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Seminário debate a importância
da água como um bem comum
Evento, em Brasília, é preparatório para o 8o Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em março, no Brasil
Helena Martins
Da Agência Brasil

Em meio à crise ambiental que o mundo vivencia, representantes de instituições
públicas, academia e organizações da sociedade civil reuniram-se para discutir a sustentabilidade na relação com
a água do planeta e reivindicar uma nova compreensão
da sociedade acerca da água.
No Águas pela Paz – II Seminário Internacional Água e
Transdisciplinaridade, realizado ontem (11), em Brasília,
foi feita a defesa de que a água
deve ser reconhecida como
um bem comum, não como
uma mercadoria.
“Água não é mercadoria
e não pode ser tratada como
negócio”, afirmou Ana Laíse
Silva, representante do Fórum
Alternativo Mundial da Água.
A perspectiva foi compartilhada por Dom Leonardo Steiner,
secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), que enfatizou
que “precisamos de uma nova
relação com a água”. Referindo-se à encíclica papal sobre
meio ambiente, divulgada em
2015 pelo Papa Francisco, enfatizou que, em vez de buscar
dominar e calcular possíveis
valores da água, é preciso
adotar o cuidado e o cultivo
com esse bem.
Como exemplo de medidas que podem ser tomadas
para concretizar tal perspectiva, o presidente do Conselho
Mundial da Água, Benedito
Braga, defendeu que o acesso
à água potável e ao saneamen-

to básico deve ser considerado um direito humano fundamental. Oficial de Projetos do
Setor de Ciências Naturais da
Unesco no Brasil, Maximiliano
Lombardo disse que a organização está implicada em fomentar discussões e projetos
que garantam o compartilhamento desse bem. “Todos temos que partir de uma visão
e entendimento comum a respeito dos riscos, dos problemas e também das soluções
em torno da água”, alertou.
Seminário
O seminário Águas pela
Paz é uma atividade preparatória para o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em
março, em Brasília. Integrante do Movimento Awaken
Love, que idealizou o evento,
Sri Prem Baba disse que o
primeiro passo para um novo
entendimento é lembrar “que
a água é a causa da vida neste
planeta”. Ele relatou a expectativa de que o seminário, a
partir do encontro de diversos saberes, chegue a “soluções criativas e inteligentes
para encontrar saídas para
os grandes desafios do planeta neste momento”. O evento
deve culminar com uma carta
com reivindicações comuns.
O documento será apresentado como contribuição ao Fórum Mundial da Água.
O fórum, realizado a cada
três anos, é considerado um
dos mais importantes espaços
de debate sobre o tema em
âmbito mundial e, pela primeira vez, será realizado em
um país do Hemisfério Sul.

PREFEITURA-MUNICIPAL-DE-MATUREIA
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018
OBJETIVO: Contratação de empresa para confecção de próteses dentárias para atender as
atividades da Secretaria de Saúde do município, conforme especificações no edital e seus anexos.
ABERTURA:24 de Janeiro de 2018 as 10:00:00 horas, na sede da prefeitura.
INFORMAÇÕES: na sede da Prefeitura Municipal de Matureia-PB, em todos os dias úteis,
no horário de expediente as 08:00 ás 12:00horas, no endereço Praça José Alves da Costa, 38 Centro, Matureia.
Matureia - PB, 11 de Janeiro de 2018.
Paulo Sérgio de Oliveira
PREGOEIRO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004 /2018/ PMSR
O PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA - PARAÍBA,
no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo Chefe Maior do Poder Executivo Municipal e,
ainda, em cumprimento às disposições contidas na norma inscrita no Art. 51, “Caput”, c/c o Art. 21,
da Lei Nacional das Licitações, que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018/PMSR, do tipo “Menor
Preço Por Item”, tendo como objeto à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, para atender
diversas Secretarias, no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra Redonda, durante o Exercício de
2017, será realizado no dia 25 de janeiro de 2018, às 14:00 horas, na sede da Comissão Permanente
de Licitação, situada na Rua Dom Adauto, 11 – Centro – Serra Redonda.. na sede da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Rua Dom Adauto, 11 – Centro – Serra Redonda. Cópia do
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura
de Serra Redonda no endereço acima citado no horário de expediente eno site www.serraredonda.
pb.gov.br. Maiores informações através do telefone: (83) 3399.4081.
				
Serra Redonda, 11 de Janeiro de 2018
Adriano Macena de Souza
Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2018
OBJETIVO Contratação de serviços Técnicos especializados na área de assessoria jurídica
para atender as necessidades da CÂMARA Municipal, conforme especificações constantes no
anexo I deste edital.
Reunião dia 29 de janeiro de 2018 ás 08:30:00hs,
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua João Francisco Filho, Nº. 110,
Centro, Vista Serrana - PB - Estado da Paraíba, de segunda a sexta, na sala Comissão Permanente
de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs de segunda a sexta.
Vista Serrana - PB, 11 de janeiro de 2018.
Leodiezio Rodrigues Ferreira
Presidente da C.P.L
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de medicamentos diversos, não padronizados, mediante solicitação periódica (devendo a entrega ocorrer diariamente nos quantitativos
solicitados) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do município
de Bernardino Batista/PB. DATA e LOCAL, às 09:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2018, na sala
de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 3561-1021. E-mail: cpl.bernardino@gmail.com. Edital: www.bernardinobatista.pb.gov.br/
licitacoes ou www.tce.pb.gov.br.
Bernardino Batista - PB, 10 de Janeiro de 2018.
ANTONIO DUARTE DE LIMA
Pregoeiro Oficial.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2014.
PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA MAXIMIANO ANTONIO
DOS SANTOS NETO EIRELI-EPP OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM
VESTIÁRIO NA ZONA URBANA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações
Art. 65, I – Lei 8.666/93, e alterações. PRAZO CONTRATUAL: A vigência desta prorrogação passará
a vigorar a partir de 26/01/2018 ficando prorrogado até 22/06/2018 prazo de execução das obras
de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ZONA URBANA – que inicialmente eram 150
(Cento e Cinquenta) dias, conforme Clausula Quarta, do Contrato n.º 00066/2014, referente á
Tomada de Preço N.º 00003/2014, Homologada em 23/12/2014, Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações
Art. 65 I, - Lei n.° 8.666/93, e alterações, e este termo aditivo. Signatários: EDUARDO RONIELLE
GUIMARÃES MARTINS DANTAS E MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI-EPP –
Cubati/PB, 11 de Janeiro de 2018.

São Paulo confirma
morte de 67 macacos
Marli Moreira
Da Agência Brasil

Os macacos da espécie Alouatta guariba clamitans, conhecidos como
bugios, não têm sido mais
vistos entre as árvores do
Horto Florestal, um dos
parques urbanos mais visitados na zona norte da
cidade de São Paulo, no
pé da Serra da Cantareira,
um dos remanescentes de
Mata Atlântica na cidade.
Desde outubro do ano
passado, quando a morte
de um desses animais alertou os agentes de saúde
sobre a circulação do vírus
da febre amarela naquela
região, já foram notificadas
a morte de 67 de um total
estimado de 86 integrantes
de 17 grupos da espécie no
entorno do parque.
Esse levantamento foi
confirmado pela Secretaria
Estadual do Meio Ambiente
(SMA). No entanto, “não é
possível informar se todos
os óbitos foram ocasionados por febre amarela, uma
vez que não foi possível
coletar amostras dos que
estavam em avançado estado de decomposição”, diz o
comunicado da secretaria.
A nota acrescenta que
só foi possível fazer a coleta de 75% de material
para exames, em um trabalho conjunto de técnicos do Instituto Florestal,
da Fundação Florestal e
do Departamento de Fauna da Secretaria do Meio
Ambiente.
“O bugio é a espécie
de primata não humano
mais sensível à FA [febre
amarela], por isso é considerado pelos órgãos de
saúde como o sentinela
para a doença”, observou
a secretaria. O órgão informou ainda da existência
de outras espécies no Horto, o Sapajus sp - macaco
prego; o Saguis Callitrix
sp – saguis e o Calicebus
nigrifons-sauá.

Campanha
Um bugio encontrado
morto em 9 de outubro de
2017 no Parque do Horto
Florestal deu o alerta sobre a presença do vírus na
região. Exames feitos no
Instituto Adolfo Lutz confirmaram a doença e, por
medida de cautela, o local foi fechado à visitação
pública, em 21 de outubro, seguindo-se à intensa
campanha de vacinação
dirigida aos moradores
das proximidades.
Os portões do local
foram reabertos na quarta-feira (10), mas com a
recomendação de que seja
utilizado apenas pela população vacinada contra
a doença. No caso daqueles que não puderam ser
imunizados, a Secretaria
Estadual de Saúde adverte sobre a necessidade de
uso de repelentes.
Dados da Secretaria
Estadual da Saúde indicam que entre 29 casos de
pessoas infectadas desde
janeiro de 2017, 13 morreram, levando as autoridades de saúde a reforçar
a campanha nesse ano. O
último balanço, divulgado
quarta-feira (10) durante
a reabertura do parque,
mostra que cerca de 7 milhões de paulistas foram
imunizados em 2017.
Entre os dias 3 e 24 de
fevereiro, a campanha será
desenvolvida em 53 cidades paulistas, priorizando
as áreas consideradas como
corredores ecológicos.

O último balanço,
divulgado quartafeira (10) mostra que
cerca de 7 milhões
de paulistas foram
imunizados em 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2018
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2018,
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados
de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Brito e Barros Consultoria e Auditoria Contábil - R$ 60.000,00.
Campina Grande - PB, 10 de Janeiro de 2018
FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de
Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social.. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de
Licitação nº IN00001/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010
Superintendências de trânsito e Transportes públicos 04 122 2001 2092 Ações Administrativas 782
3390.35 99 Serviços de Consultoria. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande
e: CT Nº 00003/2018 - 10.01.18 - Brito e Barros Consultoria e Auditoria Contábil - R$ 60.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2018.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min, do dia 29 de Janeiro de
2018, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de
materiais para melhoria da infraestrutura urbana e rural. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.
Guarabira - PB, 11 de Janeiro de 2018
JOSEILTON SANTOS FIDELES JÚNIOR
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 001/2018
OBJETIVO:Aquisição Parcelada de refeições prontas (quentinhas), destinado as secretarias do
município, conforme especificações do edital e seus anexos.
ABERTURA: 24 de Janeiro de 2018 as 08:00 horas, na sede da prefeitura.
INFORMAÇÕES:na sede da Prefeitura Municipal de Matureia-PB, em todos os dias úteis, no
horário de expediente as 08:00 ás 12:00horas, no endereço AV. José Jerônimo, Centro - Matureia.
Matureia - PB, 11 de Janeiro de 2018.
Paulo Sérgio de Oliveira
PREGOEIRO OFICIAL

Iúri

Moreira
iurimoreira.imprensa@gmail.com

Vem aí o Neymar Experience,
para Android e iOS
A Digible acaba
de assinar contrato
exclusivo com Neymar
Jr. para o lançamento
mundial do aplicativo
Neymar Experience,
que vai ensinar
habilidades do futebol,
inovando na forma de
transmitir e construir
conhecimento.
O aplicativo será
colaborativo, educativo,
social e gamificado,
oferecendo diversas atividades relacionadas ao esporte, entre
elas desafios, dicas de dribles, táticas, nutrição, preparação
física e rotinas de treinamento. A comunidade de jovens e
adultos poderá compartilhar suas habilidades com a bola
através de vídeos, sendo que os melhores poderão ser vistos
e escolhidos pelo próprio Neymar Jr. para serem comentados
e compartilhados nas redes sociais do atleta. Além disso, os
mais engajados poderão participar de atividades na vida real,
podendo – por exemplo - assistir a um treino ou participar
de uma partida recreativa com o ídolo. O lançamento
mundial do Neymar Experience será no primeiro trimestre
de 2018, inicialmente em português, espanhol e inglês, e
será fornecido nas App Stores para Android e iOS e por meio
de parcerias com operadoras de celular globais. Segundo a
empresa, a proximidade da realização da Copa do Mundo de
Futebol na Rússia também deverá impulsionar o crescimento
do número de usuários em todo o mundo.

Inscrições gratuitas
A CESAR School, braço educacional do Centro de Estudos
e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), centro de pesquisa e
inovação com sede no Recife e unidades em Curitiba, Sorocaba
e Manaus, está com inscrições abertas para novo processo de
seleção para cursos de Ciência da Computação e Design. Os
testes serão aplicados visando às vagas de segunda entrada
(segundo semestre de 2018). As inscrições são gratuitas e podem
ser realizadas até o dia 17 de fevereiro através do site www.
osabduzidos.com.br. Cada graduação oferece 32 vagas. O processo
seletivo inclui um mapeamento de competências, com avaliações
de raciocínio lógico, redação e ainda testes para identificar as
habilidades dos candidatos quanto a resolução de problemas,
criatividade, engajamento, trabalho em equipe e liderança. A lista
de aprovados será divulgada por e-mail, as matrículas acontecem
entre os dias 23 e 24 de fevereiro, já as aulas tem inicio no segundo
semestre de 2018, a partir do dia 6 de agosto.
Intercâmbio
Estudantes brasileiros agora têm acesso a feiras de
intercâmbios no exterior em apenas um clique. A DB1 Global
Software desenvolveu a plataforma EDUvirtualEXPO, que
promove feiras virtuais de intercâmbio para estudantes de
várias partes do Brasil e do mundo em parceria com a FPP EDU
Media. De acordo com a “Pesquisa Selo Belta”, divulgada pela
Belta – Brazilian Educational & Language Travel Association,
que analisa os números do mercado de intercâmbio do Brasil, o
setor movimentou R$ 2,2 bilhões em 2016. A plataforma ajuda
estudantes a selecionar oportunidades educacionais junto a
mais de 900 instituições em todo o mundo como Universidades,
Escolas de Idiomas, Agências de Intercâmbio, Agências
Governamentais e muitas outras instituições internacionais.

Golpe
O DFNDR Lab, laboratório de segurança digital da PSafe
especializado no combate ao cibercrime, identificou mais
uma ação de hackers que se aproveita do alto número de
pessoas desempregadas no país para divulgar falsas vagas
de emprego. Desta vez, os cibercriminosos estão utilizando a
marca de uma grande rede de supermercados atacadista para
aparentar credibilidade e enganar usuários que buscam por
processos seletivos. Disseminada via WhatsApp, a armadilha
promete à vítima a participação em processos seletivos
com salários de até 2.800 reais, além de benefícios, como
assistência média, vale-refeição, vale-transporte e seguro
de vida. Segundo a mensagem maliciosa, para participar
bastaria acessar o link e responder a três perguntas (“Você
é maior de idade?”, “Já trabalhou registrado?” e “Tem
disponibilidade para fazer horas extras?”).
CBLoL
A Riot Games, produtora e desenvolvedora do League of
Legends, acaba de anunciar o calendário oficial das batalhas da
Primeira Etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends,
o CBLoL, assim como a escalação dos times participantes. A
competição terá início no dia 20 de janeiro, no estúdio da Riot
Games, em São Paulo, e o primeiro embate da Fase de Pontos será
entre as equipes INTZ eSports e Vivo Keyd. Neste ano, o CBLoL
chega ainda mais competitivo com o novo formato anunciado em
novembro, baseado em séries Melhor de Três e Escalada.

