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de Verão começa no dia 04
u Horário
de Novembro
A partir da meia-noite do dia 04 de Novembro, os relógios
brasileiros serão ADIANTADOS em 1 hora nos estados em
que o Horário de Verão é válido. Este ano o Horário de Verão
começa mais tarde por conta das Eleições 2018. Embora tenha
sido cogitado um segundo adiamento do início do horário de
verão para o dia 18 de novembro (com o objetivo de não interferir com o Exame Nacional do Ensino Médio), este não se
concretizou. Saiba Mais

19 de Novembro - Dia Internacional
do Homem

20 de Novembro - Dia da
Consciência Negra

O dia é para chamar atenção aos cuidados da saúde masculina, sendo um dos principais do Dia Internacional do Homem.
Nesta data também se debate outros temas, como a conscientização da igualdade entre gêneros.
Saiba Mais

A importância da data está no reconhecimento do povo africano na constituição e na construção da sociedade brasileira.
Saiba Mais

25 de Novembro - Dia Internacional pela
Eliminação da Violência contra a Mulher

25 de Novembro - Dia do Doador
Voluntário de Sangue

O dia 25 de novembro foi escolhido em 1981, por organizações femininas do mundo todo, reunidas na Colômbia, em
Bogotá. A data propõe alertar sobre os casos de violência e
maus tratos contra a mulher. A violência física, psicológica e o
assédio sexual são exemplos de maus tratos.
Saiba Mais

A data serve para informar e conscientizar a população sobre
a importância de os brasileiros adotarem a cultura solidária
da doação regular e espontânea de sangue. Saiba sobre os
requisitos, quem pode doar e suas vantagens AQUI.

23 de Novembro - Dia do
Engenheiro Eletricista

5 de novembro - Dia Nacional
da Língua Portuguesa

A data homenageia os profissionais que se dedicaram durante muito tempo para trazer para dentro de nossas casas,
empresas e outros estabelecimentos a comodidade da eletricidade que, vale lembrar, como o ar, precisamos para
vivermos. Imagine um mundo no escuro. Saiba Mais

Atualmente, a língua portuguesa é o 5º idioma mais falado do
planeta. Existem nove países que adotam o português como
idioma oficial: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné-Bissau.
Saiba Mais

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NOME

DICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR

ANIVERSÁRIO

SETOR

RAFAEL CALLINS NEVES SIQUEIRA

01/11

DCT

KLEBER DE SÁ PAIVA

05/11

DCT

MÁRCIO JOSÉ BEZERRA VIANA

05/11

DAF

EDILAINE CRISTINA PAMPLONA MENEZES

08/11

DCT

DAMARIS VIEIRA BUSMAN

15/11

DCT

ROSENILDA FERREIRA DE FREITAS

19/11

DCT

ALEX BOLONHA FIÚZA DE MELLO

22/11

GAB

MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA

25/11

DAF

VOCÊ JÁ VIU ESSE FILME?
Conduta de Risco
(Suspense, 2007)
________________________
O ex-fiscal público, Michael Clayton (George Clooney), trabalha numa
das maiores firmas de advocacia de
Nova York, tendo por função limpar
os nomes e os erros de seus clientes.
Porém, acaba descobrindo muitos trabalhos sujos de seus chefes.

Dia Nacional de Combate
ao Câncer
27 de Novembro é o Dia Nacional
de Combate ao Câncer. A prevenção engloba ações realizadas para
reduzir os riscos de ter a doença.
Isso inclui a adoção de um modo
de vida saudável e evitar a exposição a substâncias causadoras
de câncer.
Saiba Mais

VOCÊ JÁ LEU ESSE LIVRO?
Presidencialismo de coalizão:
Raízes e evolução do modelo
político brasileiro
(Abranches, Sérgio)
________________________
O sociólogo Sérgio Abranches radiografa as entranhas da política na ainda
frágil democracia brasileira, formulando
soluções renovadoras para a correção
de suas falhas estruturais. Mais de 70
anos depois do fim do Estado Novo, o
que deu certo e o que tem dado errado no sistema político
arquitetado pelos construtores da República?
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