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INSS convoca segurados por
incapacidade para perícia
Pessoas listadas têm cinco dias corridos para entrar em contato com a central de teleatendimento da Previdência
O Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) convoca, pela segunda vez,
milhares de segurados que
recebem o benefício por
incapacidade para perícia.
De acordo com o Diário
Oficial da União de ontem,
a nova chamada ocorre
após uma tentativa do órgão de notificar os beneficiados pelo correio.
As correspondências
não teriam chegado porque
os dados dos endereços indicados no cadastro do Sistema nico de enefícios
estariam incompletos ou desatualizados.
Os segurados listados
têm cinco dias corridos, a
contar desta terça-feira, para
informar sobre a data marcada para a perícia. O contato deve ser feito pela central
de teleatendimento do INSS,
pelo número 135. O benefício pode ser s spenso at
que o convocado passe pela
reavaliação.
Para evitar o cancelamento, os segurados devem
conferir se seu nome consta
na lista publicada no DOU.
Caso o segurado se encontre
internado ou enfermo e não
possa comparecer à perícia,
deverá pedir a uma pessoa
de s a confiança e in orme, em uma agência do INSS,
sobre o impedimento.
É necessário que esse
representante apresente, na
ocasião, a identidade do segurado e um documento que
comprove o impedimento.
Com isso, ele poderá solicitar
ao beneficiário ma perícia
hospitalar ou domiciliar.
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Biorepelente
Vestuário foi apontado por pesquisa como o presente preferido dosfilhospara presentear ospais

Mais de 55% pretendem
presentear no Dia dos Pais
Neste ano, o Dia dos
Pais será em 13 de agosto
e, para comemorar a data,
,
dos filhos paraibanos apresentaram intenção
de presentear. O resultado
s bi
, p.p. em relação
ao ano passado, quando a
pretensão oi de
,
.
A Pesquisa de Intenção de
Compras para o Dia dos Pais
foi realizada na Região Metropolitana de oão essoa
pelo nstit to Fecom rcio de es isas Econ -

Angevisa-PB realiza
palestra para alunos
igil ncia
anitária
em Produtos e Serviços” foi
o tema de palestra realizada
no auditório da Agência Estad al de igil ncia anitária
Agevisa
para est dantes do Curso de Odontologia
da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB). A apresentação do tema foi feita pela
diretora t cnica de i ncia e ecnologia
dica e
orrelatos, elena ei eira
Lima Barbosa, que abriu os
trabalhos informando que
o evento integra as atividades alusivas ao Dia Nacional
de igil ncia anitária, instituído pela Lei Federal nº
.
.
“A palestra faz parte da
nossa meta anual de informar aos acadêmicos das universidades paraibanas sobre
as ações desenvolvidas pela
Agevisa no âmbito da diretoria pela qual respondemos. E
este ano resolvemos inserir
esse debate dentro das atividades relacionadas ao Dia
acional de igil ncia anitária, e comemorado no
dia 5 de agosto, nos termos
da ei n
.
, informou Helena Lima.
Em se art. , a ei
Federal mencionada pela
diretora t cnica da Agevisa
PB determina que, “no Dia
acional da igil ncia anitária, deverão ser realizadas

Iúri

atividades comemorativas
envolvendo o Sistema Único
de aúde e o istema de igilância Sanitária, em todas
as esferas de Governo, bem
como os estabelecimentos
oficiais de ensino, com o obetivo de promover a conscientização da população,
proporcionando adequados
esclarecimento e divulgação
aos est dantes, aos profissionais de saúde e às pessoas
em geral quanto aos temas
relacionados com a igil ncia Sanitária”. As atividades
comemorativas, nos termos
do parágra o único do art. ,
“poderão ser realizadas em
cooperação com outras instituições públicas ou privadas,
incluindo entidades civis”.
Para acadêmicas do
Curso de Odontologia da
UFPB, que estiveram acompanhadas da professora
Consuelo Fernanda Macedo,
da disciplina Estágio Supervisionado, a diretora t cnica
Helena Lima falou sobre os
riscos inerentes aos procedimentos realizados nos
consultórios odontológicos
e sobre a importância do
aprofundamento dos conhecimentos t cnicos para o
e ercício competente da profissão, bem como para o bom
funcionamento dos serviços
odontológicos postos à disposição da sociedade.

micas e Sociais da Paraíba
(IFEP). É importante ressaltar que o levantamento
revela o dese o de comprar
e não as compras efetivas,
que podem ser maior ou
menor que o percentual citado. stamente para saber
esta relação, a pesquisa fez
a comparação entre a intenção de compras na data
no ano passado, que foi de
,
, com o percent al
de quem efetivamente compro presente, ,
, re-

presentando uma diferença
de , p.p. O presente preferido, mais uma vez, foram
os artigos de vestuário citados por ,
dos respondentes. Em seguida, aparecem os calçados
,
,
per mes
,
e eletrodom sticos eletroeletr nicos ,
, destes, o
destaque foi para smartphones
,
e televisores
,
. este esito, os
respondentes puderam citar
mais de um tipo de presente.

Mudança digital do
país é alvo de consulta
Letycia Bond

Repórter da Agência Brasil

O minist rio da i ncia,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) recebe
at o dia de agosto, contribuições em uma consulta pública sobre a Estrat gia rasileira para a Transformação
Digital. O documento-base
da estrat gia está disponível
para quem se cadastrar para
participar da consulta.
“É uma consulta que
visa adaptar o Brasil ao
mundo digital, que a cada
ano se renova. Queremos
que, de maneira efetiva,
possa agilizar e preparar o
país para uma permanente mudança, num momento em e a bola da vez
a Internet das Coisas”, destacou o ministro da pasta,
Gilberto Kassab, durante
o lançamento da consulta.
A Internet das Coisas (em
inglês, Internet of Things
o
a rede de ob etos
que se comunicam e interagem de orma a t noma, via
internet.
A proposta de estrat gia digital foi elaborada por
um grupo interministerial
e debate o tema em
re niões. erca de
especialistas foram ouvidos
pelo governo durante a elaboração. Após inserir as contribuições da população, o
documento, que servirá de

parâmetro para uma norma,
deve ser encaminhado at o
final do ano para a asa ivil.
assab afirmo os avanços
da tecnologia tamb m m dam a relação das pessoas
com o emprego.
“O mundo começa a
se preparar para viver uma
fase de mais avanços, mais
tecnologia e menos empregos, fazendo com que a gente possa definir a vida das
pessoas em função dessa
nova circunstância. Daqui
para frente, as pessoas trabalham menos, para que
mais pessoas possam trabalhar: vão poder cuidar mais
das suas vidas pessoais, vão
poder dar mais atenção a
se s filhos, c idar melhor da
sua saúde. Em função dessas transformações digitais,
o Brasil, com algum atraso,
tenta fazer com que adaptações aconteçam”, disse o ministro.
O uso de dados digitais
pode ser usado para criar ou
modificar os neg cios. egundo a equipe que elaborou
o doc mento, entre
e
, o fl o de dados no
m ndo a mento
vezes.
Os brit nicos, por e emplo,
declaram ser uma economia
movida por dados”, diretora
do Departamento de Políticas e Programas Setoriais
em Tecnologia da Informação e Comunicações, Miriam Wimmer.

A startup brasileira de alta tecnologia Aya Tech anunciou
produto contra o mosquito da dengue e transmissores do zika
e chi ng n a, entre vários o tros insetos. O rotec
m
biorrepelente aerossol e protege por at
dias contra o Aedes
Aeg pti e eito a partir de compostos nat rais e traídos do
cris ntemo. Al m disso, aplicado sobre a ro pa e não a pele , e
permanece no tecido mesmo após mais de 15 lavagens. Segundo
a engenheira química Fernanda Checchinato, CEO da startup,
o inseto po sa o passa pela s perfície aplicada, absorve o
prod to e entra em estado de paralisia e morte. Al m das ro pas,
o prod to pode ser borri ado diretamente em s perfícies como
so ás, cortinas, tapetes, carpetes, tiaras de cabelo e at coleiras
de animais, al m de pisos, az le os e vasos de plantas. ode ser
encontrado em farmácias, mercados e no site da empresa.
Professores
A Blackboard, empresa especializada em tecnologias para
educação, anunciou a disponibilidade do Blackboard Instructor,
aplicativo móvel para apoiar os professsores na gestão dos cursos,
visualização do conteúdo e interação com estudantes. O aplicativo
oferece acesso a ferramentas importantes para os educadores,
como a possibilidade de checar se os cursos e conteúdos estão
com ma inter ace m vel agradável para o est dante, al m de
facilitar a comunicação fora da sala de aula, permitindo a criação
e envio de informações em fóruns de discussões e a organização
de web conferências, diretamente pelo app.
Dia dos pais
Levantamento realizado pela Infracommerce revelou que o
com rcio eletr nico brasileiro poss i e pectativa de crescer
em relação ao mesmo período do ano anterior, acompanhando as
e pectativas de crescimento do com rcio eletr nico em
em geral, e de
. ara a data, os principais itens b scados
são acess rios, t nis, ro pas esportivas e cel lares. As lo as e
contemplam esse segmento esperam um aumento nas vendas
entre
e
. Al m disso, tem se observado ma tend ncia
de antecipação das compras, com a mento das visitas s lo as
virt ais desde o início de lho. os anos anteriores, essa proc ra
começo mais pr ima ao final do m s. A e pectativa de e
apro imadamente
milhões de brasileiros comprem na data,
especialmente m lheres entre e anos.
Tiamat
A Razer está com
duas novas versões
do iamat . , headset
com imãs de neodímio
e som surround voltado
para gamers. Enquanto
o iamat .
tem
dez alto-falantes que
permitem identificar
com precisão a posição
dos inimigos d rante as partidas, o iamat . .
conta com dois
s b oo ers adicionais, para melhor definição de graves. Os modelos
chegam s lo as em o t bro por
e
, respectivamente.
Anymarket
O marketplace hub Anymarket, desenvolvido pela DB1
Gobal Softwarte para atender ao universo e-commerce,
o primeiro h b do mercado a integrar a tecnologia de
computação cognitiva da IBM, o Watson. Enquanto os
chatbots atuais respondem somente perguntas feitas de
maneira e ata e literal, o An mar et a tomatiza o sistema
de perg ntas e respostas, com benefício para cons midores,
lo istas e mar etplaces, red zindo em
a necessidade de
intervenção humana nas transações.
Desconto I
At
de agosto, plata orma de vendas de ogos para
pe, da evel p, está com promoções de
a
para os
fãs da Bethesda. Entre os destaques, o famoso shooter DOOM
está venda por apenas
com direito a c digo para bai ar a
versão clássica. O tros ogos de s ries renomadas tamb m estão
em promoção, como The Elder Scrolls, Dishonored, Wolfenstein,
Rage, Quake e Fallout.
Desconto II
A plataforma de distribuição digital GOG.com está com
promoção para alg ns ogos em pr venda. Ao ad irir m
dos lançamentos, como Absolver, Hello Neighbor, Ken Follett’s:
he illars o the Earth e dden tri e , o gamer ganha
o tros ogos grat itos, como F ri, azzp n e he Dar E e
hains o atinav. A o erta válida at o último dia de pr
venda de cada título.

