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35337 DIMAS DE OLIVEIRA
35338 CLAUDIO ALBERTO CARVALHO
35342 ARMANDO CORREA CLEMENTE
35354 LUIZ ROBERTO DA SILVA
35369 ALMIR DO NASCIMENTO
35381 FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS
35391 JOSÉ CARLOS PAULINO
35392 DEVANIL TEIXEIRA ALVES
35398 JOSÉ NEVES DE AGUIAR

Os trabalhadores abaixo relacio-
nados deverão comparecer à
sede do sindicato para receber
seus alvarás. Será nesta próxima
quinta-feira, dia 13/10, às 10h,
na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro
- Volta Redonda.

Sindicato
entregará

mais alvarás

HORA DE REFEIÇÃOOutubro
Rosa

Chegou outubro, mês de ações
dedicadas à prevenção e trata-
mento do câncer de mama, que é
o mais comum entre as mulheres
no mundo e no Brasil. Este ano,
o tema da campanha é “Câncer
de mama: vamos falar sobre isso?”
É importante informar que, depois
do câncer de pele não melanoma,
o câncer de mama responde por
cerca de 25% dos casos novos a
cada ano. Para estimular a detec-
ção precoce da doença e cons-
cientizar a população que, além
de enfatizar a importância da
mulher conhecer suas mamas e
ficar atenta às alterações sus-
peitas, a campanha pretende dis-
seminar o maior volume pos-sível
de informações sobre acesso aos
serviços de diagnóstico e de
tratamento, contribuindo para a
redução da mortalidade.
O câncer de mama é uma doença
causada pela multiplicação de
células anormais da mama, que
formam um tumor. Há vários tipos
de câncer de mama. Alguns tipos
têm desenvolvimento rápido
enquanto outros são mais lentos.
De acordo com o Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca), são espera-
dos 57.960 casos novos de

câncer de mama este ano no
Brasil.
Em grande parte dos casos, o
câncer de mama, quando detectado
em fases iniciais, há mais chances
de cura. Todas as mulheres, inde-
pendentemente da idade, podem
conhecer seu corpo para saber o
que é e o que não é normal em
suas mamas. A maior parte dos
cânceres de mama é descoberta
pelas próprias mulheres.
Sintomas

Durante o autoexame, é possível
verificar se há indício de alguns
dos sintomas, como presença de
caroço (nódulo) fixo, endurecido
e, geralmente, indolor; pele da
mama avermelhada, retraída ou
parecida com casca de laranja;
alterações no bico do peito (ma-
milo); e pequenos nódulos loca-
lizados embaixo dos braços
(axilas) ou no pescoço.

Mamografia
Para mulheres entre 50 e 69 anos,
a indicação do Ministério da Saú-
de é que a mamografia de ras-
treamento seja realizada a cada
dois anos. Esse exame pode ajudar
a identificar o câncer antes do
surgimento dos sintomas.

“Câncer de mama: vamos falar sobre isso?”

O Departamento Jurídico do Sin-
dicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense convoca, urgentemente,
o ex-funcionário da CSN: NILTON
LOURENÇO DA SILVA, matrícula
CS 36461, a comparecer a sede
do sindicato, a fim de retirar o seu
alvará, referente ao processo da
Meia Hora de Refeição, que está
na Caixa Econômica, desde outubro
do ano passado. Já foram feitas
diversas tentativas de localização,
inclusive através de diligência no
endereço que a CSN forneceu.

CONVOCAÇÃO
URGENTE



Eleitor que não
justificou ausência
tem até dezembro
para regularizar

situação
Os eleitores que não votaram no
primeiro turno das eleições e
também não justificaram a ausência
no prório domingo (2), podem
justificar o voto até o dia 1º de
dezembro em um formulário de
justificativa pós eleição. O primeiro
turno das eleições municipais acon-
teceu no último dia 2 de outubro e
o segundo será realizado no dia 30
do mês, em 55 cidades.

O formulário está na página do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e
depois de preenchido deve ser
entregue em um cartório da zona
eleitoral onde o eleitor está inscrito.
Para saber onde encontrar um car-
tório basta acessar a página do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do
estado ou clicar aqui. Para quem
mora no Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Ceará,
Rondônia e Rio Grande do Norte é
possível acessar a página do TRE e
usar o Sistema Justifica seguindo as
orientações do site.

Outro ponto que o eleitor deve estar
atento é a documentação que
precisa ser entregue para comprovar
que estava impossibilitado de votar
no dia do primeiro turno. Também
precisam justificar o voto os
brasileiros que estavam fora do país
durante o primeiro turno das
eleições.

O eleitor que não fizer a justificativa
não poderá obter alguns documentos
como passaporte e carteira de
identidade, por exemplo. A pessoa
não poderá também se inscrever em
concurso público entre outras
penalidades.

Cresceu a frequência de acessos entre as
crianças e adolescentes que usam a inter-
net, segundo a pesquisa TIC Kids. O levan-
tamento indica que 80% da população
brasileira entre 9 e 17 anos utiliza a rede.
Entre esses, o percentual dos que se conec-
tam mais de uma vez por dia, subiu de 21%,
no estudo referente a 2014, para 66% no
atual, com dados coletados em 2015.

O aumento do percentual de jovens que
navegam na rede mais de uma vez por dia foi
ainda mais expressivo na faixa de 15 a 17
anos (de 17% para 77%) e entre os jovens
das classes A e B (de 21% para 75%). Entre

80% da população brasileira
entre 9 e 17 anos usam a internet

os recortes apresentados, a menor variação foi
entre as crianças e adolescentes das classes
D e E. A alta passou de 25% para 49%.

Usam a internet, segundo o estudo, 23,7
milhões de crianças e adolescentes. Estão
desconectados 5,9 milhões de jovens, sendo
que desses, 3,4 milhões nunca tiveram contato
com a rede. Os maiores percentuais de uso
entre os 9 e 17 anos de idade são registrados
no Sul (90%) e no Sudeste (88%). No Norte,
o índice cai para 56% e, no Nordeste, para
71%. No Centro-Oeste, o percentual é de 85%.

A falta de acesso no domicílio foi o principal
obstáculo apontado pelos jovens.


