Nº 84, sexta-feira, 3 de maio de 2013
PROGRAMA
O Partido Popular de Liberdade de Expressão Afro-Brasileira
- PPLE, manifestando sua vocação incoercível de servir a nação
brasileira, consoante com os princípios democráticos expressos na
Constituição Brasileira, assume o compromisso de lutar incansavelmente para consolidar os parâmetros deste presente programa:
1 - Construção de um projeto de desenvolvimento socioeconômico democrático e sustentável que considere como estratégias
prioritárias:
a) valorização e defesa da diversidade étnico-cultural de nosso povo e cultura popular;
b) valorização e defesa do nosso patrimônio ambiental buscando a transição para uma economia sustentável e socialmente justa;
c) valorização da remuneração dos trabalhadores e aprimoramento de sua qualificação profissional;
d) justiça, eficiência tributária, reforma do Pacto Federativo e
taxas de juros compatíveis com o fomento em investimentos produtivos;
e) democratização do acesso à terra e valorização de uma
política para o agronegócio que recupere a função estratégica do setor
para a segurança alimentar, melhoria da qualidade de vida da população rural e preservação dos nossos biomas;
f) planejamento do setor de transporte compatível com a
gestão estratégica dos recursos naturais;
g) investimento em conhecimento, inovações tecnológicas e
valorização dos professores.
h) diversificação da matriz energética em busca de uma matriz limpa, segura e democrática.
2 - Universalização e melhoria dos serviços de saúde, com
ênfase na atenção básica à qualidade de vida da população, com
condições dignas de moradia, alimentação saudável e em quantidade
suficiente, prevenção de doenças, serviços médicos odontológicos,
saneamento básico, redução da violência e promoção da cultura de
paz. Valorização dos profissionais de saúde e segurança pública.
3 - Educação pública e universal de qualidade em todos os
níveis, integral e inclusiva, comprometida com a formação de uma
cidadania solidária e sustentável, com acesso a informação e conhecimento, princípio fundamental de uma nação baseada na igualdade de oportunidades para todos.
4 - Redução das desigualdades e erradicação da pobreza por
meio da garantia do acesso e da oferta de oportunidades a indivíduos
e famílias, para sua inclusão na sociedade. Plano de incentivo para
empresas nacionais que admitirem um terço de funcionários afrodescendentes. Aprimoramento da legislação trabalhista.
5 - Respeito aos direitos humanos, garantia de igualdade de
gênero e repúdio a todas as formas de discriminação: étnica, racial,
religiosa, sexual ou outras, garantindo, a cada grupo, espaço próprio
de participação política, respeito e atenção às demandas específicas.
Defesa da autodeterminação dos povos para desenvolverem livremente o progresso social através das atividades econômicas, intelectuais, artísticas, científicas, religiosas, políticas, e todas as demais
que forem típicas de estado soberano.
6 - Democratização dos meios de comunicação e sistemas,
garantindo a liberdade de expressão, a transparência, o livre acesso à
informação e ao conhecimento, a neutralidade, ampla participação da
sociedade civil e uma banda larga democrática e de qualidade.
7 - Reforma que transforme o meio urbano em espaços
saudáveis, democráticos e seguros, que garanta o direito a moradia
como forma de cidadania e investimento em mobilidade para priorizar
os pedestres, o transporte ativo e o transporte público com preços
reduzidos.
8 - Reforma política que preserve o sistema federativo com
base no pluralismo partidário e priorize o combate à malversação dos
fundos públicos e à corrupção, com fisco dos bens mal havidos e
punição severa dos beneficiários de enriquecimento ilícito.
9 - Política externa baseada na cultura da paz, na promoção
dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, do não intervencionismo bélico, de uma ampla democracia comprometida com
a redução das desigualdades. Promoção do debate, do intercâmbio
cultural, tecnológico e comercial com todas as nações do mundo.
Respeito aos acordos e tratados internacionais.
Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2013.
GILSON JOSÉ CARVALHO SILVA
Advogado - OAB/RJ 36.726
MARCELO DOS SANTOS MONTEIRO
Presidente da Comissão Executiva Nacional Provisória

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 60.990.751/0002-05
EDITAL N o- 1, DE 29 DE ABRIL DE 2013
INSCRIÇÃO PARA O VESTIBULAR UNIFICADO
DE INVERNO PUC-SP 2013
A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mantida
pela Fundação São Paulo, faz saber aos interessados que as inscrições
para a composição de novas turmas do Vestibular Unificado de Inverno PUC-SP 2013 serão realizadas no período de 17 de maio a 11
de junho de 2013. A forma de acesso será Concurso Vestibular a ser
realizado em única etapa em 16 de junho de 2013. Participarão do
Vestibular Unificado as Instituições indicadas a seguir, com apresentação do local de funcionamento, cursos, número de reconhecimento/autorização, data, número de vagas por turno e número de
alunos previstos por turma: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO: cursos em São Paulo - ministrados no
campus MONTE ALEGRE (Perdizes), Rua Monte Alegre, 984: ADMINISTRAÇÃO, Port. 986, 05/05/06 matutino - 50, noturno - 50;
CIÊNCIAS ATUARIAIS, Dec. Fed. 43.138, 03/02/58, noturno - 30;
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, Port. 305, 02/08/11, noturno - 50; CIÊNCIAS ECONÔMICAS, Port. 410, 11/10/2011, matutino - 50, noturno
- 50; Comunicação das Artes do Corpo, Port. 986, 05/05/2006, matutino - 15; DIREITO, Port. 113, 27/06/12, matutino - 30, noturno 30; FILOSOFIA (BACH.), Port. 286, 21/12/12, noturno - 15; FI-
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LOSOFIA (LICENC.), Port. 286, 21/12/12 - noturno - 15; Fisioterapia Del. Consun 62, 27/11/12, matutino - 15; Fonoaudiologia,
Port. 01, 06/01/12, matutino, 15 - LETRAS: Inglês (licenciatura),
Dec. Fed. 6526, 02/11/40, matutino, 15; LETRAS: Inglês e Português
(bacharelado) Tradutor, Port. 05, 06/11/83, matutino, 25 - noturno, 25;
PEDAGOGIA, Port. 286, 21/12/12, matutino - 25; noturno - 25;
RELAÇÕES INTERNACIONAIS, Port. 843, 01/07/10, vespertino 50. Cursos ministrados no campus SANTANA, Rua Voluntários da
Pátria, 1653: ADMINISTRAÇÃO, Port. 986, 05/05/06, noturno - 50;
Tecnologia em Marketing, Port. 494, 20/12/11, noturno, 30. Cursos
ministrados no campus CONSOLAÇÃO, Rua Marquês de Paranaguá,
111: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, 30 vagas, Port. 286, 21/12/12,
sendo que o curso é oferecido no matutino do 1º ao 6º períodos e no
noturno do 7º ao 8º períodos; ENGENHARIA CIVIL, Del. CONSUN
nº 6/10/11, noturno - 30; ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, Port.
118, 27/06/12, noturno - 25; SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, Port.
301, 27/12/12, noturno - 30. Curso ministrado no campus BARUERI,
Av. Sebastião Davino dos Reis, 786: ADMINISTRAÇÃO, Port. 301,
27/12/12, noturno - 50. Curso ministrado no campus IPIRANGA, Av.
Nazaré, 993, Ipiranga: CIÊNCIAS CONTÁBEIS, Ata Consun 531,
26/9/2012, noturno - 50. Curso ministrado no campus SOROCABA,
Rua Joubert Wey, 290: ENFERMAGEM, Port. 01, 06/01/12, matutino, 35. Na PUC-SP, a abertura das turmas fica condicionada a um
número mínimo de 15 (quinze) alunos matriculados, quando ministrados em um único turno, e de 25 (vinte e cinco) alunos matriculados, quando ministrados em dois turnos. A PUC-SP não autorizará a abertura de nova turma ou turno com alunos matriculados
por preenchimento de vagas remanescentes. FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO, cursos ministrados em São Paulo, Av. José
Maria de Faria, 111 - Lapa: ADMINISTRAÇÃO (Bach.), RRE PSESu 477/11, matutino - 50, noturno - 50; CIÊNCIAS ECONÔMICAS,
Rec. PM 135/12, matutino - 25, noturno - 25; DIREITO, REC. PM
688/07, matutino - 20, noturno - 20; JORNALISMO, Rec PM
1692/04 e RRE PSESu 384/11, matutino - 10, noturno - 10, PUBLICIDADE E PROPAGANDA, Rec PM 1692/04 e RRE PSESu
384/11, matutino - 10, noturno - 10, RÁDIO E TELEVISÃO, Rec
PM 1692/04 e RRE PSESu 384/11, matutino - 10, noturno - 10;
PEDAGOGIA, Rec. PM 292/06 e RRE PSESu 286/2012, matutino 30, noturno - 30; RELAÇÕES INTERNACIONAIS (Bach.), RPE.
PSESu 304/11, matutino - 24, noturno - 29; Sistema de Informação
(Bach.) RRE PSESu 969/11 e RRE PSESu 286/2012, matutino 25,
noturno 20. CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO UNIFAI, cursos ministrados em São Paulo, Rua Afonso Celso, 711, Vila Mariana:
ADMINISTRAÇÃO (Bacharelado), Portaria nº 65/12, matutino - 60,
noturno - 120; CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Bacharelado), Portaria nº
44/12, noturno - 60; DIREITO (Bacharelado), Portaria nº 151/12,
matutino - 60, noturno - 50; FILOSOFIA (Licenciatura Plena), Portaria nº 286/12, noturno 60; HISTÓRIA (Licenciatura Plena), Portaria
nº 286/12, noturno 60; PEDAGOGIA (Licenciatura Plena), Portaria nº
286/12, noturno, 60; GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (Sequencial de Formação Específica), Resolução CONSUP, 25/08/04,
noturno, 60; GESTÃO DE PLANEJAMENTO LOGÍSTICO (Sequencial de Formação Específica), Resolução CONSUP, 25/08/04, noturno, 60. As vagas oferecidas pela UNIFAI podem ser ocupadas por
alunos matriculados pelo processo seletivo aqui indicado, tradicional,
agendado e pelo aproveitamento do ENEM. Nos cursos do CENTRO
UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO UNIFAI as turmas serão compostas
de acordo com o número de vagas oferecidas e a instituição se
desobriga de oferecer o curso cuja turma não atinja um mínimo de 30
(trinta) alunos matriculados, a qualquer tempo. Os cursos do CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO UNIFAI tem validade semestral. FACULDADE SANTA MARCELINA, curso ministrado em São
Paulo, Rua Dr. Emílio Ribas, 89, Perdizes: RELAÇÕES INTERNACIONAIS (Bacharelado), Port. Min. nº 142/12, noturno - 30. O
Vestibular Unificado para os cursos da PUC-SP, da Faculdade Santa
Marcelina, das Faculdades Integradas Rio Branco tem validade semestral. Na Faculdade Santa Marcelina o curso de Relações Internacionais a turma será composta por 30 alunos e nas Faculdades
Integradas Rio Branco as turmas serão compostas por, no máximo, 50
alunos. Na Faculdade Santa Marcelina a abertura da turma fica condicionada a um número mínimo de 15 alunos matriculados. Na eventualidade de haver candidato interessado em se inscrever para participar do vestibular, a PUC-SP poderá reabrir as inscrições. Todas as
normas relativas ao Vestibular Unificado de Inverno PUC-SP/2013
constam do manual do candidato que poderá ser acessado em:
www.vestibular.pucsp.br enquanto durar o processo de vestibular.
São Paulo, 29 de Abril de 2013
ANNA MARIA MARQUES CINTRA
Reitora

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O
DESENVOLVIMENTO - PNUD
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: PRIMEIRO TERMO ADITIVO À CARTA DE ACORDO
Nº 21040/2012. Processo nº 25351.798430/2010-92 - Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA celebram o Primeiro Termo
Aditivo à Carta de Acordo com a Universidade Federal de Itajubá UNIFEI, com a interveniência da Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão de Itajubá - FAPEPE. Objeto: Prorrogar a vigência da Carta de Acordo até 31.12.2013. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições. Data de Assinatura: 26 de dezembro
de 2012.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032013050300243

ISSN 1677-7069

243

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SÃO PAULO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 30/2013
Processo 300/2013 - OC 811000810002012OC00049
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam público que se encontra aberto a licitação supra,
destinada a contratação de empresa especializada na administração de
estacionamento de veículos para o Edifício Mário Covas, situado à
Rua Vergueiro, 1.117, no Bairro do Paraíso em São Paulo-SP, contemplando fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, suporte na
instalação e manutenção destes, a ser realizada por intermédio do
sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de
Compras do Governo do Estado de São Paulo", cuja abertura está
marcada para o dia 17/05/2013, às 09:00 horas. O Edital da presente
licitação encontra-se disponível no portal do SEBRAE-SP (www.sebraesp.com.br).
Em 2 de maio de 2013.
ROSANGELA PIO CARRATO
PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013
Processo 1573/2012 - OC 811000810002012OC00057
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam público que se encontra aberta a licitação supra,
destinada a contratação de empresa prestadora de serviços, que através de canais de atratividade diversos, promova a Atração de Talentos
(candidatos para os diversos espaços ocupacionais e projetos específicos) para o SEBRAE-SP, a ser realizada por intermédio do sistema
eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras
do Governo do Estado de São Paulo", cuja abertura está marcada para
o dia 17/05/2013, às 09:00 horas. O Edital da presente licitação
encontra-se disponível no portal do SEBRAE-SP (www.sebraesp.com.br).
Em 2 de maio de 2013
MARCIA APARECIDA DE CARVALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA
Edital Nº CC 6/2013
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional em Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº
03.447.242/0001-16, comunica o resultado da fase do julgamento da
fase de habilitação do edital acima. Empresas habilitadas: Air Sistem
Engenharia Ltda - ME, Sistemas de Climatização Ltda. e Enclimar
Engenharia de Climatização Ltda., conforme ata de julgamento disponível no site www.mg.senac.br. A abertura dos envelopes contendo
as propostas comerciais das empresas habilitadas acontecerá às 14h30
do dia 13/05/2013, na Rua dos Tupinambás, nº 1086, Centro, Belo
Horizonte/MG.
ALEXANDRE CRIVELLARO DE PINHO
TAVARES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MATO GROSSO
DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2013 - SENAI/MS
Objeto: aquisição de máquinas de costura industrial. Data de
abertura: 13/05/2013 as 09h00 (horário de Brasília). Retirada do Edital: www.pregao.com.br. Maiores informações pelo telefone xxx(67)
3389-9065 ou email: cpl@fiems.org.br e pregoeiro@fiems.org.br.
EZIQUIEL SANTANA CAIRES
Presidente da Comissão de Licitação

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SENAI-RJ Nº 015/2013
Objeto: Reforma para instalações provisórias da biblioteca,
oficina elétrica e reforma geral para instalação da oficina mecânica e
núcleo de simulação da Unidade CTS Automação e Simulação.
Data de abertura: 21/05/2013 às 10h00min.
Retirada do edital: http://portaldecompras.firjan.org.br
PREGÃO ELETRÔNICO SESI-RJ E SENAI-RJ N o- 35/2013
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática.
Data de abertura: 20/05/2013 às 10h00min.
Retirada do edital: http://portaldecompras.firjan.org.br
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SISTEMA
FIRJAN

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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