde, educação, proteção e participação social. Redução da mortalidade infantil: De 2011 a
2014, a taxa de mortalidade
infantil caiu 5,2% no Brasil.
Nos municípios certificados
pelo Selo Unicef em 2016, a
queda foi de 8,1% no Semiárido e 9,8% na Amazônia.

Vazamento
O relatório anual da IBM e Instituto Ponemon revelou
que houve um aumento histórico no número de incidentes
provocados e nos custos gerados com violação de dados no
Brasil. O valor total desembolsado para reparar estas invasões foi de R$ 4,72 milhões, enquanto que no ano passado a
quantia foi de R$ 4,31 milhões. Para o levantamento, participaram 166 organizações de 12 diferentes segmentos, além da
base os custos de 36 empresas. De acordo com a pesquisa, os
ataques maliciosos ainda são a principal causa da violação de
dados, sendo responsáveis por 44% dos casos analisados. Depois, vêm as falhas humanas - que incluem funcionários desatentos ou negligentes e causaram 31% dos casos -, e as falhas
nos sistemas, representando 25% do total. O estudo aponta
que as empresas mais afetadas são aquelas voltadas para serviços, finanças e tecnologia, que registraram um custo per capita acima de R$ 246,00 para reparação de dados.
StarCraft
Inspirado no universo de StarCraft, da Blizzard Entertainment, chega
às livrarias este mês o livro “StarCraft:
Evolução”. No último capítulo da saga
StarCraft, escrita por Timothy Zahn aquele mesmo da trilogia Herdeiros do
Império de Star Wars -, as três poderosas facções (protoss, zergs e terranos)
entraram em um cessar-fogo depois de
quase uma década em guerra. No entanto, a paz ainda está longe de ser uma realidade. Já o game
StarCraft Remastered chega ao mercado no dia 14 de agosto
após uma reconstrução gráfica completa, com suporte à resolução 4K e outros incrementos técnicos.
Parceria
O Hype, loja digital de jogos para PC da Level Up, anunciou parceria com a Razer Cortex: Deals, plataforma de comparação de preços de games. Com isso, usuários podem comparar preços e ainda aproveitar o sorteio de 50 códigos para
download completo do jogo Resident Evil 4 e outros 50 de
Resident Evil 0 Remaster HD. Para concorrer, basta curtir os
perfis do Hype e do Razer Cortex: Deals no Facebook e seguir
as regras disponíveis em http://rzr.to/hypegiveaway

Check-in
O Selfie Check-in, da companhia aérea Gol, completa um
mês com cerca de 30 mil cadastros e utilização em mais de
55 mil voos. O recurso possibilita a realização de check-in por
reconhecimento facial direto pela camera do celular e está
disponível em voos nacionais e internacionais.
Emojis
O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, liberou uma lista
com os emojis mais populares da rede social. Mundialmente,
o mais usado é o da carinha que está chorando de rir. Porém,
aqui no Brasil, o emoji mais popular é o com corações nos
olhos, popularmente conhecido como “amei!”. Já o emoji de
beijo aparece em terceiro lugar no ranking.
Startups
A Trend Micro, empresa especializada na área de segurança digital, anunciou o lançamento de um fundo de investimento para explorar mercados emergentes de tecnologia.
Com um investimento inicial de US$ 100 milhões, a empresa
pretende criar um portfólio voltado às startups desenvolvedoras de novas ideias e que estão no epicentro de mercados de
alto crescimento, como a Internet das Coisas (IoT).

LG
A fabricante traz ao mercado novos modelos de TV
com painel OLED 4K, no qual cada pixel emite luz própria
e se apaga completamente em cenas escuras.
A tecnologia permite aos televisores alcançar o preto puro,
contraste infinito e a perfeição das cores. Os modelos são
os OLED65E7 e OLED55B7, de
65 e 55 polegadas respectivamente, já disponíveis no mercado nacional.

