
MEDIDA PROVISÓRIA
O presidente Jair Bolsonaro editará uma

Medida Provisória para amenizar a alta
dos preços do diesel e do gás de cozinha.Recife, terça-feira, 9 de novembro de 2021

Folha de Pernambuco
brasil@folhape.com.br

5 Radar
INCLUI BRASIL, MUNDO E ÚLTIMAS

Restos de
fiação na hélice
do avião

MARÍLIA MENDONÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU/PE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - PROC. ADM. Nº 012/2021 FME.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR CLAUDIONOR (RECURSOS 
CONTRATO DE REPASSE Nº 23400.003040/2017-52- FNDE). SESSÃO: 24/11/2021, às 09:00 horas, na 
sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Pedro Toscano, 349, Centro, Data limite para 
Cadastramento ou atendimento das condições de cadastramento: 22/11/2021. TIPO: Menor Preço. Valor 
Máximo Admitido R$ 646.664,81 (seiscentos e quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e 
oitenta e um centavos). Os interessados poderão adquirir o edital com seus anexos junto à Comissão de 
Licitação desta Prefeitura, sito no mesmo endereço, Tel. (87) 38431156, no horário das 08:00 às 12:00 
horas ou por e-mail licitacao@tacaratu.pe.gov.br. Ivanilson Gomes de Araújo - Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - PROC. ADM. Nº 013/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DE 
CONSTRUÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 2, NO DISTRITO DE 
CARAIBEIRAS, TACARATU/PE (TERMO DE COMPROMISSO Nº 201801029 – FNDE). SESSÃO: 25/11/2021, às 
09:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Pedro Toscano, 349, Centro, Data limite para 
Cadastramento ou atendimento das condições de cadastramento: 23/11/2021. TIPO: Menor Preço. Valor Máximo 
Admitido R$ 1.792.590,08 (um milhão setecentos e noventa e dois mil quinhentos e noventa reais e oito centavos). 
Os interessados poderão adquirir o edital com seus anexos junto à Comissão de Licitação desta Prefeitura, 
sito no mesmo endereço, Tel. (87) 38431156, no horário das 08:00 às 12:00 horas ou por e-mail 
licitacao@tacaratu.pe.gov.br. Ivanilson Gomes de Araújo - Presidente da CPL.

A Polícia Civil de Caratinga, em
Minas Gerais, concluiu, ontem,
a remoção dos destroços do
avião transportava a cantora e
compositora Marília Mendonça
e mais quatro tripulantes. De
acordo com as investigações,
durante a remoção foi verificado
fiação na hélice do avião. 

“É fato de que tem um cabo
enrolado na hélice. Agora, a gen-
te só vai poder afirmar que esse
cabo é o cabo que se rompeu
quando a perícia tiver o laudo
pericial”, explicou o delegado
regional da Polícia Civil de Ca-
ratinga, Ivan Lopes Sales.

Conforme Ivan, contudo, ain-
da não é possível concluir se os
cabos são de linhas de trans-
missões da Companhia Energé-
tica de Minas Gerais (Cemig).
"A investigação procede com os
laudos periciais, com oitivas de
eventuais testemunhas, com ar-
recadação de documentos”, ex-
plicou Ivan.

Demissão 
em massa 
no Inep

EDUCAÇÃO

FOLHAPRESS

A 13 dias do início da aplicação
do Enem, o órgão do MEC (Mi-
nistério da Educação) que orga-
niza o exame sofre uma deban-
dada em protesto contra a atual
gestão. Ao menos 33 servidores já
pediram exoneração ontem.

Os funcionários oficializaram
desligamento de cargos ligados
à organização do Enem, mar-
cado para 21 e 28 deste mês. No
pedido de dispensa, eles citam
a "fragilidade técnica e admi-
nistrativa da atual gestão má-
xima do Inep [Instituto nacional
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais]". 

O presidente do Inep, Danilo
Dupas Ribeiro, é acusado pelos
servidores de promover um des-
monte no órgão, com decisões
sem critérios técnicos, e tam-
bém de assédio moral, segundo
denúncia da Assinep (Associação
de Servidores do Inep). 

Para entrar em solo americano, viajantes precisarão estar imunizados e apresentar teste negativo para Covid

Após quase dois anos de restrições, Estados Unidos liberaram suas
fronteiras terrestres e aéreas aos passageiros, inclusive, para brasileiros 

EUA reabre fronteiras
para estrangeiros 

ABR

O s Estados Unidos (EUA)
reabriram ontem suas
fronteiras terrestres e aé-

reas aos passageiros estrangeiros
com a vacinação completa contra a
covid-19, depois de um ano e meio
de terem sido encerradas. Termina
assim a espera de regiões como a
Europa, que aguardava uma medi-
da recíproca de Washington desde
que a União Europeia (UE) abriu
suas portas aos norte-americanos
vacinados, no início do verão. A par-
tir de hoje, segundo a Casa Branca,
os estrangeiros que desejarem en-
trar nos EUA para visitas conside-
radas não essenciais, como turismo
ou para encontros familiares, po-
derão fazê-lo tanto por via aérea
quanto pelas fronteiras terrestres do
México e Canadá.

Viajantes 
internacionais

Também poderão fazê-lo via-
jantes internacionais vacinados e
que voem de países até então su-
jeitos a restrições de viagem de-
vido à pandemia, lista que inclui os
26 estados europeus do espaço
Schengen, além do Reino Unido,
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da Irlanda, do Brasil, da China, do
Irã, da África do Sul e Índia. A
abertura das fronteiras ocorre de-
pois de os Estados Unidos terem
atingido 70% da sua população
adulta totalmente vacinada, com a

administração de doses de reforço
para maiores de 65 anos e a vaci-
nação de crianças de 5 a 11 anos, que
começa nesta semana. Os Estados
Unidos aceitarão todas as vacinas li-
cenciadas pela Organização Mun-

dial da Saúde (OMS). Além da obri-
gatoriedade da vacina, os passa-
geiros internacionais devem apre-
sentar teste de covid-19 negativo
(PCR ou antígenos), realizado três
dias antes da viagem. 


