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Público tem ações de saúde
bucal no Centro e Orla de JP
Atividades ocorrem pela manhã e à tarde e abordam temas como autoexame, câncer e escovação correta dos dentes
Louise Tonet
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Hoje é comemorado o Dia
do Dentista. E para marcar a
data, o Conselho Regional de
Odontologia da Paraíba (CRO/
PB), junto com acadêmicos do
9° período do curso de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a
responsabilidade da professora doutora Roseanne da Cunha
Uchôa, realizarão uma ação de
promoção em saúde oral na
capital, que ocorrerá na Praia
Cabo Branco, em frente à lanchonete Empadinhas Barnabé,
das 16h às 18.
Trata-se de uma ótima
oportunidade para a população adquirir um maior conhecimento e conscientização
sobre a saúde bucal. Serão
abordados temas como Doenças Bucais, inclusive o Câncer
Bucal e o autoexame, Saúde
Oral na Infância, Sorrir na Melhor Idade, Importância dos
Dentes e Mitos e Verdades em

Odontologia. “Queremos atingir o maior número possível de
pessoas, pois, através da Educação em Saúde Oral, inúmeros
problemas nessa área podem
ser evitados. O conhecimento é
a base de tudo. E enfatizamos a
necessidade de visitas regulares ao dentista pela população”,
afirma Roseanne Uchôa.
Já o curso de Odontologia da UFPB oferece serviço
de tratamento odontológico,
atendendo a uma demanda
regional. O atendimento ao
público é prestado de forma
gratuita. Ele acontece por livre
demanda, ou seja, basta que o
paciente, que tenha interesse,
procure o serviço e aceite ser
atendido por alunos do curso
de graduação em Odontologia,
sob orientação dos professores. Depois de um processo
de triagem, os pacientes são
encaminhados às clínicas, de
acordo com sua necessidade.
Os atendimentos ocorrem
pela manhã e à tarde, todos os
dias da semana.

Atendimento ampliado

Mais serviços gratuitos
O Centro Universitário de João Pessoa – Unipê, em parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde – SMS, fará ações de saúde bucal destinada
ao público. Pela manhã, das 7h30 às 11h30, estudantes vão participar do Dia D da Saúde Bucal
no Ponto de Cem Réis. O evento acontece levará
atividades de escovação dos dentes, aplicação
tópica de flúor, palestras e outras atividades educativas, segundo a professpra Betânia Morais,
coordenadora da atividade.
Já na parte da tarde, das 16h às 18h, estudantes, em parceria com o CRO-PB, vão realizar a
Ação Dia do Dentista na Orla do Cabo Branco, em
frente à Empadinhas Barnabé. Sob a coordenação
de Marcos Vasconcelos, coordenador do curso de
Odontologia do Unipê, as atividades terão foco
na educação para saúde bucal, com orientações
à comunidade e distribuição de panfletos. Em 25
de outubro de 1884, o Decreto de Lei nº 9.311
instituiu os primeiros cursos de graduação em
Odontologia no Brasil, nos estados da Bahia e Rio
de Janeiro. O Conselho Federal de Odontologia
– CFO oficializou a data como o Dia Nacional do
Cirurgião-Dentista.
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Além da nova sede, a Agevisa investiu na aquisição de novos equipamentos tecnológicos para ampliar suas ações

Agevisa inaugura nova
sede em Campina Grande
A Agência Estadual de
Vigilância Sanitária (Agevisa-PB) está atendendo ao
setor regulado e à sociedade
em geral de Campina Grande
em novo endereço. A nova
sede está localizada na Avenida João da Mata, nº 549, no
Centro da cidade, e contatos
podem ser mantidos também por meio do telefone
(83) 3321-5956. Com a inauguração do novo prédio em
área mais central, a Agevisa/
PB desativou a unidade de
atendimento que funcionava
na Casa da Cidadania. A Agevisa/PB também está de
endereço novo no município de Sousa, no Alto Sertão
paraibano. A nova sede está
localizada à Rua Vereador
José Francisco Vieira de Figueiredo, bairro Areias.
Segundo observou a
diretora-geral, Maria Eunice Kehrle dos Guimarães, a
melhoria das instalações da
Agevisa faz parte do projeto
permanente de valorização
dos servidores (que passam
a trabalhar em ambientes
mais espaçosos, bem equipados e melhor adequados a

uma boa estadia e convivência laboral diária), e também
de otimização do atendimento à sociedade como um todo,
notadamente às pessoas que
diariamente procuram a
agência reguladora para resolver questões relacionadas
aos seus empreendimentos.
De acordo com o diretor
administrativo, financeiro e
de Integração Regional, Irlanilson Fabrício de Almeida, a
determinação da atual gestão
administrativa da Agevisa/
PB é de que sejam oferecidas
condições dignas de trabalho a todos os servidores da
instituição, tanto àqueles que
trabalham na sede central,
em João Pessoa (à Avenida
João Machado, nº 109, 1º
Andar, no Centro da capital),
quanto aos que integram
os quadros funcionais das
Gerências Técnicas Regionais I (Guarabira), II (Campina Grande), III (Patos) e
IV (Sousa).
“Além das melhorias na
estrutura física, a Agevisa
vem investindo sistematicamente na aquisição de novos
equipamentos
tecnológi-

cos, na melhoria da frota de
automóveis utilizados nos
trabalhos de inspeção sanitária e, de forma especial, na
capacitação dos seus servidores. E o objetivo desse
processo é exatamente a
excelência da prestação de
serviços destinado à sociedade, tendo em vista a missão e
a competência da Agevisa de
contribuir efetivamente para
a segurança da saúde da população por meio de ações
preventivas, de fiscalização sanitária e, conforme o
caso, de aplicação dos instrumentos legais voltados
para a defesa da saúde pública no Estado da Paraíba”,
enfatizou Irlanilson.

Agência Estadual de
Vigilância Sanitária
se encontra com novo
endereço em Sousa,
com prédio instalado
no bairro Areias

16 municípios
terão quintais
produtivos na
região de Patos
Numa ação conjunta entre extensionistas rurais da
Emater, em Patos, foi concluída a realização de 40 oficinas
sobre quintais produtivos, em
16 municípios do Médio Sertão, beneficiando 800 famílias
agricultoras. Agora, os técnicos
iniciarão as visitas às famílias
até 15 de novembro deste ano.
Essas atividades totalizam um
montante de R$ 108.688,80
em valor bruto em crédito para
a Emater-PB, por meio do Contrato de ATER n° 108/2014
Emater-PB/SAF/MDA.
A Emater é uma empresa
integrante da Gestão Unificada, juntamente com a Emepa
e o Interpa, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da
Pesca (Sedap). Com os quintais
produtivos, a captação e uso
racional da água é possível o
desenvolvimento sustentável
da propriedade familiar. A ação
consiste em fazer com que as
famílias de pequenos agricultores possam obter seu sustento.
Geralmente os quintais ficam
ao redor das casas, com uma
produção diversificada, desde
a criação de pequenos animais
(aves, caprinos, ovinos, porcos)
e cultivo de plantas medicinais,
frutíferas, hortaliças.
Esses quintais produtivos,
além de garantir uma alimentação saudável para as famílias
que os cultiva, ainda permitem
a geração de renda, tendo em
vista que o excedente poderá
ser comercializado no mercado local das cidades. Um sistema utilizado pelas famílias que
visa a reduzir o uso de água é a
irrigação usando a garrafa pet,
que está sendo utulizada cada
vez mais por agricultores familiares nas suas plantações de
hortaliças e frutíferas, seguindo a orientação técnica. Trata-se de um sistema artesanal
já usado em outras regiões do
país, que se mostra eficiente,
econômico e de fácil manuseio.
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Robô
A partir do ano que vem, será possível realizar o sonho de
ter um robô assistente para chamar de seu, por R$10 mil. É o que
garante a DB1 Global Software, multinacional de tecnologia
sediada em Maringá (PR), que vai colocar no mercado o seu
primeiro robô com inteligência artificial. O Tinbot é multitarefas e pode executar desde diversas tarefas do dia a dia –
como um assistente pessoal – até gerenciar equipes, cobrando
produtividade e dando bronca, se necessário. Para isso, o
robozinho fala português, reconhece o que as pessoas dizem,
suas expressões e gestos. O robô foi criado em um hackathon
interno da empresa, a partir da paixão por robótica e do
desejo de aliar esta prática ao desenvolvimento de software
de um dos seus colaboradores, Marco Diniz Garcia Gomes. O
projeto demandou um investimento de R$ 60 mil e foi iniciado
em junho de 2016.
Desenvolvedores na Europa
O Projeto Setorial de Exportação Brazilian Game
Developers, iniciativa da Associação Brasileira das Empresas
Desenvolvedoras de Jogos (Abragames) e a Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e Investimento (Apex-Brasil),
anunciou os desenvolvedores brasileiros que representarão o
país neste ano na Game Connection Europe em Paris, França,
de 1 a 3 de novembro. Neste ano, a delegação brasileira
contará com 11 empresas do cenário independente de jogos.
O objetivo das empresas Brasileiras é encontrar parceiros
em potencial, publishers, investidores, ou para oferecer seus
serviços de work for hire. Entre elas estão Arcolabs, Arvore,
Cruel Byte, GamePlan, Lumentech e Kokku.

Moto X4
O Moto X está de volta, com destaque para a câmera
traseira dupla inteligente, recursos avançados como de foco
seletivo, cor em destaque, reconhecimento de objetos, além
de selfies panorâmicas com uma câmera frontal de 16 MP. O
aparelho vai custar R$ 1.699,00 e vem com processador octacore Snapdragon 630, de 2,2 GHz, memória RAM de 3GB e
32GB de armazenamento interno, expansível até 2TB.
Premiação
Arquiteto e diretor executivo do Porto Digital, Leonardo
Guimarães recebeu na noite de ontem o Prêmio Rodrigo Melo
Franco de Andrade, do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan). O parque tecnológico venceu na
categoria “Excelência em Gestão Compartilhada do Patrimônio
Cultural”, que reconhece as ações de revitalização do Bairro
do Recife promovidas, de forma direta ou indiretamente, pelo
Porto Digital.

Hackers
O mercado clandestino dos cupons de desconto parece
ser um novo campo de exploração para os cibercriminosos.
Segundo a Trend Micro – empresa especializada na defesa de
ameaças digitais e segurança na era da nuvem – os esquemas
da fraude de cupons são abundantes e próspero para os
hackers. Casos com fraude de cupons no mercado clandestino
comprometem todo o processo da empresa, prejudicando
componentes das operações comerciais e afetando os
resultados de um negócio.
Headsets
A Razer anunciou dois headsets gamers com chegada no
mercado brasileiro em dezembro: o Razer Electra V2 e o Razer
Electra V2 USB. As duas versões reúnem recursos de headsets
premium, como som surround e acabamento em alumínio,
com preços mais baixos. Os modelos analógico e USB chegam
ao Brasil em dezembro por R$299 e R$399, respectivamente.
Nuvem
A SAP Brasil anunciou os resultados financeiros do
terceiro trimestre do ano fiscal de 2017. Pelo sétimo trimestre
consecutivo, o desempenho com aplicações em nuvem foi o
grande destaque. A receita com o valor total de contratos em
cloud teve alta de dois dígitos, em comparação com o mesmo
período do ano anterior.

