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Preços de brinquedos têm
diferença de 284,52% em JP
Boneco Spider Man apresentou maior variação em pesquisa feita pelo Procon-PB entre os dias 28 e 29 de setembro
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Preços de 114 itens foram alvo de pesquisas em 7 estabelecimentos; boneco Homem de Ferro tem diferença de R$ 179,01
diferença de preço de R$ 140
com variação em 155,57%. De
R$ 89,99 na Rihappy (Manaíra Shopping) até R$ 229,99 na
Lojas Americanas (Shopping
Tambiá). O carro de controle remoto Batmóvel com 7
funções da marca Candide
apresenta diferença de preço de R$ 120,09 com variação em 150,30%. De R$ 79,90
no Extra (Tambauzinho) até
R$ 199,99 na Rihappy (Manaíra Shopping).

Preço da cesta básica em
João Pessoa tem queda
O preço da cesta básica na cidade de João Pessoa
ficou mais barato no mês
de setembro de 2017, com
uma queda de 3,24%, ficando o acumulado no ano em
-9,08% e, nos últimos doze
meses, em -8,61%. No mesmo
período do ano anterior, a cesta básica custava R$ 367,36,
com uma variação mensal
também negativa de 1,54%
e os acumulados eram de
16,25% no ano e 22,88% em
doze meses. Os dados foram
divulgados pela Secretaria
de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão (Seplag), através da Diplan e
sua Gerência Executiva de
Desenvolvimento Municipal
e Regional.
Essa queda no preço
da cesta básica no mês de
setembro resultou dos decréscimos de preços médios
registrados nos produtos:
feijão (20,82%), raízes: inhame, batata-doce e macaxeira
(6,95%), açúcar (5,06%), farinha de mandioca (4,97%),
leite pasteurizado (4,08%),
arroz (3,21%), frutas: banana e laranja (1,90%), pão
francês (1,10%) e café moído
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Uma pesquisa divulgada
pela Autarquia de Proteção e
Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB)
na tarde de ontem revelou que
os consumidores devem fazer pesquisa de preços antes
de comprar brinquedos por
ocasião do Dia das Crianças.
Alguns dos produtos apresentam grande variação, como o
boneco Spider Man Titan Hero
Series, da Hasbro, que possui
uma diferença de 284,52%,
a depender da loja. O levantamento levou em conta 114
itens, fiscalizados entre os dias
28 e 29 de setembro em sete
estabelecimentos da capital.
O boneco em questão apresenta oferta de R$
64,99 no Carrefour (Bessa),
mas pode ser encontrado
por R$ 249,90 no Atacadão
dos Presentes (Centro). A
diferença é quase o triplo do
menor preço encontrado, ou
seja R$ 184,91. O boneco do
Homem de Ferro da mesma
coleção apresenta diferença
de preço de R$ 179,01 com
variação em 255,77%. De
R$ 69,99 na Rihappy (Manaíra Shopping) até R$ 249
no Atacadão dos Presentes
(Centro). As bonecas Ana ou
Elsa, da popular animação da
Disney, “Frozen”, apresenta

(0,58%). Por outro lado, foram verificados aumentos de
preços nos produtos: margarina (3,32%), legumes: abóbora, beterraba, batata-inglesa, cenoura e tomate (3,10%)
e carnes (3,90%). O óleo de
soja não apresentou variação.
A ração essencial mínima (Cesta Básica), definida
pelo Decreto-Lei nº. 399, de
30.04.1938, que estabelece
treze produtos alimentares
básicos (arroz, feijão, carnes,
farinha de mandioca, café,
pão, leite, açúcar, margarina,
óleo de soja, legumes, frutas
e raízes) e suas respectivas
quantidades passou a representar
aproximadamente
35,83% do salário mínimo.
O custo total da Cesta Básica caiu para R$ 335,77 em
setembro, quando em agosto
era R$ 347,00. Um trabalhador
que em setembro ganhou um
salário mínimo de R$ 937,00
precisou trabalhar o equivalente a 78 horas e 49 minutos
para adquirir sua alimentação
individual. Uma família composta por quatro pessoas teria que dispor de R$ 1.343,08
para adquirir sua alimentação básica.

O tabuleiro Grow War da
marca Grow apresenta diferença de preço de R$ 80, com variação em R$ 80,01. De R$ 99,99
no Extra (Tambauzinho) até R$
179,99 na Rihappy (Manaíra
Shopping). O jogo Banco Imobiliário Brasil da marca Estrela
apresenta diferença de preço
de R$ 59,01 com variação em
49,18%. De R$ 119,99 na Rihappy (Manaíra Shopping) até
R$ 179 no Carrefour (Bessa).
O quebra-cabeça com tema do

filme “Frozen” com 100 peças
apresenta diferença de preço
de R$ 44,91 com variação em
128,35%. De R$ 34,99 no Carrefour (Bessa) até R$ 79,90 no
Extra (Tabauzinho). O Lego
Classic – Caixa de Criatividade,
da marca Lego, apresenta diferença de preço de R$ 29,91
com variação em 74,79%. De
R$ 39,99 na Lojas Americanas
(Shopping Tambiá) e no Carrefour (Bessa) até R$ 69,90 no
Casa Tudo (Shopping Sul).

CPF será atualizado
com Registro de Óbito
Cartórios de Registro
Civil de 15 estados brasileiros passam a trabalhar com
um novo sistema que integra as bases de dados com
a Receita Federal. Por meio
da nova ferramenta, a situação do Cadastro de Pessoa
Física (CPF) será automaticamente atualizada no ato
do Registro de Óbito. A medida será útil contra fraudes
e uso indevido do CPF de
pessoas falecidas.
Agora, inscrições de
CPF vinculadas ao Registro de Óbito passarão à
situação cadastral Titular
Falecido, condição necessária e suficiente para o
cumprimento de todas as
obrigações do espólio perante órgãos públicos e entidades privadas. Além dis-

so, no Portal de Cadastros
foi implementada a tabela
Pessoa Natural – Óbito, que
permitirá ao usuário da
Receita Federal consultar
as vinculações existentes
entre Registro de Óbito e
o CPF. Os sistemas da Receita e da Central de Informações do Registro Civil
(CRC), administrada pela
Associação Nacional dos
Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil),
serão integrados.
A novidade vale para
os estados de São Paulo,
Santa Catarina, Paraná, Rio
de Janeiro, Espírito Santo,
Mato Grosso do Sul, Distrito
Federal, Goiás, Pernambuco,
Ceará, Piauí, Amapá, Roraima, Minas Gerais e Acre. O
projeto foi iniciado em 2015.

Tecnologia contra
falsificações
Já imaginou escanear uma embalagem de medicamento
com o smartphone e saber se ele é original, onde e quando
foi fabricado, se é roubado ou, pior, falsificado? Em 2021, isso
vai se tornar realidade no Brasil, graças a uma iniciativa da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que vai
obrigar todo o setor farmacêutico a utilizar ferramentas de
rastreabilidade de medicamentos.
A tecnologia já está em fase de testes, através de um
programa piloto que selecionou cinco laboratórios para
estudar, até o final do ano que vem, a aplicabilidade do sistema.
Foi o que contou com exclusividade à coluna Alexandre
Grandi, diretor da área de Healthcare da Cognizant, empresa
americana que atua na área de tecnologia e negócios e está
trabalhando em uma solução baseada no módulo Advanced
Track and Trace for Pharmaceuticals (ATTP), da SAP, já
adotada em vários países e que está sendo adaptada às
exigências da legislação brasileira.
O motivo disso, segundo Grandi, é o enorme risco de
roubo e falsificação que existe na indústria farmacêutica.
Existem medicamentos com valor agregado extremamente
alto - principalmente para doenças crônicas -, que são alvos
constantes de furtos e falsificações, gerando perdas anuais
da ordem de US$ 1 bilhão, sem falar no risco à saúde. “Foi
para evitar esse arranhão na reputação das marcas e com a
preocupação com a saúde das pessoas em mente que a Anvisa
pensou em estruturar esta norma”, disse.

Fifa 18
A Electronic Arts lançou o FIFA 18 nas plataformas
PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation
3 e Xbox 360. O jogo quebra a linha entre os mundos virtual
e real trazendo vida aos jogadores, equipes e ambientações
com todos os novos recursos de jogabilidade, incluindo
a Tecnologia de Movimentação Real de Jogadores, um
aprimoramento de drible, personalidade do jogador e
momentos dramáticos. O FIFA 18 também oferece uma
experiência robusta do Ultimate Team com a introdução
dos ídolos, as lendas de futebol mais emblemáticas
disponíveis em três versões únicas que representam suas
carreiras históricas. Além disso, Alex Hunter retorna para
seu segundo capítulo em A Jornada, o modo história.

Aplicativo gratuito permite
monitorar seca no Nordeste

Ataques
A Trend Micro, juntamente ao European Cybercrime
Center (EC3) da Europol, lançou relatório sobre o aumento na
incidência de ataques remotos visando os caixas eletrônicos.
O relatório “Lucrando com o Malware ATM” detalha dois
diferentes tipos de ataque: os feitos em caixas eletrônicos
por métodos físicos e os feitos via rede. O estudo destaca a
evolução dos ataques que antes exigiam acesso físico para
infectar as máquinas e, agora, são executados utilizando redes
bancárias para roubar dinheiro e dados de cartão de crédito,
independentemente da segmentação de rede.

Está disponível, desde ontem, para download gratuito,
tanto em dispositivos Android
quanto IOS, o aplicativo Monitor de Secas. Ele permite acompanhar a intensidade da seca
em todo o Nordeste entre julho
de 2014 e agosto de 2017.
A ferramenta indica no
mapa da região as áreas que
passam por seca fraca, moderada, grave, extrema ou excepcional num determinado
mês. É possível saber ainda se
os possíveis impactos sobre os
diferentes setores econômicos
são de curto ou longo prazo.
Os tomadores de decisão,
diante dos dados, podem realizar um planejamento coordenado de ações de preparação e

Lente de contato
O uso demasiado de dispositivos digitais pode provocar
mais cansaço visual sobre os olhos já afadigados, adicionando
mais estresse a eles e tornando o uso diário de lentes de
contato menos agradável. Para combater o cansaço, chega em
outubro nas óticas de todo o Brasil o lançamento da ZEISS,
empresa do setor de óptica e optoeletrônica. A EnergizeMe
traz a tecnologia Digital Inside e tratamento de alta qualidade
DuraVision BlueProtect, que proporcionam um tratamento
que ajuda a relaxar os olhos cansados após um dia inteiro com
lentes de contato e a evitar maior tensão ocular causada pelos
dispositivos digitais.

resposta às situações de seca.
Desde 2012, o Nordeste
enfrenta uma das mais severas
secas já registradas, afetando
a disponibilidade hídrica, os
usos da água e o meio de vida
dos nordestinos. Os volumes
dos reservatórios diminuíram
drasticamente, chegando ao
colapso em muitos casos.
Parceria
Além da Agência Nacional
de Águas (ANA), participam do
Monitor de Secas instituições
como a Fundação Cearense de
Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) e o Núcleo
Geoambiental da Universidade
Estadual do Maranhão (NuGeo/UEMA).

Codevita
Vão até dia 5 de novembro as inscrições para a edição de
2017 da CodeVita, uma das competições de programação mais
importantes do mundo, organizada pela Tata Consultancy
Services (TCS), empresa de soluções de negócios, consultoria
e serviços de TI. Todos os anos mais de 200 mil estudantes
de todo o mundo participam da competição. A competição
consiste em uma série de desafios com base em experiências
reais, que vai permitir a cada participante adquirir experiência
em programação e medir habilidades em relação a outros
estudantes de várias partes do mundo. Os melhores poderão
participar da final mundial que ocorrerá na Índia durante o
mês de março.

