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Número de casamentos diminui
e os divórcios crescem no Brasil
Redução é observada tanto em uniões entre cônjuges de sexos diferentes quanto entre os do mesmo sexo, diz o IBGE
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O
Brasil
registrou
1.095.535 casamentos civis em 2016, dos quais
1.090.181 entre pessoas de
sexos diferentes e 5.354 entre pessoas do mesmo sexo.
Houve queda de 3,7% no
total de casamentos em relação a 2015. É o que mostra a pesquisa Estatísticas
do Registro Civil 2016, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
divulgada ontem.
A redução foi observada
tanto nos casamentos entre
cônjuges de sexos diferentes quanto entre cônjuges
do mesmo sexo, com exceção
das regiões Sudeste e Centro-Oeste que apresentaram
aumento nos casamentos civis entre pessoas do mesmo
sexo, de 1,6% (de 3.077 para
3.125 casamentos) e 7,7%
(de 403 para 434 casamentos), respectivamente.
No Brasil, nas uniões civis entre cônjuges solteiros
de sexos diferentes, os homens casam-se, em média,
aos 30 anos, e as mulheres,
aos 28 anos. Nas uniões entre pessoas do mesmo sexo,
a idade média no casamento
era de cerca de 34 anos, tanto para homens quanto para
mulheres.
Em 2016, a pesquisa
apurou que foram concedidos 344.526 divórcios em 1ª
instância ou por escrituras
extrajudiciais, um aumento
de 4,7% em relação a 2015,
quando foram registrados
328.960 divórcios.
Em média, o homem
se divorcia mais velho que
a mulher, com 43 anos dele
contra 40 dela. No Brasil, o
tempo médio entre a data do
casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio é de 15 anos.
A maior proporção das
dissoluções ocorreu em famílias constituídas somente
com filhos menores de idade
(47,5%) e em famílias sem
filhos (27,2%). A guarda dos
filhos menores é ainda predominantemente da mãe e
passou de 78,8% em 2015
para 74,4% em 2016. A guarda compartilhada aumentou de 12,9% em 2015 para
16,9% no ano passado.
Nascimentos
No ano passado,
2.793.935 nascimentos foram
registrados no Brasil, uma redução de 5,1% na comparação
com 2015, quando foram contabilizados 2.945.344 nascimentos. Foi a primeira queda
desse número desde 2010.
A região com menor
queda foi a Sul (-3,8%) e com
a maior redução foi a Centro-Oeste (-5,6%). Entre as unidades da Federação, apenas
Roraima apresentou aumento de nascimentos (3,9%).
Já Pernambuco teve a maior
queda no número de nascimentos (-10%).
Segundo o IBGE, os nascimentos no Norte do país
têm maior concentração no
grupo de idade das mães de
20 a 24 anos (29,6% dos
nascimentos), resultado
de uma população relativamente mais jovem nessa região em comparação com as
demais.
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Destaque na Robótica

2016 teve queda de 3,7% no total de casamentos em relação a 2015, aponta a pesquisa Estatísticas do Registro Civil

Quantidade de mortes aumenta 24%
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O número de mortes registradas
no Brasil entre 2006 e 2016 aumentou
em 24,7%. Em 2006, foram contabilizadas 1.019.393 mortes e, no ano
passado, 1.270.898. Houve redução
expressiva da mortalidade até os 14
anos e aumento nas idades mais avançadas, em especial acima dos 50 anos,
reflexo do envelhecimento, segundo
aponta pesquisa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada ontem.
Em 1976, os óbitos de menores
de 1 ano e de menores de 5 anos representavam 27,8% e 34,7% do total,
respectivamente. Após 40 anos, os
avanços nas condições de saneamento
básico, na distribuição de medicamentos e no aperfeiçoamento de vacinas
e de outros meios de medicina preventiva permitiram que os óbitos dos
menores de 1 ano ficassem em 2,4% e

o de menores de 5 anos, em 2,9%. Há
quatro décadas, as mortes de pessoas
com mais de 65 anos correspondiam a
29,1% do total. A partir de 2006, mais
da metade das mortes é proveniente da
população com mais de 65 anos. No
ano passado, esse percentual alcançou
58,5%. Em 2016, um homem de 20
anos tinha 11 vezes mais chance de
não completar os 25 anos do que uma
mulher se a causa da morte fosse externa (homicídio, suicídio, acidentes de
trânsito, afogamentos e quedas acidentais). O índice cresceu 141,3% nesse
período de 40 anos.Para os homens, o
volume de óbitos aumenta para quem
tem idade de 15 a 39 anos, em função
das causas violentas que afetam com
maior intensidade este contingente
populacional. Se forem considerados
somente os óbitos por causas naturais
no grupo de 20 a 24 anos, um homem
de 20 anos teria 2,2 vezes mais chance
de não completar os 25 anos do que
uma mulher na mesma idade.

Godstock celebra Dia da
Família com ações em JP
O feriado da República de
hoje vai se transformar no Dia
da Família, evento anualmente
realizado pelo Campus Metropolitano Cidade Viva (BR 101
km 8), mas também integrante
do movimento Godstock 2017.
Na edição deste ano, a programação inclui novidades como
a ‘1ª Corrida Cross Country Cidade Viva’, uma exposição de
carros antigos e o Museu Itinerante da Bíblia, que faz uma viagem pelas Escrituras e aromas
bíblicos, mas que neste ano faz
alusão especial aos 500 anos da
Reforma Protestante.
As atividades, que começam a partir das 14h e se
estendem até 19h no feriado,
também incluem uma série
de diversões para as crianças
como brinquedos infláveis,
jogos de tabuleiros, práticas
desportivas (vôlei, futebol, basquete, spiriball), momentos
de comunhão e louvor com as
bandas de louvor da Cidade
Viva e o tradicional piquenique
das famílias, que será realizado
na mata atlântica ao redor da
Capela do Campus Metropolitano. As famílias podem trazer
as suas toalhas, cadeiras e a
cesta de lanches para passar

um feriado diferenciado, com
uma programação que é mais
uma vez totalmente gratuita.
Para o presidente do Sistema
Cidade Viva, Sérgio Queiroz, o
Dia da Família “é um momento
para resgatar e vivenciar a importância da convivência familiar, com amigos e vizinhos em
um ambiente tranquilo e respeitoso. Milhares de pessoas
anualmente fazem esse congraçamento com os piqueniques
e uma programação bastante
diversificada e neste ano com
muitas novidades, atendendo
assim as várias faixas etárias da
família da Grande João Pessoa”,
comentou. O Dia da Família é
uma oportunidade para muitos
também conhecerem o Campus Metropolitano Cidade Viva
e as novas estruturas do Projeto Cidade Viva.
Uma das novidades do Dia
da Família, durante o movimento Godstock, é a realização da 1ª
Corrida Cross Country Cidade
Viva. Cerca de 400 corredores
aceitaram o desafio nas categorias Infantil (de 3 até 12 anos)
e Principal (acima de 13 anos).
Eles vão percorrer percursos
100 e 600 metros (Infantil) e de
3 km e 5 km (Principal) a partir

das 15h30. Cada corredor terá
um chip de cronometragem inserido no tênis para calcular o
tamanho do percurso e o tempo médio alcançado na prova.
Haverá medalhas para todos
que completarem o percurso
e troféu para os primeiros três
lugares.
O Cross Country ou corrida a corta-mato é um desporto em que atletas competem
numa corrida em terreno aberto, acidentado, de mata, floresta
e de terra. A prova será realizada no Campus Metropolitano
Cidade Viva, uma propriedade
de 150 hectares, cortada pelo
Gramame, rio cujas águas abastecem boa parte da Grande João
Pessoa, e que também mantém
preservada a mata atlântica, ou
seja, em um ambiente natural
com percurso com trilhas, estradas de barro e em contato
permanente com a natureza.
O movimento Godstock
de João Pessoa e da Paraíba.
Idealizado pela Cidade Viva, as
ações do projeto são realizados
anualmente na Paraíba nas cidades de João Pessoa, Campina
Grande, Sapé e Conde, mas o
modelo está vivendo o período
de expansão.

A delegação com 30
estudantes da Rede Municipal
de Ensino de João Pessoa
fez bonito, com diversas
premiações no Campeonato
Latino-americano
de
Robótica, que aconteceu na
cidade de Curitiba (PR) entre
os dias 7 e 11 de novembro.
Das cinco categorias disputadas, a equipe pessoense foi
destaque em quatro delas – uma das cinco categorias só
divulgará resultados no início de 2018 por se tratar de artigos
escritos. Na categoria de Futebol, na qual a equipe da Rede
Municipal participava pela primeira vez de uma competição, os
alunos ficaram na terceira posição. Na categoria Dança foram
três premiações: segundo, terceiro e quarta colocação. Na
categoria Resgate B a quarta colocação e na categoria Resgate
A o nono lugar, ficando entre as dez melhores do Brasil.
Baratinho
A Positivo lançou seu novo smartphone
Positivo Twist, com tampa traseira em
textura de metal escovado nas cores cinza ou
rosa. O aparelho já vem com capa e película
protetoras; armazenamento interno de
16GB que pode ser expandido com cartão
SD de até 32GB; processador Quad-Core de
1,2GHz; memória RAM de 1GB e Android 7.0
Nougat, pelo preço de R$ 529.

Confraternização I
Em almoço de relacionamento com a Imprensa ontem, em
São Paulo, a SAP anunciou a operação de um novo datacenter
na América Latina para a plataforma de serviços SAP Cloud
Platform. A solução é a base para a adoção de inovações que
reúne tecnologias como Internet das Coisas (IoT), Blockchain,
Machine Learning e Inteligência Artificial, entre outras. Além
deste novo equipamento em São Paulo, a empresa mantém
Cloud Data Centers nos EUA, Alemanha, Austrália, Japão,
Rússia e Canadá.

Confraternização II
A SAP também anunciou a disponibilidade no mercado
do seu primeiro produto da nova Família Fiscal na Nuvem, a
NFE Cloud. A solução foi desenvolvida para facilitar a emissão
de notas fiscais e materiais para todo o País. Além disso, a
Concur - também empresa SAP -, anunciou mais uma solução
para o mercado de viagens corporativas: o concur Expense.
Com ela, é possível atender solicitações automatizadas de
reembolso, bastando fotografá-las e enviá-las digitalmente.
Uma das primeiras empresas a adotar a nova solução é a
Votorantim.

Ataques I
Pesquisa da Arbor Networks mostra que os ataques
de negação de serviço vêm crescendo no Brasil nos últimos
meses, chegando no mês de outubro à marca de 35 mil ataques,
ou sete ataques por minuto. Esse é o maior índice nos últimos
seis meses, com a maioria dos ataques (34%) provenientes do
próprio território nacional.
Ataques II
De utilização cada vez mais presente em nosso cotidiano,
equipamentos conectados à Internet como as smart TVs,
câmeras de vigilância ou sensores de presença, são pequenos
computadores e, como tal, vulneráveis à invasão por hackers.
Esses dispositivos vêm sendo largamente utilizados
para a formação de redes-zumbi (as botnets) criadas para
lançar ataques de negação de serviço, com o objetivo de tornar
indisponível o acesso a websites e a serviços on-line. Mas os
ataques não são os únicos a que se prestam as botnets IoT.
Elas vêm sendo utilizadas também para outras atividades
criminosas, como o roubo de senhas de contas bancárias.

Visitação
A CESAR School
estará de portas
abertas para receber
os
interessados
em conhecer suas
instalações
e
laboratórios
nos
próximos dias 20, 21
e 22. Os visitantes
serão
recebidos
pelo Executivo-Chefe da instituição, Felipe Furtado, e pelos
coordenadores dos cursos de Ciência da Computação e
Design, que vão falar sobre a metodologia inovadora utilizada
instituição.
Os interessados no tour, interessados nos cursos e/ou os
pais, devem se inscrever até esta sexta-feira (17) através do
e-mail contato@cesar.school, onde com título “Quero conhecer
a CESAR School”. No corpo do email, devem informar nome e
telefone e posteriormente, serão contatados pela equipe que
vai agendar as visitas.

