A UNIÃO

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 6 de fevereiro de 2018

DNI: Governo lança projeto
piloto no Palácio do Planalto
Documento Nacional de Identidade será digital e vai reunir diferentes registros civis, como CPF e título de eleitor
Yara Aquino

Em Baía de Traição

Repórter da Agência Brasil

O projeto piloto do Documento Nacional de Identidade
(DNI) foi lançado hoje (5), no
Palácio do Planalto, em cerimônia com a presença do presidente Michel Temer e do presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes.
O documento será digital e vai
reunir diferentes registros civis, como CPF e título de eleitor.
Servidores do TSE e do Ministério do Planejamento vão
participar do projeto e poderão
fazer o download do aplicativo
a partir de hoje em smartphones e tablets. A intenção é que
a partir de julho deste ano a
iniciativa comece a chegar aos
cidadãos brasileiros. No futuro, o DNI deve incluir diversos
documentos à medida em que
sejam firmados convênios com
órgãos públicos para a integração da base de informações.
O documento usa as bases
de dados de biometria do TSE,
do governo federal e do Poder
Judiciário. Para baixar o aplicativo e ter acesso digital ao documento será preciso ter feito
o cadastramento biométrico na
Justiça Eleitoral.
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse
que a ideia é simplificar e tornar eficiente a identificação
dos cidadãos. Segundo ele, o
custo unitário do documento
digital será de dez centavos.
“Descortina-se com o DNI uma
imensa avenida de possibilidades porque a solução que
está sendo dada é inteligente,
digital, sem burocracia, flexível
e adaptável a todos os tipos de
serviços”, afirmou, acrescentando que futuramente as pessoas naturalmente passarão a
usá-lo como o principal documento de identificação.
O presidente Michel Temer destacou que o DNI vai
facilitar a vida dos cidadãos e
ampliar a segurança. “A intenção é que o DNI venha concentrar vários documentos em um
único. Teremos menos papel.
A vida de todos, de alguma maneira, ficará mais fácil. A ideia
de um documento de identidade todo digital, que possamos
acessar pelo telefone, é muito
prática e será também sinônimo de segurança”.
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Projeto tem o objetivo de capacitar surfistas a realizarem resgate de afogados e aplicarem tratamento adequado

CBMPB realiza a 2a edição
do projeto “Surf Salva”
O Corpo de Bombeiros
Militar da Paraíba (CBMPB),
por meio do 3º Batalhão de
Bombeiro Militar (BBM) e
da 3ª Companhia Independente de Bombeiro Militar
(CIBM), situados em Guarabira e Mamanguape, respectivamente, realizou a 2ª edição do projeto Surf Salva, no
último sábado (3), na Prainha, localizada no município
de Baía da Traição.
O projeto tem por objetivo capacitar surfistas a
realizarem resgate de afogados e aplicarem o trata-

mento adequado para cada
grau de afogamento, tendo em vista que eles sempre estão nas praias e têm
maior chance de presenciar
uma situação como esta e
oferecer um socorro inicial
para uma possível vítima.
O evento, que capacitou 12 surfistas da região
e seguiu diretrizes do 2º
Comando Regional de Bombeiro Militar (CRBM), contou ainda com o apoio de
alunos que participaram da
1ª edição do projeto. Com
essa ação, os comandantes

das unidades, os majores
Tiago Aragão e Eudésio
Lacerda, buscam repetir o
êxito da “Operação Carnaval 2017”, que foi finalizada
sem nenhuma ocorrência
de óbito.
Com o lema “Prevenir é
salvar”, os instrutores capitão Edson Ferraz e soldado
Salvan Viana passaram conhecimentos sobre estatísticas e graus de afogamento, o tratamento para cada
grau, além de técnicas de
resgate sem uso de material
e com prancha.

Cendac abre inscrições para
cursos profissionalizantes
Quem deseja ter uma
nova profissão ou se aperfeiçoar, o Centro de Apoio
à Criança e ao Adolescente
(Cendac) abriu inscrições
para cursos profissionalizantes em diversas cidades
da Paraíba. As inscrições são
gratuitas e os interessados
precisam apresentar apenas
a cópia dos seguintes documentos: identidade, CPF,
comprovante de residência,
certificado de conclusão do

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba EMEPA-PB
Aviso de Resultado do Pregão Presencial nº 020/2017
Registro CGE Nº 17-01120-1 DE 31/10/2017
Data da Abertura e Julgamento: 07/12/2017

EMPRESA VENCEDORA/ITEM/VALOR POR ITEM E VALOR TOTAL
FORNECEDORES
PREÇO
UND QTD
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
UNIT.
TOTAL
01 10600
Unid 7
02 16389 ATACADÃO DO CRIADOR 06.049.9290001-91 Sc 40 78,00
3.120,00
03 16390 ATACADÃO DO CRIADOR 06.049.9290001-91 Sc 30 25,00
750,00
04 33991 ATACADÃO DO CRIADOR 06.049.9290001-91 Unid 2 58,00
116,00
05 10212
Fracassado
Unid 7
06 99438
Fracassado
Cx
7
07 106001
Fracassado
Unid 10
08 106002
Fracassado
Unid 3
09 37100 ATACADÃO DO CRIADOR 06.049.9290001-91 Sc 40 45,00
1.800,00
10 106003 ATACADÃO DO CRIADOR 06.049.9290001-91 Unid 2 49,50
99,00
11 13690 ATACADÃO DO CRIADOR 06.049.9290001-91 Fr/A 10 24,50
245,00
12 55491
Fracassado
Unid 5
13 21363 ATACADÃO DO CRIADOR 06.049.9290001-91 Fr 20 42,90
858,00
14 106605 ATACADÃO DO CRIADOR 06.049.9290001-91 Sc
2 50,60
101,20
15 81020
Fracassado
Fr
5
16 28115 ATACADÃO DO CRIADOR 06.049.9290001-91 SC
3 39,00
117,00
17 33768 ATACADÃO DO CRIADOR 06.049.9290001-91 Fr 10 49,00
490,00
18 5579
Fracassado
Fr 200
19 106004 ATACADÃO DO CRIADOR 06.049.9290001-91 Unid 6 25,00
150,00
20 55806 ATACADÃO DO CRIADOR 06.049.9290001-91 Unid 2 48,60
97,20
TOTAL GERAL: 7.943,40 ( sete mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos )

Item

Iúri

COD

MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA
Pregoeira
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017
Com base nas informações contidas no processo, Ratifico a Adjudicatória em favor
da Empresa: ATACADÃO DO CRIADOR– Com. Ind. Agrop. e Transporte LTDA , CNPJ:
06.049.929/0001-91. Vencedor dos itens de nº 2;3;4;9;10;11;13;14;16;17;19;20 No
valor Total de R$ 7.943,40 ( sete mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta
centavos ); Foram FRACASSADOS os itens de nº 1;5;6;7;8;12;15;18 , considerando os
preços apresentados estarem acima do valor registrado no Mapa Comparativo de
Preços da Central de Compras do Governo do Estado da Paraíba. Conforme
apresentado na Ata de julgamento e no Aviso de Resultado do Pregão Presencial
n.º0020/2017. HOMOLOGO o presente processo licitatório e Autorizo a Assessoria
Jurídica desta Empresa a formalizar o instrumento de Contrato com a empresa
vencedora.
João Pessoa-PB, 05 de fevereiro de 2018.
NIVALDO MORENO DE MAGALHÃES
Diretor Presidente

Ensino Médio ou declaração
da escola e comprovante de
renda familiar.
Em João Pessoa, as inscrições podem ser feitas
na sede do Cendac, situada
na Av. João Machado, 1094,
Centro. Em Campina Grande,
as inscrições também estão
sendo feitas no Cendac, na
Rua Padre Ibiapina, 114, no
Centro. Nos demais municípios, os interessados podem
procurar o Centro de Refe-

rência em Assistência Social
(Cras). Os cursos estão sendo realizados por meio de
um convênio firmado entre
o Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza do Estado
da Paraíba (Funcep), Centro
de Apoio à Criança e ao Adolescente (Cendac) e a Secretaria de Desenvolvimento
Humano da Paraíba (Sedh).
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (83) 3218-5092.

Agevisa alerta sobre
a febre amarela

Em observância à sua
missão de órgão promotor e
protetor da saúde das pessoas, notadamente ao caráter
educativo e preventivo de suas
ações, a Agência Estadual de
Vigilância Sanitária se valeu de
edição do informativo radiofônico Momento Agevisa para
reforçar junto à população os
alertas contidos na Nota Informativa nº 01/2018, do Governo do Estado, que traz orientações para intensificação das
medidas de prevenção à febre
amarela em todo o território
paraibano. O Momento Agevisa vai ao ar todas as quintas-feiras pela manhã, dentro da
programação do Jornal Estadual da Rádio Tabajara (AM1110 e FM-105.5).
Conforme ressaltou a di-

retora-geral da Agevisa, Maria
Eunice Kehrle dos Guimarães,
a Nota divulgada pela Gerência de Vigilância em Saúde da
Secretaria de Estado da Saúde
(SES/PB) se constitui num
importante documento que
deve ser observado, seguido e
divulgado o mais amplamente possível para que a barreira
contra a febre amarela, que
vem sendo intensificada desde o início do ano passado,
seja ainda mais reforçada em
toda a Paraíba.
“A informação, em casos
como este, é a nossa principal
aliada, pois a população, uma
vez conhecedora e consciente
da gravidade do problema e
dos perigos que ele representa, passa a tomar os cuidados
devidos”, enfatizou.

Compartilhamento de
bagagem facilita importações
Demora na entrega que chega a vários meses,
alto frete, taxas e possibilidade de extravio.
Enquanto milhões de brasileiros enfrentam todo
tipo de dificuldades para importar produtos,
muitos viajantes estão indo e vindo ao redor
do mundo com espaço disponível na bagagem.
Pensando nisso, um casal de russos criou a
Grabr, uma plataforma de oferta e demanda
entre quem quer comprar artigos importados e
viajantes que vão ou voltam desses destinos e tem
disponibilidade para encomendas.
O negócio começou em 2015, quando Daria
Rebenok e Artem Fedyaev, morando em São
Francisco (EUA), perceberam como era difícil ter
acesso a produtos de outros países. A ideia da
plataforma deu certo; atualmente está disponível
em 120 países e contabiliza mais de 350 mil
usuários. Agora, a Grabr está de olho no Brasil.
Em 2016, segundo o National Travel & Tourism
Office, os brasileiros gastaram 11,6 bilhões de
dólares nos Estados Unidos, ficando em sétimo
lugar entre os países que mais deixaram recursos
naquele país.
Segundo Michele Chahin, embaixadora da
plataforma no Brasil, são muitas as vantagens em
relação à importação normal. A plataforma conecta
viajante e comprador e faz a intermediação no caso
de algo correr mal. Além disso, o pagamento só vai
para o viajante quando o comprador confirmar o
recebimento na plataforma. No caso do preço, o
valor da recompensa somado com o do artigo fica
mais barato na maioria das vezes. E o valor do
frete também é negociável.

Samsung Pay
A Samsung anunciou a ampliação da parceria
com o Banco Santander. A partir de agora, o
Samsung Pay estará disponível também para os
clientes Mastercard com os cartões Santander Play,
Santander 1 | 2 | 3, Santander AAdvantage Platinum
e Santander AAdvantage Black, todos da bandeira
Mastercard. Os cartões Santander Platinum,
Unlimited e Unique, das bandeiras Mastercard
(funções múltiplo e puro crédito) ou Visa (função
múltiplo) já eram aceitos no sistema. O sistema
disponibiliza aos usuários uma maneira simples
e segura de efetuar pagamentos, por meio das
tecnologias NFC e MST (proprietária da fabricante).
Ataque
A KISA (Korea Internet & Security Agency)
informou a existência de uma vulnerabilidade
zero-day no Adobe Flash, confirmada pela Adobe no
último dia 01. Após o anúncio, a FireEye, empresa
de segurança guiada por inteligência, iniciou a
investigação, focando nas versões Adobe Flash
Player 28.0.0.137 e anteriores. Vulnerabilidades
zero-day são brechas encontradas e exploradas por
hackers em softwares ou sistemas operacionais,
antes que os desenvolvedores tenham tempo de
resposta ao incidente. Desta forma, o invasor pode
assumir o controle do sistema afetado.

Chatbots
A Liberty Seguros, em parceria com a Mondial
Assistance, lançou a LIA, chatbot da seguradora
que, por meio de bate-papo no Facebook Messenger,
oferecerá serviços de seguros auto para clientes e
corretores. O novo canal vai oferecer serviços de
assistência 24 horas, que incluirão abertura de
solicitação de guincho, solicitação de conserto no
local do sinistro, envio de localização via chat e
retorno do atendimento por telefone em caso de
perda de conexão.

