A UNIÃO

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de janeiro de 2018

Brasil registra uma morte por
homofobia a cada 19 horas
Segundo levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia, em 2017 foram 445 crimes homofóbicos no país
Jonas Valente
Da Agência Brasil

Em 2017, 445 lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e
transexuais (LGBTs) foram
mortos em crimes motivados
por homofobia. O número representa uma vítima a cada
19 horas. O dado está em levantamento realizado pelo
Grupo Gay da Bahia (GGB), que
registrou o maior número de
casos de morte relacionados
à homofobia desde que o monitoramento anual começou a
ser elaborado pela entidade,
há 38 anos.
Os dados de 2017 representam um aumento de 30%
em relação a 2016, quando foram registrados 343 casos. Em
2015 foram 343 LGBTs assassinados, contra 320 em 2014
e 314 em 2013. O saldo de crimes violentos contra essa população em 2017 é três vezes
maior do que o observado há
10 anos, quando foram identificados 142 casos.
Também ontem (18) a organização não governamental
Human Rights divulgou um
relatório a respeito da violação
dos direitos humanos no Brasil. O documento destaca que
a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebeu 725
denúncias de violência, discriminação e outros abusos contra a população LGBT somente
no primeiro semestre de 2017.
O levantamento realizado pelo GGB se baseia principalmente em informações
veiculadas pelos meios de
comunicação. Na avaliação
de Luiz Mott, fundador do
Grupo Gay da Bahia e um
dos autores do estudo, o
fenômeno pode ser ainda
maior, uma vez que muitos
casos não chegam a ser noticiados.
“Tais números alarmantes são apenas a ponta
de um iceberg de violência
e sangue, pois não havendo
estatísticas governamentais
sobre crimes de ódio, tais
mortes são sempre subnotificadas já que o banco de
dados do GGB se baseia em
notícias publicadas na mídia, internet e informações
pessoais”, comenta.
Das 445 mortes registradas em 2017, 194 eram
gays, 191 eram pessoas trans,
43 eram lésbicas e cinco
eram bissexuais. Em relação
à maneira como eles foram
mortos, 136 episódios envolveram o uso de armas de
fogo, 111 foram com armas
brancas, 58 foram suicídios,
32 ocorreram após espancamento e 22 foram mortos por
asfixia. Há ainda registro de
violências como o apedrejamento, degolamento e desfiguração do rosto.
Distribuição regional
O estado com maior registro de crimes de ódio contra a
população LGBT foi São Paulo
(59), seguido de Minas Gerais
(43), Bahia (35), Ceará (30),
Rio de Janeiro (29), Pernambuco (27) e Paraná e Alagoas
(23). Entre as regiões, a maior
média foi identificada no Norte
(3,23 por milhão de habitantes), seguido por Centro-Oeste
(2,71) e Nordeste (2,58).
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Oficina reuniu representantes das Regiões Geoadministrativas de Patos, Princesa Isabel e Itaporanga

Governo do Estado realiza
Oficina de Adesão ao Sisan
Como estratégia para
ampliação do direito humano à alimentação adequada
na Paraíba, o Governo do Estado está promovendo diversas oficinas de Adesão ao Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (Sisan) para gestores e técnicos
dos municípios paraibanos.
As oficinas fazem parte do
plano de ações do Projeto
Consolidação e Gestão do
Sisan, vinculado à Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh).
Quatro oficinas já foram
realizadas e a última ocorreu
na quarta-feira (17), na cidade de Itaporanga, reunindo
45 representantes dos 26
municípios integrantes das
Regiões Geoadministrativas

de Patos, Princesa Isabel e
Itaporanga.
Com as Oficinas de Adesão ao Sisan, a equipe técnica
do projeto está realizando
um amplo processo de mobilização dos municípios
para que estes se integrem
ao Sistema, compreendendo
sua importância para a promoção do direito humano à
alimentação adequada.
A IV Oficina de Adesão
foi ministrada pela supervisora do Projeto, Bruna Teixeira, e pelos educadores
populares Juan Pablo Nunes
e João Morais Segundo, que
em apresentação expuseram
a estrutura de funcionamento
do Sisan, instâncias de gestão,
controle social, os procedimentos para realização da

adesão e suas vantagens. João
Morais Segundo explicou que
“entre as vantagens da adesão, está a possibilidade da
ampliação de programas de
Segurança Alimentar e Nutricional já existentes e a otimização de recursos direcionados ao fortalecimento de
novos programas que os municípios desejem executar.”
“Muitos representantes demonstraram interesse pela adesão e solicitaram assessoramento para
realizá-la. Nossa sensação
é que esta etapa do trabalho está sendo bem executada e que partiremos para
próxima ainda mais focados. Nosso objetivo é a adesão dos 223 municípios”
afirmou Bruna Teixeira.

Agevisa ressalta os perigos
da desidratação no verão
A Agência Estadual de
Vigilância Sanitária (Agevisa)
aproveitou a edição de ontem
(18) do Momento Agevisa
para chamar a atenção dos
paraibanos para os perigos da
desidratação e para recomendar uma maior ingestão de
líquidos e também a adoção
de outros cuidados especiais,
como evitar a exposição excessiva ao sol e aumentar os
cuidados com a procedência,
a qualidade, a manipulação,
o acondicionamento e a conservação dos alimentos, especialmente nos dias quentes do
verão. O Momento Agevisa é
um informativo que vai ao ar
dentro da programação do Jornal Estadual da Rádio Tabajara
– AM-1110 e FM-105.5.
Conforme observou a diretora-geral da Agevisa/PB,
Maria Eunice Kehrle dos Guimarães, “a desidratação é prejudicial a todas as pessoas de
todas as idades, e em qualquer
época do ano; mas a sua incidência é naturalmente aumentada nos meses mais quentes,
quando a perda tende a ser
maior que a ingestão de líquidos, fato que provoca sérios
danos à saúde, como diarreias
e problemas renais, circulatórios e também respiratórios”.

A desidratação, segundo
a gerente-técnica de Inspeção
e Controle de Alimentos da
Agevisa/PB, Tatiane Lucena
Galvão, pode ocorrer de forma leve e transitória (que não
oferece grandes riscos e pode
ser facilmente superada) ou
continuada, que pode ser grave, aguda ou crônica. “Seja a
desidratação leve ou crônica,
o importante é que as pessoas não deem chance para
que ela ocorra. Por isso, recomenda-se a ingestão regular
e acentuada de água e sucos,
e também de alimentos ricos
em líquidos, como frutas (melancia, laranja, caju...), sopas,
picolés etc.”, observou.
Tatiane Lucena acrescentou que os cuidados devem
ser observados por todas as
pessoas, mas devem ser especialmente tomados em relação
às crianças e às pessoas idosas.
Nas crianças, segundo ela, os
cuidados adicionais se justificam, dentre outros fatores, pelas seguintes razões: os corpos,
em crescimento, apresentam
alta uma taxa metabólica (ou
capacidade de consumir energia), e isso eleva o consumo
de líquidos pelo organismo;
os rins não têm a capacidade
de reter água na quantidade

necessária, como ocorre nos
adultos; a maior parte dos tecidos do corpo é composta por
água; o sistema imunológico
ainda não está totalmente desenvolvido, o que aumenta a
probabilidade de doenças causadoras de vômitos e diarreia.
Nas pessoas idosas, os
cuidados especiais são importantes por serem elas mais
vulneráveis a doenças e por se
desidratarem com mais facilidade, seja pela pouca ingestão
de água ou pelo maior consumo de medicamentos, fato que
normalmente induz as pessoas a urinarem mais vezes,
liberando um volume maior
de líquidos. “Normalmente, as
pessoas idosas evitam tomar
muita água, e isso se deve a diversos fatores, dentre os quais:
não sentirem sede na mesma
intensidade que as pessoas
mais jovens; os rins não funcionarem bem; terem medo de
urinar na roupa em razão da
dificuldade de controlar a bexiga (incontinência urinária),
e evitarem tomar água para
não ter que ir ao banheiro
com frequência, seja por dificuldade de caminhar ou para
não incomodar os familiares”,
explicou a engenheira de Alimentos Tatiane Lucena.

Chamadas ilimitadas
no pré-pago
A TIM está lançando novas opções para consumidores que precisam falar muito sem se preocupar com seus
gastos e com pagamento mensal. As novas ofertas estão
atreladas à família TIM Pré, em três opções para os clientes. Quem faz muitas chamadas para números da própria
TIM pode contar com chamadas ilimitadas TIM-TIM por
R$ 9,99 por 30 dias. A segunda opção também oferece
ligações TIM-TIM ilimitadas e inclui uso à vontade do
WhatsApp – com exceção de chamadas de voz e vídeo pelo
aplicativo – por R$ 19,99 por 30 dias. A terceira e mais
completa opção inclui chamadas ilimitadas para números de qualquer operadora e WhatsApp à vontade por R$
29,99 por 30 dias. O benefício de ligações ilimitadas em
todos os planos inclui chamadas locais e DDD (usando o
código 41) para números fixo e móveis. A operadora ainda oferece pacotes diários de internet a partir de 100MB
diários por R$ 1,49.
Corel busca parceiros no Nordeste
A filial brasileira da multinacional canadense de software de design gráfico, produtividade e aplicativos Corel
está buscando novos revendedores na região Nordeste.
Segundo Flávio Tedesco, executivo da área de Canais da
Corel Brasil, a marca vem desenvolvendo campanhas para
atrair novos canais em território nacional como parte da
estratégia do plano de crescimento para 2018. O objetivo é
captar e certificar revendas para comercialização de toda
a linha de produtos Corel. Interessados em integrar a rede
de canais com foco nos mercados Corporativo, Governo e
Acadêmico devem acessar o portal de parceiros (www.
corelbrasil.com.br) e criar uma conta para tornar-se um
revendedor autorizado. Após o cadastramento no site, o
novo parceiro poderá obter informações sobre produtos,
notícias e mapeamento de oportunidades que podem gerar descontos exclusivos.
Twitch e Disney
A plataforma social
de vídeos Twitch fechou
uma parceria com a Disney Digital Network para
a transmissão de conteúdo exclusivo de quatro de
seus maiores criadores de
conteúdo digital na plataforma: Jacksepticeye, LuzuGames, Markiplier e Strawburry17. Cada um deles gerenciará seus próprios canais na Twitch, através dos quais farão
transmissões ao vivo e criarão conteúdo exclusivo de vídeo sob demanda.

Campus Party
Tem novidade na Campus Party 2018. Trata-se do
Campus Party Executive, que tem como proposta promover palestras e networking para altos executivos. O
evento vai discutir a utilização das tecnologias com foco
na geração de negócios, além de trazer oportunidades em
investimento e novas parcerias estratégicas. Dois assuntos urgentes e atuais, como Blockchain e Open Innovation, serão temas de discussão. O Campus Party Executive
acontecerá no dia 1º de fevereiro, dentro da programação
da 11ª edição da Campus Party Brasil, de 30 de janeiro a
4 de fevereiro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em
São Paulo.

Hackaton
80 integrantes de diversas áreas e estados ficarão
imersos em um desafio, envolvendo inovação e empreendedorismo, para desenvolver soluções que aproximem
empresas de grande porte, como multinacionais, e negócios nascentes com potencial de crescimento, como startups e scale ups. Trata-se do Desafio Augment - Hackathon
2018, realizado pelo Queiroz Cavalcanti Advocacia, entre
os próximos dias 19 e 21 deste mês, no próprio escritório,
no Recife. A maratona vai durar 54 horas e envolverá 80
pessoas, que formarão grupos entre quatro e cinco pessoas. A equipe vencedora ganhará R$ 3 mil.

