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Decreto vai acabar com a
rotulagem de transgênicos
Tuitaço realizado pelo Idec teve como objetivo pedir que o presidente Michel Temer não assine o documento
Foto: Marcos Russo

O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor)
realizou ontem, das 16h às
17h, um tuitaço com a hashtag
#DeOlhoNoT. O objetivo da
ação foi pedir que o presidente Michel Temer não assine
um decreto que pode retirar a
obrigatoriedade da rotulagem
de transgênicos no Brasil.
Em parceria com o
Greenpeace, a ACT Promoção
da Saúde e o CFN (Conselho
Federal de Nutricionistas) e
com o apoio de outros membros da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e da
Plataforma Chega de Agrotóxicos, o tuitaço acontece após
a notícia divulgada pelo jornal
O Globo, no último dia 25.
Segundo o texto, o presidente pode assinar, a qualquer momento, uma minuta
preparada pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) para
retirar a obrigação de uso do
símbolo T no rótulo dos alimentos e rações animais.
É preciso agir
Também no último dia
25, o Idec enviou uma carta ao presidente repudiando o decreto. Em seu site,
o instituto também realiza
uma campanha para que as
pessoas possam enviar um
e-mail a Michel Temer e a
outras autoridades que têm
poder de decisão sobre o assunto. Para o instituto, essa
medida representa um grave
retrocesso e uma afronta aos
direitos dos consumidores,
pois impede a informação
clara e precisa sobre o uso
de ingredientes transgênicos
nos produtos.
A luta contra o fim da rotulagem de transgênicos começou em 2008 no Idec, quando
um projeto de lei foi proposto
no Congresso. Até hoje, já foram coletadas mais de 94 mil
assinaturas para pedir que o
rótulo seja mantido.
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Olimpíada de Robótica
Desigualdades continuam em alta e dificultam a vida dos brasileiros, aponta relatório divulgado pelo IESP/UERJ

Desigualdades raciais e de
gênero se mantém no país
Isabela Vieira
Da Agência Brasil

As desigualdades raciais,
de gênero e sociais continuam
altas no país. A constatação é
do relatório do Instituto de
Estudos Sociais e Políticos da
Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (IESP/UERJ),
divulgado na última segundafeira (28). Os dados indicam
que as mulheres negras estão
em desvantagem em relação a
outros grupos. Carla Lima é a
primeira da família a concluir
o ensino superior. Ela, assim
como muitas mulheres negras, considera que ainda tem
que trabalhar a mais para provar a competência e se manter
na profissão que escolheu.”Esse acúmulo de trabalho, essa

UFCG publica a quarta
chamada para o SiSU
A Comissão de Processos
Vestibulares (Comprov), publicou a quarta chamada de
candidatos aprovados e classificados para os cursos de graduação da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU 2017.2).
O início das aulas está previsto para o dia 9 de outubro.
O cadastramento acontece nos
próximos dias 31 de agosto e
1º de setembro na coordenação do curso para o qual o candidato foi classificado. O não
comparecimento ou não apresentação da documentação
exigida implicará na perda do
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direito à vaga. Serão exigidos os
seguintes documentos: cópias
do certificado de conclusão do
ensino médio ou curso equivalente, ou diploma de graduação
em curso superior, devidamente assinado pelo candidato e
pela escola; Identidade; CPF;
título de eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos, com
comprovante de presença na
última eleição (1º e ou 2º turno da eleição de 2014); prova
de quitação com o Serviço Militar, para os brasileiros do sexo
masculino e maiores de 18
anos; certidão de nascimento
ou de casamento e comprovante de residência.

[necessidade] de mostrar
eficiência, e dizer: ‘eu cheguei
lá por mérito’, isso é muito
dolorido”, afirma a advogada.
“Tem o quanto abandonamos
de nossa vida pessoal, social e
afetiva”, destacou, sugerindo
que nem todas as pessoas têm
oportunidades iguais.
O relatório elaborado
pelo Grupo de Estudos Disciplinar da Ação Afirmativa
(GEMAA), do IESP, mostra
que, apesar do desenvolvimento econômico dos últimos
anos, as desigualdades não diminuíram e dificultam a vida
dos brasileiros. O documento
analisou os números de 2011
a 2015 da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílio
(PNAD), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística (IBGE). Segundo
a pesquisa, pessoas pretas e
pardas (chamadas negras
pelo próprio IBGE), quando
somadas, são maioria entre
os brasileiros, 55% da população. No entanto, em relação aos rendimentos desse grupo, à escolaridade e
às classes sociais, estão em
desvantagem quando comparadas às pessoas brancas,
no topo dos indicadores.
As mulheres negras, em
geral, estão sempre nos mais
baixos patamares. O rendimento delas era o menor da
pesquisa, R$ 800, enquanto as
mulheres brancas obtinham,
por mês, R$ 1.496. Já homens
brancos alcançaram quase o
dobro do rendimento médio
das pretas e pardas, R$ 1.559.

Cursos do MedioTec

SEE inscreve para
cadastro de reserva
O Governo do Estado,
por meio da Secretaria de
Estado da Educação (SEE),
realiza até 20 de setembro
inscrições para o cadastro
de reserva de alunos da
Rede Estadual, nas unidades escolares que oferecem
os cursos profissionalizantes do MedioTec. Poderão
se inscrever estudantes
do Ensino Médio na faixa
etária de 15 a 19 anos. Os
cursos são ofertados no horário da tarde.
Para efetuar a inscrição, os interessados devem
procurar a equipe do Pronatec nas respectivas escolas, com os documentos
pessoais, comprovante de
residência, declaração da
escola onde está matriculado e, no caso de menores de
18 anos, ir acompanhado
dos pais ou responsáveis.
Os cursos do MedioTec tiveram início no dia primeiro
de agosto. Já os cursos FICs
(Formação Inicial e Continuada) começaram no últi-

mo dia 14. Foram ofertadas
pela SEE 898 vagas do MedioTec, 760 vagas de cursos
FIC e mais 200 vagas de
cursos FIC para o Pronatec
Aprendiz.
O Pronatec Aprendiz
oferta cursos em parceria
com o Ministério do Trabalho, onde os alunos têm
a oportunidade de serem
contratados por empresas em regime de Jovem
Aprendiz. O edital para
seleção de alunos do MedioTec somou 3.043 vagas
para cursos oferecidos diretamente pela SEE e outras instituições parceiras
como a UFPB e o IFPB.
A seleção contou com
3.585 alunos inscritos. Foram selecionados 3.043
alunos para cursos oferecidos em parceria com outras unidades ofertantes.
De 4.603 professores inscritos, foram selecionados
578 que serão contratados durante a execução
dos cursos.

Começou ontem e vai até sexta (1/9) a XI Olimpíada
Brasileira de Robótica, etapa Paraíba (OBR/PB/2017). O evento
acontece na Estação das Artes, no Altiplano, com competições
no horário da manhã e da tarde. O acesso ao público é gratuito
e a final acontece no dia 1º de setembro. Pela terceira vez
consecutiva, João Pessoa foi a segunda capital com maior
número de inscritos, perdendo apenas para São Paulo. Serão
cerca de 1,5 mil estudantes de escolas públicas e particulares de
todo o estado, disputando uma vaga para a competição nacional.
Ao todo são 16 arenas, das quais 12 para as competições e quatro
para o treino dos alunos antes das provas. Cada participante
tem de montar e programar um robô autônomo, que passe por
uma simulação de desastre, desvie de obstáculos e resgate uma
vítima. Além da premiação normal, uma novidade neste ano é o
Prêmio Extra Maker, medalhas entregues à equipe que criar o
robô com peças feitas pelos próprios alunos e com menor número
possível de materiais dos kits. Existem também as premiações
extras, como melhor estreante; escola pública; escola privada;
robustez; inovação; design; dedicação e programação.
#eseeuparardefumar
Uma calculadora virtual disponível no endereço www.
eseeuparardefumar.com.br mostra os impactos às finanças
pessoais e saúde quando abandonado o tabagismo. Em 15
anos, por exemplo, o valor gasto com o consumo de maços
de cigarro é equivalente a quatro viagens para a Europa ou
o suficiente para a compra de um carro de luxo. A plataforma
digital é parte da campanha de combate ao fumo promovida
pelo Grupo Oncoclínicas para conscientizar fumantes sobre
os benefícios de interromper o vício.

RD Summit
O maior evento de marketing digital e vendas da América
Latina chega a quinta edição com a expectativa de reunir mais
de 8 mil participantes, 80 expositores e 150 palestrantes,
entre eles Mikkel Svane, CEO da Zendesk; Martin Spier,
engenheiro de performance da Netflix; os especialistas Sujan
Patel e Lincoln Murphy; Avinash Kaushik, evangelista de
marketing digital do Google. A direção do evento também
divulgou que o Cubo coworking Itaú participará da feira de
negócios como patrocinador diamond. O evento acontece em
Florianópolis (SC) entre os dias 18 e 20 de outubro.

Uber
O aplicativo de transporte ganhou uma novidade para
reforçar suas camadas de segurança. Agora, o motorista
parceiro pode compartilhar sua rota em tempo real com
pessoas que sejam importantes, algo que já era possível para
os passageiros. E essas pessoas podem acompanhar pelo
mapa seu deslocamento, além de ter fácil acesso à placa do
carro e um botão para contato com o motorista parceiro.

Joystick
A Razer anunciou para novembro a chegada do Wolverine
Ultimate, um controle gamer licenciado oficialmente para
uso no Xbox One e PC. Com preço sugerido de R$ 699,00, o
controle foi projetado para se adaptar às preferências de
cada jogador e é extremamente personalizável. São dois
tipos de direcionais que podem ser alternados, vários botões
analógicos intercambiáveis com diferentes alturas e formas e
um kit com dois botões e quatro gatilhos adicionais, que podem
ser usados para customizar o periférico e são configuráveis
por meio do software Razer Synapse, otimizado para o Xbox.
O gadget conta ainda com iluminação personalizável.

Pagseguro
A solução para pagamentos online e presenciais do UOL
lançou o PagSeguro TEF (Transferência Eletrônica de Fundos).
A solução é indicada para estabelecimentos que precisam
transacionar com agilidade, como supermercados, hipermercados,
farmácias, postos de gasolina ou lojas de departamento, entre
outros. Além de operar com os principais pinpads do mercado, o
PagSeguro TEF oferece facilidade de controle e gestão do negócio,
disponibilizando em sua plataforma relatórios em tempo real
de todas transações: por loja, dia, PDV ou bandeira, por meio de
Conciliação Integrada e Extrato Eletrônico gratuito.
Promoção
A nVidia anunciou uma promoção durante a Gamescom, maior
evento de games da Europa. Quem comprar uma placa de vídeo, o
desktop gamer BattleBox Ultimate ou notebook Gamer equipado
com a GPU GeForce GTX 1080 ou GeForce GTX 1080 Ti, leva uma
chave para ativar gratuitamente o jogo Destiny 2, a ser lançado para
PC no dia 24 de outubro. A promoção entra em vigor no dia 21 de
agosto e é válida para quem adquirir alguma dessas GPUs até o dia 5
de setembro, ou enquanto durarem os estoques dos códigos.

