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Empreender PB abre inscrições
para Jacaraú nesta terça-feira
Interessados do município devem acessar o endereço eletrônico do programa de crédito e realizar a inscrição
O programa Empreender Paraíba abre, nesta terça-feira (30), inscrições para
concessões de crédito para
empreendedores de Jacaraú
que desejam iniciar o seu
próprio negócio ou a ampliação de um já existente.
As inscrições são gratuitas e limitadas, podendo ser

realizadas por pessoas maiores de 18 anos ou legalmente
emancipadas que residam na
Paraíba há mais de seis meses. Os interessados devem
acessar o endereço eletrônico www.empreender.pb.gov.
br e realizar o cadastramento. A documentação necessária para inscrição varia de

acordo com a exigência de
cada linha de crédito, cujas
informações podem ser encontradas por meio do edital
disponível no portal do Empreender PB.
O Programa Empreender PB tem como prioridade
a concessão de crédito produtivo orientado com o ob-

jetivo de incentivar a geração
de ocupação e renda entre
os empreendedores paraibanos, bem como apoiar e fortalecer a economia solidária,
o microempreendedor individual, o microempresário, o
empresário de pequeno porte e as cooperativas de produção do Estado da Paraíba.
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Skate elétrico no Manaíra

O projeto contou com a participação de gestores escolares da 1ª Gerência Regional de Educação (GRE) no Centro de Formação de Educadores na capital

Projeto de gestão participativa é
realizado em JP e Mamanguape
Gestores escolares da
1ª Gerência Regional de
Educação (GRE) participaram, na manhã de ontem
(29), do projeto Caminhos
da Gestão Participativa, no
Centro de Formação de Educadores em João Pessoa. O
projeto, que está na sua oitava edição, é realizado pela
Secretaria de Estado da Educação (SEE) e contou com a
participação da assessoria
do gabinete da Secretaria
Executiva de Gestão Pedagógica, representando a secretária Roziane Marinho, da
gerente da 1ª GRE, Wleika
Aragão, e gerentes executivos da SEE. À tarde, foi a vez
do encontro com os diretores das escolas da 14ª GRE,
em Mamanguape.
Na ocasião, houve a en-

trega de um troféu à diretora
da Escola Estadual Francisco
Campos, Maria José Figueiredo, selecionada em primeiro
lugar na 1ª Regional de Educação, no prêmio Gestão Escolar/2017, promovido pelo
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).
A entrega do troféu ocorrerá
nas 14 GREs durante a realização do projeto, que percorrerá ainda as gerências de
Itabaiana, Guarabira, Patos,
Itaporanga, Pombal, Catolé
do Rocha, Sousa, Cajazeiras,
Cuité e Monteiro.
O Caminhos da Gestão
Participativa tem o objetivo
de subsidiar os gestores nas
áreas pedagógica e administrativa, visando o planejamento anual das atividades
nas unidades de ensino, com

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO
REGISTRO CGE Nº. 18-00031-1
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº.
028/2017, do tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada
para execução de obra referente à recuperação do reservatório elevado e melhorias da unidade
operacional da cidade de Sertãozinho, no estado da Paraíba. Abertura: 19/02/2018 – às 09:00
horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano
Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax:
3218-1208/1207 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br.
João Pessoa, 29 de janeiro de 2018.
Helen Maria Teixeira Coelho
Presidente em exercício da CPL
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO
REGISTRO CGE Nº. 18-00034-5
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente
de Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência Nº. 001/2018,
do tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à execução de serviços continuados de engenharia de manutenção da
infraestrutura de coleta de esgotos com diâmetros variando de 100mm até 1200mm, recuperações e construções de poços de visita, ligações prediais de esgotos com tubos de PVC, extensões de rede coletora de esgoto, retirada e reposição de pavimentação asfaltica e em paralelepípedos, no âmbito do Regional da Borborema, no estado da Paraíba. Abertura: 06/03/2018
– às 09:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua
Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba.
Fone/fax: 3218-1208/1207 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br.
João Pessoa, 25 de janeiro de 2018.
Helen Maria Teixeira de Carvalho
Presidente em exercício da CPL

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba –
SUPLAN/PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que Solicitou a SUDEMA
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de
Instalação em João Pessoa, em 29 de janeiro de 2018. Para a atividade de: Urbanização,
Pavimentação, Esgotamento Sanit. e Drenagem no Lot. Multirão. No município de Campina
Grande/PB. Processo nº2018-000549/TEC/LI-5940.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba –
SUPLAN/PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que Solicitou a SUDEMA
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de
Operação em João Pessoa, em 29 de janeiro de 2018. Para a atividade de: Drenagem Pluvial
e Pavimentação de Diversas Ruas. No município de Jacaraú/PB. Processo nº2018-000550/
TEC/LO-6212.

a apresentação de resultados pela SEE e avaliação de
demandas dos gestores, que
serão diagnosticadas durante o evento. O projeto teve
início na última quinta-feira
(25), em Campina Grande,
com as escolas da 3ª GRE.
Para o diretor da Escola Mestre Sivuca, localizada
em Mangabeira, na capital,
coronel Claudemir Rodrigues, o projeto é “uma luz
viva para melhorar a qualidade de ensino, bem como
para a administração da
escola. Esse momento nos
leva a refletir sobre o momento atual, enriquecendo
nossas ações e repassando
para os alunos. Trata-se de
uma iniciativa valiosa porque possibilita a discussão
temática do cotidiano da

escola, trazendo o resultado do trabalho realizado
pela gestão, com a participação da comunidade escolar. Esse resultado reflete
no modelo da Educação do
Estado implantado pelo Governo Ricardo Coutinho”,
ressaltou.
O diretor da Escola Cidadã Integral Técnica de
João Pessoa, Elton Fernandes de Paula, disse que “o
projeto Caminhos da Gestão
Participativa possibilita aos
gestores fazer um comparativo ao longo dos anos,
desde que foi iniciado, os índices alcançados pela escola
e pela gestão, visando modificar a condução da parte
pedagógica, para que os alunos tenham um aprendizado
com qualidade”.

Divulgado boletim sobre
qualidade da água na PB
A Secretaria de Estado
da Saúde, por meio do Núcleo de Fatores Biológicos
– Gerência Operacional de
Vigilância Ambiental, divulgou, ontem (29), o Boletim
Informativo sobre a Vigilância da Água. O boletim traz
informações sobre a vigilância da qualidade da água
para consumo humano, que
tem como finalidade o mapeamento de áreas de risco
para avaliação das características de potabilidade, buscando assegurar a qualidade
da água, evitando doenças.
De acordo com o Sisagua,
um dos principais instrumentos de gestão do Programa
Nacional de Vigilância da
Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua), em

2016, a Paraíba tinha 148 municípios (66,37%) com informação de cadastro, controle
e vigilância da água. Em 2017,
esse número passou para 172
municípios (77,13%). A meta
nacional preconizada pelo Ministério da Saúde é de 80%.
Ainda segundo o Sisagua, de
janeiro a dezembro de 2017,
das 10.500 amostras de água
analisadas, 3.696 tinham a
presença da bactéria Escherichia Coli. A detecção de
bactérias do grupo coliformes totais, no qual se inclui a
E. Coli, não indica necessariamente contaminação da água
bruta (in natura) com matéria fecal; no entanto, guarda
grande importância como
indicadores da qualidade da
água tratada.

Atração para crianças, jovens e adultos, os
hoverboards - skates elétricos que se movem de acordo com
a movimentação dos pés -, são a nova opção de diversão
do Manaira Shopping. A pracinha do Espaço Gourmet, no
2º piso, ganhou até o mês de março um espaço exclusivo
para a prática da atividade. São cerca de 200 m² para quem
quiser se divertir. O espaço está aberto todos os dias, de
acordo com o horário de funcionamento do shopping. De
segunda a quinta os ingressos custam R$ 20,00 até às 14h e
R$ 25,00 depois desse horário – dando direito a 20 minutos
de lazer. Nas sextas, sábados, domingos e feriados o valor é
R$ 25,00 por 20 minutos e R$ 40,00 por 40 minutos.
4YOU2 chega a João Pessoa
A 4YOU2 idiomas,
em parceria com o
Instituto InterCement,
realiza nesta quarta-feira
um soft opening para
convidados conhecerem,
em primeira mão, a
estrutura da escola de
inglês, que tem inauguração marcada para o início de
fevereiro. A chegada da 4YOU2 idiomas em João Pessoa
recebeu um aporte de R$ 240 mil do Instituto InterCement
e tem o objetivo de levar ensino de qualidade a baixo
custo às comunidades mais carente da cidade, dando
oportunidade de crescimento pessoal e profissional a todos.

Campus Party
O professor Alex Sandro Gomes, do Centro de
Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), realiza uma palestra na Campus Party, em São
Paulo, na próxima quarta-feira (31), às 8h, dentro do
Fórum Futuro da Educação. Ele é líder do grupo de Ciências
Cognitivas e Tecnologia Educacional, idealizador da
Redu Educational Technologies e líder da comunidade de
software livre Openredu.org.

Mapas
A HERE Technologies anunciou acordo para adquirir
a Micello, uma empresa privada de software com sede
na Califórnia, que opera uma plataforma para criar,
editar e publicar mapas internos. Com a aquisição, a
HERE reforça sua estratégia de fornecer mapeamento de
abrangência mundial e serviços de localização avançada
tanto em ambientes fechados como externos. Os mapas
internos permitirão soluções de mercado novas, como o
rastreamento de peças em um piso de fábrica, a otimização
do uso do espaço de trabalho e orientações em sistemas
complexos de sinalização e de veículos.
Positivo Duo
A Positivo lançou o Duo Q432A, notebook híbrido
que chega ao mercado pelo preço sugerido de R$ 1.299.
O equipamento tem 18,2mm de espessura, tamanho ideal
para carregá-lo em bolsas ou mochilas, e somente 1,1kg, o
que o caracteriza como o notebook mais leve da categoria.
Outro destaque do lançamento está na tela narrow frame,
cujas bordas são mais finas e elegantes, permitindo melhor
aproveitamento da área de display.
Satélite
A Yahsat, operadora global de satélites baseada nos
Emirados Árabes Unidos, lançou o Al Yah 3, terceiro satélite
da sua frota. O lançamento amplia a cobertura na África e
estabelece presença na América Latina, especialmente
no Brasil. O AI Yah 3 é um satélite todo em banda Ka e vai
cobrir o Brasil e 19 países da África com serviços de acesso
à internet. No País, irá atuar no setor de atacado e também
na venda direta ao consumidor (residências e pequenas e
médias empresas).

