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Abrinq pede redução urgente
das desigualdades no Brasil
Fundação diz que o país corre o risco de não cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU
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Prêmios para robótica

Ritmo lento de ampliação de vagas em creches no país pode comprometer a meta do Plano Nacional de Educação
como o Acre, Amapá e Amazonas o índice fica entre 71%
e 75%. Os cinco estados com
mais baixa oferta de pré-escola
estão na Região Norte. Segundo
o Plano Nacional de Educação
(PNE), todas as crianças nessa
faixa etária deveriam estar matriculadas até 2016.
O estudo também revela
que a cobertura de creches nos
estados da Região Norte é bem
menor do que a média brasileira (30,4%), ficando em patamares como 6,5% no Amapá e
8,3% no Amazonas. “Os dados
mostram que, se mantido o
atual ritmo de ampliação das
vagas, em especial o ritmo mais
lento em regiões como o Norte

Enem terá detectores
de metal em banheiros
Sabrina Craide
Da Agência Brasil

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano
terá disponíveis 67 mil detectores de metal, um para cada 100
participantes. Em 2016, a relação era de um detector para
110 participantes. Segundo o
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), esse número
garante a vistoria dos participantes na entrada e na saída
dos banheiros das 13.632 coordenações de local de aplicação.
A medida visa garantir
que os candidatos não utilizem equipamentos eletrônicos
nos banheiros. Até 2015, os
detectores eram usados nos
banheiros de forma aleatória,
mas desde 2016 passaram a
ser usados em todos os banheiros. Os equipamentos também
serão usados em outros locais
considerados necessários. As
provas do Enem acontecem
nos dias 5 e 12 de novembro.
Do total de detectores de
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metal que serão usados nesta
edição, 35 mil serão alugados,
por R$ 20 cada, o que representará um custo total de R$ 700
mil. Outros 32 mil serão fornecidos pelo consórcio aplicador
de 2017, formado pela Fundação Cesgranrio, Fundação para
o Vestibular da Universidade
Estadual Paulista (Vunesp) e
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Segundo o Inep, o gasto
com os aluguéis não aumentará o custo final do exame porque o valor já estava previsto
no orçamento da segurança.
O consórcio aplicador, com
apoio do Exército Brasileiro, já
iniciou a verificação dos aparelhos alugados, e o trabalho
deve ser encerrado até a próxima sexta-feira (13).
Outras estratégias de segurança que serão adotadas
pelo Inep no Enem deste ano
são o uso de detectores de ponto eletrônico em todas as unidades da federação. Os novos
aparelhos serão distribuídos
em locais estratégicos, selecionados pela Polícia Federal.

e Nordeste, não atingiremos
a meta do PNE para todas as
regiões e grupos sociais”, diz o
estudo. A meta é de atendimento de 50% das crianças de até 3
anos em creches até 2024.
Na avaliação sobre a qualidade do ensino, o estudo aponta desigualdades na taxa de
aprendizagem para o 3º ano do
ensino fundamental. Na matemática, por exemplo, enquanto
a média de crianças com aprendizagem adequada é de 42,9%,
em estados como o Maranhão
o índice é de 16,3%. Na escrita,
a média brasileira é de 65,5%
e no Pará, de 34,3%. Também
há desigualdades nas taxas de
analfabetismo da população

entre 10 e 17 anos, que no Norte e Nordeste chegam a 5,4%
nessa faixa etária, quase o dobro da média nacional (2,9%)
e superior às demais regiões:
Centro-Oeste (1,4%), Sudeste
(1,3%) e Sul (1%). De acordo
com a Abrinq, as desigualdades
entre os estados podem comprometer o alcance dos resultados estabelecidos pelo pacto
da ONU. “Se nada for feito, pode
sim comprometer o alcance
das metas. Não quer dizer que
vai comprometer, porque eventualmente pode se ter uma política e um planejamento que
resolvam esses problemas e
façam com que a gente avance
nesses desafios”, diz Heloisa.

O prefeito Luciano Cartaxo premiou os estudantes
das escolas municipais Frei Afonso e João XXIII, que vão
representar João Pessoa na Olimpíada Brasileira de Robótica em Curitiba, no próximo mês. Os alunos receberam
notebooks como forma de reconhecimento pelos seus esforços e para estimular o aprendizado da robótica com os
demais estudantes da rede.
Os alunos da Escola Frei Afonso foram campeões
no nível I da etapa regional da Olimpíada Brasileira de
Robótica. Eles são a equipe ‘CyberSnakes’, composta por
Elis Khatellyn, Endryl Ryan Santos de Oliveira, Jonatha
Luiz da Silva, Tallyson Fabrício Rodrigues e Jaílamy Venâncio de Lima. Já os alunos da Escola João XXIII, Keven
Campos do Nascimento e Roderlan Ronald dos Santos,
são da equipe ‘Ultron’.
Pesquisa
A pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box
sobre comércio móvel no País aponta para um crescimento na proporção de brasileiros que já experimentaram serviços online to offline, como pedir táxi ou carro
particular pelo smartphone. A proporção saltou de 37%
para 58%, entre setembro de 2016 e setembro de 2017.
No mesmo intervalo de tempo, cresceu de 38% para
47% a proporção que já pediu entrega de uma refeição
através de app ou site móvel. O segmento de apps para
hospedagem também cresceu, de 18% para 22%. Por
sua vez, a base de internautas que já comprou ingressos
via app ou site móvel se manteve praticamente estável,
oscilando de 26% para 27%.

Smart Fit financiará
ações de vários setores
A Smart Fit, maior rede
de academias da América
Latina, expandindo o seu
propósito de democratizar
o fitness de alto padrão, abre
as inscrições para o Edital
Geração Smart 2017, que
vai selecionar projetos culturais, sociais, educacionais
e esportivos, para serem
financiados pela empresa.
De 16 de outubro a 27 de
novembro, instituições públicas e organizações com
ou sem fins lucrativos poderão fazer as inscrições pelo
sitehttp://editalsmartfit.
com.br/edital/.

Incentivo fiscal
“Muitas ONGs realizam trabalhos valiosos
relacionados à atividade física para integração da população, e muitas vezes não
têm estrutura física e financeira para manter os projetos. Com o Edital Geração
Smart, teremos a oportunidade de ajudar, por meio
de incentivo fiscal, além de
contribuir com projetos
alinhados com o propósito
da marca”, comenta Edgard
Corona, fundador e presidente da Smart Fit.
Serão selecionados
os projetos que atendam
todos os pré-requisitos do
edital e que democratizem
o acesso à prática de atividades físicas, com foco em
saúde e qualidade de vida,
e que tenham ações compatíveis com os fins sociais
e estatuários das organizações e instituições. A seleção será feita de acordo

com quatro eixos estratégicos: Acesso, Integração,
Inovação e Difusão. O eixo
Acesso foca na integração
da atividade física no dia a
dia e nos espaços públicos,
com prioridade para grupos vulneráveis e sujeitos
a restrições. O Integração
considera as oportunidades de conexão entre diferentes pautas e direitos
com valores e práticas de
exercícios. Já o eixo Inovação apoia processos que
integram pessoas, tecnologias e conhecimentos em
torno de ações inovadoras de praticar exercícios.
E o eixo Difusão destaca
a realização de estudos e
a construção e disseminação de conhecimentos
sobre valores e práticas de
atividade física.

Aprovação
O Edital Geração Smart
é uma iniciativa em parceria com as Leis de Incentivo
à Cultura do Município do
Rio de Janeiro, Lei Rouanet,
Lei Federal de Incentivo ao
Audiovisual, Lei Federal
de Incentivo ao Esporte, e
com o Fundo da Infância e
Adolescência do Município
de São Paulo. Por isso, para
serem inscritos, os projetos
precisam ser aprovados
para captar recursos incentivados por essas leis. Além
disso, aqueles que preveem
ações diretas com a população,
obrigatoriamente,
deverão focalizar territórios
das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Simulador
A Boxware, distribuidora oficial da franquia de simuladores de voo X-Plane no Brasil, anunciou o lançamento
do X-Plane 11 para Windows e Mac. A edição 11, criada
pela norte-americana Laminar Research, chega ao mercado com aprimoramentos que reafirmam o realismo e a
precisão das simulações. O X-Plane é o mais completo simulador de voo de sua categoria, chegando a ser utilizado
como modelo de voo por organizações globais de aviação
comercial. Nos Estados Unidos, as simulações no X-Plane
valem como horas de voo para pilotos - e até a NASA já
usou o software para simulações de voos em Marte.

Coworking
A TIM aprovou a criação de uma unidade operacional dedicada para o desenvolvimento de oluções de IoT
e Analytics. A iniciativa surge um ano após a companhia
lançar seu programa de Open Innovation, que busca parcerias de empresas com interesses de negócios complementares. O espaço contará com uma equipe multidisciplinar utilizando conceitos e métodos de startups e já
inicia com uma receita de mais de R$ 50 milhões ao ano
a partir das conexões de M2M existentes. O objetivo será
agregar serviços de valor à conectividade, principalmente
nas áreas prioritárias para a TIM: Agropecuária, Cidades,
Saúde e Transportes.
Oportunidade
Estão abertas - até 15 de novembro -, as inscrições para
o SAP Academy, programa de trainee da SAP. O programa
recruta entusiastas em vendas e pré-vendas que queiram
trabalhar para uma das marcas mais valiosas do mundo. Durante os nove meses de duração, os participantes passarão
por períodos de experiência nos escritórios da companhia
no Brasil e nos Estados Unidos. São duas turmas, uma com
início em março e outra em setembro de 2018.
Podem se inscrever profissionais graduados em
qualquer curso, desde que tenham de um a três anos de
experiência em vendas, pré-vendas ou áreas relacionadas.
Festival
Recife sediará entre os dias 30 de novembro e 3 de
dezembro o festival Rec’n’Play, organizado pelo Porto Digital e pela Ampla Comunicação, em parceria com a Prefeitura do Recife, Governo de Pernambuco e Sebrae. O evento
pretende juntar a vocação para a inovação e as tradições
culturais e artísticas da cidade com o empreendedorismo,
economia criativa e entretenimento. A organização estima que 30 mil pessoas participarão do festival.
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A redução das desigualdades entre as regiões brasileiras
no acesso e na qualidade da
educação é um dos principais
desafios do país para o cumprimento dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) até 2030.
A análise é de um estudo da
Fundação Abrinq, lançado
ontem, que analisa os objetivos relacionados à educação
e ao trabalho.
“As desigualdades regionais aparecem muito fortemente em todos os indicadores.
É preciso uma política de redução de desigualdades urgente,
e isso tem que ter tanto ações
com foco regional, quanto
ações para priorizar as classes
sociais de mais baixa renda”,
diz a administradora executiva
da Fundação Abrinq, Heloisa
Oliveira. O estudo compõe uma
série de quatro relatórios que
serão publicados para analisar os principais indicadores
nacionais associados a crianças e adolescentes para o monitoramento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Ao analisar o acesso à educação, o principal desafio está na
educação infantil. Enquanto a
média brasileira de crianças de
4 e 5 anos matriculadas na pré
-escola é de 91,6%, em estados

