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Congresso internacional debate
diversidade do Semiárido em CG
Evento começa hoje e oferece cursos, atividades culturais, mostra audiovisual e apresentação de trabalhos científicos
Foto: Reprodução/Internet

Tem início hoje, a partir
das 8h, no Centro de Convenções Raymundo Asfora
- Garden Hotel, em Campina
Grande, a segunda edição do
Congresso Internacional da
Diversidade do Semiárido
(Conidis). O primeiro dia de
atividades do evento contará
com a participação do professor doutor José Esteban
Castro, coordenador da WATERLAT-GOBACIT (http://
waterlat.org/pt/), uma rede
inter e transdisciplinar de
ensino, pesquisa e intervenção prática no campo da
política e da gestão da água
e dos serviços baseados no
uso da água.
José Esteban fará a conferência de abertura do evento e abordará “As mudanças
do espírito científico: o desafio da produção de conhecimento sobre o semiárido”. No
mesmo dia, a programação do
II CONIDIS traz ainda minicursos, palestras e atividades
culturais, além de apresentações de trabalhos científicos e
a mostra audiovisual “Curtas
Ser-tão diverso”.
O congresso contará
com a participação de estudantes de graduação e de
pós-graduação, professores
da educação básica e do ensino superior, profissionais e
técnicos de diversas instituições de ensino do país, além
de palestrantes vindos da
Colômbia, Espanha e de ins-
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Black Friday...

Semiárido é tema de congresso que reúne estudantes, especialistas, além de palestrantes vindos de vários países
tituições como Waterlat-Gobacit, Embrapa, Insa, Fundaj,
ANA, ANE e IBGE.
O II Conidis tem como
temática central “Saberes no Semiárido: desafios
às pesquisas científicas”
e busca reunir trabalhos
que auxiliem a identificar
a diversidade do Semiárido brasileiro; promover a
produção científica e as diversas formas de produção
do conhecimento, além de
congregar pesquisadores no
âmbito nacional e internacional. O evento compreende diversas áreas temáticas,

Uninassau oferta feira
de empreendedorismo
A Feira do Empreendedor já é um evento
consolidado em Campina
Grande. Desenvolvida por
estudantes do curso de
Administração da Faculdade Uninassau, a feira traz
para a unidade Palmeira
variados produtos confeccionados totalmente pelos
estudantes. A 9ª versão do
evento acontece amanhã, a
partir das 18h.
Idealizado pelos alunos de Administração,
espera-se que esta seja a
maior versão do evento que
reúne os cursos de Jornalismo, Marketing e Gastronomia para 2017. Os produtos
culinários desenvolvidos
pelos estudantes, assim
como os outros empreendimentos
apresentados
na feira devem ter caráter
inovador em todos os sentidos; pela forma de apresentação, pela embalagem,
pela produção e identificação da nova marca.
A ação é orientada pelas professoras Carinne de
Oliveira, Suenya Freire, sob
supervisão da coordenadora dos cursos de gestão,
Paoline Levy. A 9ª Feira do
empreendedor tem o objetivo de inovar promovendo o
evento como um estimulo ao
empreendedorismo jovem
local como algo que pode
dar certo. Marcas como Somando Sabores, Belle Classiche e Buraco Quente serão
novos empreendimentos
criados para esta edição.
Elas seguem o exemplo de
outras empresas que estão
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em pleno funcionamento
e que surgiram a partir da
Feira do Empreendedor em
outras edições.
Paoline Levy, coordenadora do curso de Administração da instituição,
destaca a percepção administrativa que já aparece
nos alunos, ainda no processo de fabricação das
peças que serão comercializadas no evento. “Ao
montar as peças, estipular
os preços, pensar na apresentação dos produtos eles
demonstram a maturidade
administrativa que esperamos deles. Estamos muito
animados para esta versão
do evento que promete ser
a maior de todas, em todos
os sentidos”, explica.
O evento conta com
14 empreendimentos nas
áreas de culinária, decoração, artesanato, acessórios
e outros serviços e produtos regionais e customizados. Na ocasião serão dispostas tendas de exposição
abertas ao público. Muitas
parcerias foram formadas
para, além do empenho do
Grupo Ser Educacional na
realização do evento.
As atrações musicais
do evento ficam por conta dos músicos Fabiano
Guimarães, Gabi Maciel &
Steffany Barreto e Rede
Samba, além de outras
participações especiais. A
unidade Palmeira da faculdade Uninassau, está
localizada na Rua Vereador
Manoel Uchôa, 237 – em
frente à Praça 13 de Maio.

tais como Produção do conhecimento: Para quê e para
quem; Riquezas naturais
no semiárido: degradação e
uso sustentável; Sistemas de
produção - limites e potencialidades; Desertificação e
mudanças climáticas em terras secas; Águas do semiárido: recurso e bem de uso
comum; Tecnologias e inovações sociais no Semiárido;
Educação e comunicação no
Semiárido; Sociodiversidades e comunidades tradicionais no semiárido; Espaços,
paisagens e territórios no
semiárido; Saúde: ciência e

saberes no semiárido; Arte e
cultura - representações do
semiárido; Problemática urbana no semiárido - conflitos
e tensões; Identidade e gênero no semiárido; História, Sociedade e Natureza no semiárido; Interdisciplinaridade
e Semiárido, e Audiovisual a
serviço da sociedade.
O congresso segue até a
próxima sexta-feira. Mais informações pode ser obtidas
através do endereço eletrônico: www.conidis.com.br ou
pelos telefones (83) 33223222, (83) 98826-9203 e
(83) 98828-9599.

A apresentação de um
único documento para diferentes serviços pode ser uma
realidade para os brasileiros.
Na última segunda-feira (6),
o Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional (ICN)
publicou uma resolução que
recomenda o CPF como documento nacional do cidadão.
Cada número de CPF estará vinculado aos dados biométricos de cada pessoa, garantindo a unicidade dos registros
e a segurança da identificação.
A medida será possível a
partir de integração entre
os registros que compõem a
base do Cadastro de Pessoa
Física, gerida pela Secretaria
da Receita Federal, com os
registros da base de dados da
ICN, gerida pelo Tribunal Su-

perior Eleitoral (TSE). A decisão apresenta menor custo
para os cidadãos, empresas
e órgãos públicos, e vai propiciar a simplificação e a ampliação no acesso a diversos
serviços.
O Comitê Gestor da
Identificação Civil Nacional
(ICN) foi criado pela Lei nº
13.444/2017 e é formado
por representantes do TSE,
dos Poderes Executivo e Legislativo e do Conselho Nacional de Justiça.
O comitê deu início ao
debate com órgãos estaduais
de identificação civil para definição dos padrões técnicos
para operação da base biométrica e geração do CPF na
emissão dos documentos de
identidade.

CPF poderá vir a ser
identificação nacional

Brasil e França vão
combater câncer raro
Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

Cientistas brasileiros e
franceses se uniram na pesquisa de tratamentos para alguns tipos de cânceres raros,
a começar pelos sarcomas. A
parceria foi firmada na semana passada, entre o Hospital A.
C. Camargo Câncer Center, que
oferece diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa no Brasil, e um dos mais respeitados
centros europeus de pesquisa do câncer, o Institut Curie,
fundação privada e sem fins
lucrativos da França. A superintendente de pesquisa do A.
C. Camargo, Vilma Martins, ex-

plica que sarcomas são tumores com 70 subtipos que afetam as estruturas moles, que
correspondem à metade do
peso do corpo humano, como
músculos, gordura, tendões e
nervos periféricos. O paciente
com sarcoma apresenta pequeno nódulo indolor, chamado de lobinho, no local afetado.
O nódulo cresce rápido e pode
atingir grandes dimensões.
“Sarcomas são raros e também são agressivos. Há poucas
possibilidades terapêuticas”,
esclarece a especialista. O tratamento envolve cirurgia para
a retirada do tumor, radioterapia antes ou após a cirurgia e
quimioterapia.

A Black Friday é considerada, atualmente, a principal data
para o varejo eletrônico, à frente até do Natal. De acordo com
a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm),
a estimativa de faturamento neste ano é de R$ 2,506 bilhões
– um crescimento de 18% em relação ao mesmo período de
2016. No total, a expectativa é que as lojas virtuais brasileiras
recebam mais de 10 milhões de pedidos, com tíquete médio de
R$ 246. As categorias mais buscadas devem ser “Informática”,
“Celulares”, “Eletrônicos”, “Moda e Acessórios” e “Casa e
Decoração”. A previsão leva em conta as compras realizadas
entre os dias 20 e 24 de novembro.

...Black Fraude
O termo utilizado para os golpes dos varejistas que
sobem os preços antes da promoção para fornecerem falsos
descontos pode dar nome a outro golpe: o dos hackers.
Enquanto o consumidor procura boas pechinchas, os
cibercriminosos buscam novas vítimas. E é exatamente
nessa época de picos do varejo que os ataques de phishing se
proliferam, garante a empresa de cibersegurança Arcon. Para
se precaver, a empresa dá dicas para quem não quer dar sopa
ao azar: manter seus navegadores e aplicações atualizados;
dar preferência a sites de compras já conhecidos; sempre
verificar a legitimidade de uma URL; ter atenção a e-mails
falsos; erros gritantes de ortografia; e-mails mal formatados;
logomarcas e layouts errados com cores estranhas.
Golpe
Hackers estão atacando pessoas que recebem menos
de 2 salários mínimos ou que estão desempregadas há mais
de um ano. Essa é a população que tem direito a participar
do programa CNH Social, instituído pelos governos
estaduais, e que está sendo alvo do mais recente ataque
detectado pelo DFNDR Lab, laboratório de segurança digital
especializado no combate ao cibercrime. Mais de 270 mil
brasileiros nessa condição, que usam o sistema DFNDR,
receberam o golpe em uma semana via WhatsApp e, com base
no total de usuários de smartphones do país, o laboratório
projeta que outros 3 milhões tenham sido afetados.
Ostentação
A TIM passou a oferecer bônus de até 1GB a mais
de internet em pacotes do plano Pré para os clientes que
renovarem automaticamente suas ofertas semanais. Novos
clientes também podem se beneficiar, bastando adquirir um
chip ou solicitar a portabilidade do número em qualquer ponto
de venda da operadora e ativar o plano pré pago pelo app MEU
TIM, pelo site www.tim.com.br, enviando SMS com a palavra
TIMPRE para 4140 ou ligando para *222. A novidade promete
estimular ainda mais a renovação das ofertas semanais ao
custo de R$ 9,99 e R$ 14,99.

Pré-venda
Desde ontem, (7), os fãs brasileiros do Xbox podem
adquirir o console mais poderoso do mundo. A pré-venda
do Xbox One X já está disponível nos maiores varejistas do
País - na mesma data do lançamento mundial. Os primeiros
gamers que fizerem a compra terão o privilégio de adquirir o
Xbox One X Project Scorpio Edition, uma edição limitada, que
estará disponível apenas enquanto durar o estoque. A versão
original chega às lojas no dia 15 de dezembro.

Empoderamento
Pela primeira vez, o Nordeste recebe, no próximo dia 10
de novembro, o TEDxDeVryRecifeWomen. O evento é parte da
programação mundial do TEDxWomen2017, e contará com
palestrantes, exclusivamente mulheres, em um momento
de compartilhar ideias inspiradoras. O evento acontece no
Recife às 16h na faculdade DeVry FBV e é aberto apenas para
convidados, mas contará com a transmissão ao vivo por meio
da página oficial do TEDxDeVryRecifeWomen no Facebook.

