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PB tem segundo maior índice de
pessoas com deficiência no país
Congresso internacional debaterá inclusão social e inovações na área de reabilitação em outubro, em João Pessoa
A Paraíba é o segundo
Estado com o maior índice de
pessoas com deficiência do
país, com um a cada quatro
habitantes declarando conviver com algum tipo de limitação visual, auditiva, motora ou
mental. De acordo com dados
do último Censo do IBGE, em
2010, dos 3.766.834 habitantes no Estado, 27,76%, que
representam 1.045.631 pessoas, declararam ter ao menos
um tipo de deficiência. Em
todo o país são mais de 45,6
milhões de pessoas com deficiência, e ao redor do mundo, este número chega a um
bilhão, segundo informações
das Organizações das Nações
Unidas (ONU).
“O Estado tem que reabilitar o deficiente com o que
existe de melhor, está na Constituição. Oferecendo políticas
públicas e serviços de saúde
adequados, além de produtos de alta qualidade. Quanto
melhor a prótese ou órtese,
melhor para o usuário. Mas
em um país sem recursos, a
maioria das pessoas portadoras de deficiência é obrigada a
utilizar produtos de baixíssima tecnologia. Falta ao Brasil
melhorar muito a concepção
de órteses e próteses”, destacou o presidente da Associação Brasileira de Ortopedia
Técnica (Abotec), Peter Kuhn.
Para discutir as principais inovações na área de reabilitação
e a inclusão social de milhões
de pessoas: acessibilidade e

autonomia, cerca de 400 especialistas em ortopedia técnica
de seis país (Brasil, Estados
Unidos, Holanda, Alemanha,
Argentina e Colômbia) irão se
reunir em João Pessoa, entre
os dias 3 e 6 de outubro, durante o V Congresso LatinoAmericano e o XI Congresso
Brasileiro de Ortopedia Técnica. O evento será no Hotel
Tambaú e tem promoção da
Associação Brasileira de Ortopedia Técnica (Abotec).
Ao todo, serão 30 palestras sobre temas relevantes
da área, além de cursos de capacitação, workshops e exposição de tecnologias, equipamentos e produtos. Durante
quatro dias, os participantes
debaterão inovações e tecnologias que estão a serviço dos
profissionais e dos portadores de deficiência física, como
próteses biônicas, sistemas
de confecção de próteses com
auxílio do computador, novas
tecnologias em cadeiras de
rodas, novos sistemas de avaliação de paciente amputados,
entre outros assuntos.
O evento foi planejado
para contribuir com o desenvolvimento técnico-científico dos ortesistas e protesistas de todo o país. “O evento
será uma oportunidade para
troca de informações e contatos profissionais”, disse o
presidente da Abotec. Entre
os especialistas internacionais, estarão em João Pessoa
a holandesa Lisan Scheepers
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Pendrive
mais seguro

Brasil tem mais de 45,6 milhões de pessoas com deficiência e o mundo um bilhão
e o alemão Kai Hendrik Bussiek Cillien, especialistas em
movimento para pacientes
com próteses nos membros
inferiores, o argentino Marcelo Lofiego, que discutirá
sobre exoesqueleto. Também
estão confirmadas as participações do alemão Alexander
Hardt, que fará apresentação
sobre órteses neurológicas,
e do especialista americano

Andy Marsland fará palestras
sobre conforto, segurança e
novas tecnologias protéticas.
Os interessados podem fazer
a inscrição no site do evento
(www.abotec.org.br/congresso2017/), com investimento a partir de R$ 430,00.
Mais informações pelos fones (11) 2950-6575/29783283/2950-2874 e pelo e-mail eventos@abotec.org.br.

Quase 80 mil apresentam carteira assinada no Brasil

Trabalhadores com algum nível
de surdez totalizam 79.389 pessoas
nas diversas atividades profissionais
formais, segundo a Relação Anual
de Informações Sociais (Rais) 2015.
Eles representam 22,28% do total
de 356.345 mil Pessoas com Deficiência (PcDs) trabalhadoras no país.
De acordo com a auditora fiscal
do Ministério do Trabalho, Fernanda Maria Pessoa Di Cavalcanti,
responsável nacional pelo Projeto
de Inserção de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, a
surdez é a segunda deficiência com

maior nível de empregabilidade no
mercado formal. Entre as profissões
mais agregadoras do público surdo
estão auxiliar de escritório, com
6.898 trabalhadores; seguida por
alimentador de linha de produção
(5.341); assistente administrativo
(4.205); faxineiro (3.815); repositor
de mercadoria (2.473); almoxarife
(1.878); trabalhador de serviços de
limpeza e conservação de áreas
públicas (1.314); e operador de
máquinas fixas em geral (872).
Em outras profissões, o número de
surdos é um pouco menor: atuando

como engenheiros aeronáuticos
são 39 pessoas nessa atividade;
advogados, 55; engenheiros agrônomos, 72; cirurgiões dentistas, 21.
“As empresas e os órgãos públicos devem estar preparados
para receber essas pessoas porque
são obrigadas pela Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência nº
13.146/2015, que prevê que gestores públicos federal, estaduais e
municipais são obrigados a oferecer
acessibilidade, sob pena de responderem por crime de responsabilidade”, ressalta a auditora.
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CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N079/2017
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei n° 10.520/02 e alterações,
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Central de Compras- Jaguaribe,
telefone (83)3218-4588, no dia 10/10/2017 às 09h para:
Registro de preços para aquisição de gases medicinais (ar comprimido e oxigênio liquido e
gasoso), destinado ao Complexo Hospitalar Clementino Fraga - CHCF, conforme anexo I do Edital.
Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência Executiva de Licitações
da Central de Compras, no endereço acima indicado ou pelo site www.centraldecompras.pb.gov.br.
CADASTRO CGE Nº - 17-00431-2
João Pessoa, 26 de setembro de 2017
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N269/2017
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei n° 10.520/02 e alterações,
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Central de Compras- Jaguaribe,
telefone (83)3218-4588, no dia 16/10/2017 às 09h para:
Registro de preços para aquisição de mangueiras de combate a incêndio tipo 4, destinado ao
Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba - CBMPB, conforme anexo I do Edital.
Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência Executiva de Licitações
da Central de Compras, no endereço acima indicado ou pelo site www.centraldecompras.pb.gov.br.
CADASTRO CGE Nº - 17-00949-3
João Pessoa, 26 de setembro de 2017
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação
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A Kingston, fabricante de produtos de memória,
adicionou novas capacidades de armazenamento ao
DataTraveler 2000, pendrive com teclado alfanumérico
integrado e que independe de um sistema operacional
específico, pois possui criptografia baseada no próprio
seu próprio hardware. Agora, além de modelos com 16GB,
32GB e 64GB, o dispositivo passa a ter versões também
de 4GB e 8GB, capacidades que ajudam na segurança
corporativa e igualmente atendem a usuários que buscam
facilidade de uso e não podem correr riscos em caso de
perda ou extravio. Os modelos com 16GB, 32GB e 64GB já
estão disponíveis no Brasil e as versões com 4GB e 8GB
devem estar à venda ainda em 2017, por preços sugeridos
de R$ 289,90 e R$ 379,90, respectivamente.

Ligação 4G by iPhone
Os clientes de planos pós-pagos da TIM já podem
realizar ligações de voz em alta definição pela rede 4G
em seus iPhones. A operadora é a única certificada pela
Apple para disponibilizar o VoLTE (Voice over LTE) para
usuários de iPhone SE, 6 e modelos superiores. Mas é
necessário atualizar o sistema operacional e configurar o
aparelho. A partir daí, as ligações evoluem para a rede de
dados, gerando maior eficiência e estabilidade. Na Paraíba
o serviço está disponível em Cacimbas. As chamadas
não são descontadas do pacote de dados e continuam
sendo tarifadas da mesma maneira, conforme o plano
contratado. Outros fatores positivos são a navegação
simultânea utilizando o 4G (voz e dados), redução do
consumo de bateria e menor tempo de estabelecimento da
ligação, passando de oito para dois segundos, em média.
Mais informações em www.tim.com.br/vozhd

Mestrado
O Mestrado Profissional em Engenharia de Software
(MPES) do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do
Recife (CESAR), um dos principais centros de Inovação do
Brasil, é o melhor curso do país na categoria Ciência da
Computação, empatado com o do Centro de Informática
da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE).
A avaliação é da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), que divulgou o ranking
na última terça-feira (19).
TCS
A TCS apresentou três soluções de SAP para o mercado
brasileiro durante o SAP Fórum Brasil baseadas na
tecnologia HANA. São elas: a TCS Smart Maintenance, que
habilita a manutenção proativa dos ativos da empresa com
SAP HANA Avanced Analytics e fornece uma visualização
intuitiva; TCS HANA Command Suite (HCS), que provê KPIs
(Principais Indicadores de Desempenho, na sigla em inglês)
de administração do Banco de Dados HANA, com base
nas ferramentas HANA DB Analyzer e HANA Monitor; e
também desenvolvimentos chamados de TCS Apps usando
Fiori, voltados para o SAP Solution Manager.
Spro
A consultoria especializada em estratégias de negócio
e de tecnologia, SPRO IT Solutions, apresentou ao mercado
uma solução pioneira que leva inteligência preditiva tanto
para o agronegócio quanto para a indústria durante o
SAP Forum Brasil. Baseada em conceitos de Internet das
Coisas (IoT), dados em nuvem e Big Data, a tecnologia
conecta o produtor rural à agroindústria e vai além da
simples automação de maquinários. A inovação faz parte
do cenário do agronegócio 4.0 e da indústria 4.0, que
permite a geração e análise de dados simultâneos tanto
no campo quanto em processos industriais.

Ameaças
Relatório do McAfee Labs apontou o setor de saúde
ultrapassar o setor público no relato do maior número de
incidentes de segurança no segundo trimestre, enquanto o
cavalo de Troia Faceliker ajudou a impulsionar o aumento
geral do malware no trimestre no cenário das redes
sociais. O Facebook emergiu como um vetor de ataque
notável, sendo a Faceliker responsável por até 8,9% das
52 milhões de amostras de malware recém-detectadas.
Este Trojan infecta o navegador do usuário quando este
visita sites mal-intencionados ou comprometidos. Ele
então sequestra seus “likes” e promove o conteúdo sem
o conhecimento ou permissão do proprietário da conta.

