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CERCI exerce o seu lado de empresa cidadã

Mantendo sua essência cooperativista, a Cooperativa de Eletrificação Rural de Cachoeiras

e Itaboraí (CERCI), ainda que hoje seja um permissionária de energia, continua norteada

pelos princípios do cooperativismo. Quem garante é o presidente da CERCI, Helon Marins,

que falou de algumas ações de cunho social em que a cooperativa atuou como parceira do

poder público e da comunidade. Página 5
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Tribunal de Justiça autoriza retorno de
atividades econômicas em Nova Friburgo

O presidente do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, Claudio
de Mello Tavares decidiu na
última quarta-feira (29) sus-
pender a liminar que impedia a
flexibilização da quarentena em
Nova Friburgo.  A partir de agora,
o Decreto Municipal do dia 28
de maio (número 591/2020)
volta a vigorar e as indústrias do
município podem reabrir com
capacidade limitada de fun-
cionários (respeitando os cui-
dados sanitários e de distanci-
amento social). Página 7
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SAF lança Plano Gold com
seguro no valor de R$ 5mil

Pioneira no ramo, o Serviço de

Assistência Funeral (SAF) lançou

um novo plano pós-vida. Com a

mesma cobertura do Plano Sim-

ples, mais alguns serviços exclu-

sivos, o plano chega com um valor

acessível e promoção para quem

já é associado SAF. O Plano Gold,

na área médica, odontológica e

descontos no comércio, é igual ao

plano que todos já têm. A diferen-

ça está na questão funeral – explica

Ber-nardo Pagliasse Busquet,

diretor administrativo da SAF.
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Vítimas de violência doméstica
poderão fazer denúncia em farmácias

Uma campanha promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela  Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB) pretende incentivar as vítimas de violência doméstica a denunciarem
agressões nas farmácias. Pela campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica,  lançada na
quarta-feira (10), basta mostrar um X vermelho na palma da mão para que o atendente ou o farma-
cêutico entenda tratar-se de uma denúncia e em seguida acione a polícia e encaminhe o acolhi-mento
da vítima. A ação é volta-da para as mulheres que têm dificuldade para prestar queixa de abusos, seja
por vergonha ou por medo. Página 4
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