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Abono salarial do PIS/Pasep
começa a ser pago no dia 27
Pagamentos serão feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador; valores variam de R$ 79 a R$ 937
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Começa no próximo
dia 27 o pagamento do
abono salarial calendário 2017/2018 (ano-base
2016) para os trabalhadores
nascidos neste mês de julho.
O recurso ficará disponível
até 29 de junho de 2018.
O abono é um direito do
trabalhador inscrito no Programa de Integração Social
(PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), há pelo
menos cinco anos.
O beneficiário deve ter
trabalhado formalmente por
pelo menos 30 dias em 2016,
com remuneração mensal
média de até dois salários mínimos e com seus dados informados corretamente pelo
empregador na Relação Anual
de Informações Sociais (Rais),
ano-base 2016.
Os pagamentos são ordenados de acordo com o mês de
nascimento do trabalhador, e
os valores do benefício variam
de R$ 79 a R$ 937, dependendo do tempo de trabalho durante o ano passado.
Os cidadãos poderão con-

sultar a partir de 24 de julho o
direito e o valor do benefício no
Aplicativo Caixa Trabalhador,
na página www.caixa.gov.br/
PIS ou pelo Atendimento Caixa
ao Cidadão: 0800 726 0207.
Para sacar, o trabalhador
que possui o Cartão Cidadão e senha cadastrada pode
ir a uma casa lotérica, a um

ponto de atendimento Caixa
Aqui ou aos terminais de autoatendimento da Caixa. Caso
não tenha o Cartão Cidadão,
o valor pode ser retirado em
qualquer agência da Caixa,
apresentando o documento
de identificação. No caso do
trabalhador que tem vínculo
com empresa pública, o paga-

mento por inscrição Pasep é
feito pelo Banco do Brasil.
Ano-base 2015
Quem não sacou o abono
salarial calendário 2016/2017,
ano-base 2015, terá nova oportunidade. Esse valor estará disponível para saque de 27 de julho a 28 de dezembro de 2017.

Medicina Veterinária

CG terá novo curso da Uninassau
A Faculdade Uninassau
Campina Grande terá um
novo curso à disposição da
sociedade campinense a
partir do segundo semestre
do ano letivo de 2017. O Diário Oficial da União (DOU)
publicou recentemente a
portaria 482, que autoriza
o funcionamento do bacharelado em Medicina Veterinária na instituição. O
curso disponibilizará 180
vagas, distribuídas entre os

turnos da manhã e da noite. O estudante interessado
tem à disposição diferentes
formas de acesso: por meio
de vestibular tradicional ou
agendado; como portador
de diploma e via transferência de outras Instituições de
Ensino Superior (IES).
A diretora da unidade,
Marina Barros, destacou a
importância do curso como
uma nova perspectiva para
os estudantes da cidade e

região. “Esse é o primeiro
e único curso de Medicina
Veterinária oferecido por
uma instituição de Ensino
Superior na cidade. Nós estávamos aguardando ansiosamente a liberação do
bacharelado para oferecer
o melhor ensino aos estudantes que pretendem atuar
nesta área. Nesse contexto,
os alunos, a faculdade e a cidade de Campina Grande só
tendem a crescer ainda mais

Professor do IFPB participará
de expedição internacional
O professor do curso técnico integrado em Geologia
do Campus Picuí do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
(IFPB), Miguel Evelim Penha
Borges, foi selecionado para
participar de uma expedição
oceanográfica internacional.
Ele será o docente de Ensino
Médio representante do Brasil
na School of Rock 2017 (SOR),
expedição que reunirá profes-

sores de todo o mundo entre
os dias 9 e 27 de julho, para
vivenciar pesquisas científicas
com dados obtidos por meio
de perfurações no assoalho
oceânico. A bordo do navio de
pesquisas oceanográficas JOIDES Resolution (EUA), o grupo
fará um percurso saindo das
Filipinas (Subic Bay) até a Austrália (Townsville). Durante o
deslocamento, o docente do
IFPB participará de cursos e

workshops com cientistas especializados para compreender como o material da perfuração pode ser trabalhado
em modernos laboratórios.
Miguel é graduado em Geologia, mestre em Geodinâmica e Geofísica, na área de
concentração em Geologia
Ambiental e Marinha, pela
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (2014). Miguel faz doutorado na UFRN.

Parceria beneficia estudantes
de Direito de Campina Grande
O Tribunal de Justiça da
Paraíba e o Centro de Ensino
Superior e Desenvolvimento (Cesed), entidade mantenedora da Faculdade de
Ciências Sociais Aplicadas
(Facisa), firmaram convênio
(nº 16/2017) para o estágio de estudantes do curso
de Direito da Unifacisa em
unidades judiciárias da Co-

marca de Campina Grande.
A parceria entre o TJPB e o
Cesed/Facisa vai possibilitar
o funcionamento de unidades judiciárias em Campina,
de modo a maximizar a oferta e otimizar a qualidade da
prestação jurisdicional à população. O convênio visa oferecer, ainda, condições para
a instalação e funcionamen-

to do 3º Juizado Especial
Cível naquela Comarca. Em
fevereiro deste ano, o presidente do TJPB, Joás de Brito
Pereira Filho editou a Resolução nº 04/2017, aprovada
pelo Tribunal Pleno, prorrogando o prazo de suspensão
do funcionamento e da redistribuição de processos para o
3º Juizado Especial Cível.

com a novidade”, afirmou. O
bacharelado em Medicina
Veterinária funcionará na
Uninassau, que está situada
na Rua Antônio Carvalho de
Souza, 295, Estação Velha.
A previsão é de que as aulas
comecem no dia 10 de agosto. Mais informações podem
ser obtidas na portaria de
autorização do curso, através do site: www.uninassau.
edu.br e ainda pelo telefone
(83)2101.8909.

Unipê vai
recrutar
novos
docentes
O Centro Universitário de João Pessoa – Unipê
abriu ontem o recrutamento de docentes para
preenchimento de vaga
do semestre letivo 2017.2.
A oportunidade é para o
curso de Fonoaudiologia.
O edital pode ser conferido no portal unipe.br.
As inscrições devem
feitas até o dia 16 de julho, em formulário disponível no portal Unipê.
No site, os candidatos
poderão preencher um
formulário e realizar a
inserção da documentação completa solicitada
no ato da inscrição.
A seleção dos profissionais será feita com
uma prova de desempenho, dividida em 20 minutos para exposição de
aula e 10 minutos para
arguição da banca examinadora. As datas das provas para o processo seletivo serão enviadas via
e-mail aos candidatos.

Na China
O estudante paraibano Helder Machado de Lima, da
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), foi um dos
20 alunos brasileiros premiados para o programa Seeds for
the Future, da Huawei. Helder terá a oportunidade de conhecer
a sede da empresa, na China, e de visitar os laboratórios de
pesquisa e desenvolvimento da empresa. O programa global
de intercâmbio foi implementado em 2008 e já beneficiou
mais de 20 mil estudantes de 96 países. No Brasil, vem sendo
realizado em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e
universidades desde 2015.
iPhones
Após dez anos de lançamento do primeiro iPhone, cerca
de 728 milhões de aparelhos continuam em uso, segundo
relatório da Newzoo. O montante corresponde a 67% de todos
os modelos fabricados pela marca da maçã até hoje. No total,
foram vendidos 1,08 bilhão de aparelhos.
Pendrive
A Sandisk está lançando o pendrive Dual Drive USB
Type-C. Como o nome já diz, o diferencial é o conector para as
tomadas de smartphones da nova geração. São dois conectores:
um USB Type-C reversível e um USB padrão (tipo
A), que permite ao usuário liberar espaço
facilmente no smartphone ou tablet,
além de transferir arquivos com
velocidades de até 150 MB/s. O
modelo vem com capacidades
de 16GB a 128GB e preço
inicial sugerido de R$ 109,90.

Hackers
A Trend Micro patrocina a etapa final do HackaFlag,
campeonato de desafio hacking, neste final de semana, em
São Paulo. Em ambiente virtual controlado, os participantes
encaram desafios de vários níveis. Em novembro, o vencedor
encara os representantes dos outros estados.

Diagnósticos
A Hi Technologies apresentou
o Hilab, primeiro serviço de
telemedicina que realiza exames
como HIV, zika, chikunguya,
dengue, hepatite, teste de gravidez,
colesterol total e glicemia, entre
outros. Quase indolor e mais rápido
que os métodos tradicionais, o serviço foi desenvolvido com
tecnologias Microsoft e Intel.
Frevo
O Paço do Frevo, no Recife, está ganhando visita virtual
com fotos em 360° e exposições virtuais interativas no Google
Arts & Culture. Entre os vários vídeos, pode-se ouvir os
vários instrumentos de uma orquestra ou aprender os passos
básicos do frevo. O Paço é a primeira instituição cultural de
Pernambuco a fazer parte da plataforma, que reúne mais de
40 parceiros brasileiros e mais de mil em todo o mundo, como
o Museu do Louvre, o Guggenheim e a Casa Branca.

ERP
A ferramenta Domus ERP, da DB1 Global Software,
multiplicou por cinco o número de pedidos do Mania Virtual.
com, site de vendas online com 12 anos de atuação. Com
a automatização dos processos, o site teve picos de R$ R$ 7
milhões ao mês no faturamento.
Teclado
A OEX Games lança o Prismatic durante a Eletrolar Show
2017. Voltado para o público gamer, o teclado multimídia
oferece sensação mecânica e backlight com 9 programações
de cores comandadas por voz, entre composições sólidas ou
com efeitos de transição personalizáveis. O preço sugerido é
de R$ 189,00.
Aumentada
O aplicativo de realidade aumentada Camp3D entretem
a criançada e divulga a promoção Sorte Premiada Camp. Na
compra de qualquer produto da marca, os consumidores
concorrem a smartphones, uma moto e um carro. Mais
informações em www.campshow.com.br.

