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Brasil

Leo Dias pede 
perdão à atriz

ESTUPRO

Leo Dias publicou, no do-
mingo, um texto em sua 
coluna no jornal Metrópo-

les em que se explica sobre o ca-
so Klara Castanho e pede per-
dão à atriz. O jornalista contou 
que, há mais de um mês, foi 
procurado por uma enfermeira 
que queria denunciar um “caso 
atípico” que ocorreu no hospi-
tal onde trabalhava. 

“A moça, sob a condição de 
anonimato, me disse que, pe-
la primeira vez, o nascimen-
to de uma criança não poderia 
ser registrado na maternidade. 
Nenhum dado sobre o nasci-
mento poderia ser incluído no 
sistema.” 

Ele descobriu que a grávida 
era Klara Castanho, mas disse 
que não sabia sobre a violên-
cia sexual que gerou a gestação. 
“Àquela altura, eu não tinha no-
ção de todos os fatos. Não sabia 
que ela havia sido vítima de um 
estupro. Klara me respondeu 
poucas horas depois. Chega-
mos a conversar por telefone.”

Leo contou que, durante a 
conversa, a atriz falou sobre o 
estupro e o motivo de entregar 
a criança à adoção. “Me pediu 
que eu não escrevesse sobre o 

assunto. E eu, prontamente, me 
comprometi com ela a não ex-
por a história publicamente.”

Ele afirmou ter compartilha-
do essas informações com duas 
pessoas próximas. O caso foi ex-
posto pela youtuber Antonia 
Fontenelle, que, mesmo sem 
citar o nome de Klara, entre-
gou informações - como idade, 
profissão e local de trabalho 
- que fizeram com que as pes-
soas descobrissem a identida-
de da atriz.

Logo após, Klara foi forçada a 
expor a situação e explicou tu-
do em uma carta aberta publi-
cada nas suas redes sociais. No 
texto, contou ter sofrido uma 
série de violências. Ela foi estu-
prada e só descobriu a gestação 
em um período avançado. Op-
tou por entregar a criança para 
a adoção, mas teve seu trauma 
revirado e exposto na internet. 

Agência Estado
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ESCLARECIMENTO Texto de Dias foi publicado no portal Metrópoles

“Cartão de visitas” 
do brasileiro

DOCUMENTOS Governo Federal apresentou novos modelos de identidade e passaporte

O governo federal apre-
sentou, ontem, os no-
vos modelos de carteira 

de identidade e de passaporte. 
O novo documento de viagens 
será temático e, segundo o Mi-
nistério da Justiça e Segurança 
Pública, a proposta é se tornar 
um cartão de visitas do cida-
dão brasileiro para o mundo.

Elaborado com mais tec-
nologia antifraude, o mode-
lo quer “homenagear todas 
as regiões do Brasil por meio 
de ícones representativos dos 
biomas e da cultura de ca-
da local”, explicou o gover-
no, em nota.

A capa do documento terá 
uma nova estilização da ban-
deira nacional e o nas páginas 
internas haverá uma quanti-
dade maior de marcas d’água.

“Outra novidade do novo 
modelo são os fundos invisí-
veis fluorescentes. Antes, ape-
nas o número da página varia-
va sob exposição UV. A nova 
versão apresenta sete com-
posições diferentes. A pági-
na de identificação também 
foi atualizada, apresentando 
uma imagem fantasma da fo-
to do cidadão em preto e bran-
co, além de uma imagem da 
foto formada por dados bio-
métricos do portador. Essas 
informações são protegidas 
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SEGURANÇA Ministério da Justiça diz que documentos foram elaborados com reforço da tecnologia antifraude

por um laminado de seguran-
ça”, disse o ministro da Justi-
ça e Segurança Pública, An-
derson Torres.

O novo passaporte começa-
rá a ser emitido pela Casa da 
Moeda em setembro, data em 
que se comemora o bicentená-
rio da Independência do Bra-
sil, e o governo garante que 
não haverá alteração nos valo-
res de emissão. Ele continuará 
custando R$ 275,25 na versão 
convencional e o prazo de va-
lidade será de 10 anos.

Já a Carteira de Identida-
de Nacional (CIN), substituta 
do RG, traz um QR Code que 
pode ser lido de forma rápi-
da por qualquer cidadão. Ela 
será emitida em todo o País a 
partir de 4 de agosto e a subs-
tituição do documento atual, 
que vale até 2032, será paula-
tina e gratuita.

Segundo as autoridades, o 
QR Code permitirá a identi-
ficação mais precisa da au-
tenticidade do documento e 
saber se ele foi furtado ou ex-

Agência Estado

traviado. 
“A partir destas mudanças, 

a Identidade será o documen-
to mais seguro do Brasil e um 
dos mais seguros do mundo”, 
explicou o Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública.

O presidente Jair Bolsonaro 
participou da cerimônia no 
Palácio do Planalto e entregou 
as primeiras unidades da CIN 
que foram emitidas pelos Es-
tados que participam do pro-
jeto-piloto. Anderson Torres 
recebeu simbolicamente seu 
novo documento.

Além da versão física, a CIN 
também será emitida na ver-
são digital, que poderá ser 
obtida pelo aplicativo Gov.Br. 
“Eu chamo isso de desburo-
cratização. Você pode esque-
cer muita coisa hoje em dia 
em casa, mas não o aparelho 
celular”, afirmou Bolsonaro.

Jornalista contou 

que, há um mês, 

foi procurado por 

enfermeira

PREFEITURA DE SURUBIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022
A PREFEITURA DE SURUBIM/PE, comunica a abertura do Processo 
Licitatório Nº 047/2022 - Tomada de Preços Nº 008/2022 - OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 05 (CINCO) ESCOLAS MUNICIPAIS 
LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SURUBIM/PE, de 
acordo com o Projeto Básico e demais anexos do Edital. Valor Máximo Aceitável: 
R$ 1.385.247,88 (um milhão trezentos e oitenta e cinco mil duzentos e quarenta 
e sete reais e oitenta e oito centavos). Data da Sessão: 14/07/2022 às 
12h00min. Horário de Brasília. O Edital na íntegra está disponível na página 
eletrônica: www.surubim.pe.gov.br ou via e-mail, mediante solicitação à 
cpl.surubim.2@outlook.com.

Surubim/PE, 27 de junho de 2022
MARIA REGINA MACIEL DE ARRUDA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços Nº 004/2022-PMSC. Processo Administrativo 
Nº028/2022-PMSC. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução das obras, 
com fornecimento de materiais e mão de obra, para à 
construção/implantação de pavimentação em pedra paralelepípedo 
granítica em diversas ruas, Situado na Sede do Município de Santa Cruz 
(PE). Valor Estimado do Orçamento R$ 1.729.816,09(hum milhão e 
setecentos e vinte e nove mil e oitocentos e dezesseis reais e nove 
centavos). Recebimento dos Envelopes de Habilitação e de Proposta de 
Preços no dia 13 de julho de 2022, às 08h:30min. Edital e informações na 
Prefeitura Municipal de Santa Cruz, na Avenida 03 de Maio, nº 276, centro, 
Santa Cruz (PE). Fone/fax: 0xx87-3874-8175/8156/8134. O Edital 
encontra - se, disponível gratuito no Portal da Transparência Municipal, na 
website: www.santacruz.pe.gov.br, Santa Cruz (PE), Santa Cruz/PE, em 23 
de junho de 2022. Juarez Guimarães da Silva – Presidente da CPL.

PREFEITURA DE SURUBIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022 - CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM/PE, comunica a abertura do Processo 
Administrativo Nº 041/2022 - CPL - Pregão Eletrônico Nº 009/2022 - Objeto: 
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO 
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SURUBIM/PE, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações técnicas contidas 
no Edital, Termo de Referência e demais anexos. Valor Máximo Aceitável: R$ 
289.233,67 (duzentos e oitenta e nove mil duzentos e trinta e três reais e 
sessenta e sete centavos). Abertura das Propostas: 12/07/2022 às 10:00h. Início 
da Disputa: 12/07/2022 às 10:15h. O edital na íntegra está disponível na página 
eletrônica www.surubim.pe.gov.br, ou via e-mail (cpl.surubim@outlook.com), 
mediante solicitação.

Surubim/PE, 27 de junho de 2022
FELIPE MOURA CÂMARA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELÉM DO SÃO FRANCISCO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 028/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 012/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, para suprir as necessidades conforme 
solicitações das Secretarias Municipais de Belém do São Francisco-PE. Fim do 
Recebimento das Propostas até: 08/07/2022 às 09h (horário oficial de Brasília). 
Início da Sessão de Disputa de Preços: 08/07/2022 às 10h (horário oficial de 
Brasília), pela Bolsa de Licitações do Brasil - BLL. Sistema eletrônico utilizado: BLL - 
Bolsa de Licitações e Leilões Endereço eletrônico do sistema: www.bllcompras.org.br 
- “Acesso identificado”. Dados para contato: Curitiba - PR (41) 3097-4600 e 3097-
4646, ou pelo e-mail: contato@bll.org.br. Valor Total Estimado: R$ 53.427,10 
(cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e sete reais e dez centavos).

PROCESSO LICITATÓRIO 029/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS 
E LENÇÓIS, para suprir a necessidade da Secretaria de Saúde. Fim do 
Recebimento das Propostas até: 08/07/2022 às 11h (horário oficial de Brasília). 
Início da Sessão de Disputa de Preços: 08/07/2022 às 12h (horário oficial de 
Brasília), pela Bolsa de Licitações do Brasil - BLL. Sistema eletrônico utilizado: BLL - 
Bolsa de Licitações e Leilões - Endereço eletrônico do sistema: 
www.bllcompras.org.br - “Acesso identificado”. Dados para contato: Curitiba - PR (41) 
3097-4600 e 3097-4646, ou pelo e-mail: contato@bll.org.br - Valor Total Estimado: 
R$ 57.702,77 (cinquenta e sete mil setecentos e dois reais e setenta e sete 
centavos).
MAIORES INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Belém do São Francisco, Avenida Cel. Caribé, nº 266, Centro, na Sala da 
CPL ou pelo e-mail: cplbelem@hotmail.com, de segunda a sexta feira das 08h às 12h, 
exceto feriados.

Belém do São Francisco - PE, 27 de junho de 2022
Anderson S. Santos

Pregoeiro


