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Lorpas e sacripantas

Bolsonaro e Lula se xinga-
ram de “canalha” mais de
uma vez nos últimos dias. O
que sugere que teremos um
conflito verbal entre os dois
no mínimo repetitivo. Para
ajudá-los a fugir do lu-
gar-comum e para poupar
nossos ouvidos de insultos
recíprocos e reincidentes,
me senti na obrigação de
tentar enriquecer o debate.

Para começar, fiz uma lis-
ta de termos que devem se-
guir “canalha” para a lata do
lixo. São insultos comuns
como “burro”, “idiota”, “ba-
baca”, “imbecil”, “filho de
uma égua”, “jumento”, “bes-
ta”, “besta quadrada” , “feio-
so”, “cretino””, “cagão”, “as-
no”, “asnático” , “débil men-
tal”, “patife” e outros.

Existem insultos pouco
usados que podem ser res-
gatados da obscuridade,
com a vantagem adicional
de revelarem para a popu-
lação a beleza escondida da
língua de Camões e Alexan-
dre Frota. Imagine Bolsona-
ro e Lula se tratando não de
“palerma”, mas de “cacósto-
mo” (pessoa com má arti-
culação) ou de “biltre” (vil,
abjeto), em vez do corriquei-
ro “bobalhão”.

As alternativas são infini-
tas. E podem ser introduzi-
das em qualquer ponto do
bate-boca. Por exemplo:

“Estafermo” (sem présti-

mo, em vez de inútil).
“Sacripanta” (pessoa des-

prezível).
“Energúmeno” (endoida-

do, possesso).
“Enxacoco” (pessoa com

dificuldade para falar outra
língua).

“Farola” (contador de van-
tagens).

“Obnóxio” (pessoa que
aceita desaforo e, presumi-
velmente, o leva para casa).

“Dendoclasta” (destruidor
de árvores, adjetivo que Lula
poderia usar contra Bolsona-
ro se o assunto fosse o des-
matamento na Amazônia).

“Bonifrate” (fantoche, bo-
neco manipulável, servil).

“Lorpa” (grosseiro, bo-
çal).

“Alimária” (animal de car-
ga).

Ouviríamos, em vez do
batido “canalha”, Bolsonaro
chamando Lula de um “en-
xacoco estafermo”, e Lula
chamando Bolsonaro de “fa-
rola bonifrate”, o que não re-
solveria nenhum problema
nacional, mas pelo menos
melhoraria o nível do dis-
curso público no País.

Sonhemos.

Existem
insultos pouco
usados que
podem ser
resgatados da
obscuridade
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Escritor

EDUCAÇÃO No total, são seis gabaritos para cada dia de aplicação do exame e
seis cadernos de questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis

Respostas oficiais do Enem
estão disponíveis na internet
MARIANA TOKARNIA
Agência Brasil, Brasília

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep) divulgou na tar-
de de ontem os gabaritos ofi-
ciais do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). Tam-
bém foram divulgados os ca-
dernos de questões, em to-
das as suas versões.

No total, são seis gabaritos
para cada dia de aplicação e
seis cadernos de questões,
de acordo com as cores da
prova e opções acessíveis. Os
participantes também po-
dem acessar os gabaritos pe-
lo portal do Inep, na página
do Enem ou pelo aplicativo
do Enem. Os participantes
devem ficar atentos para
conferir o gabarito relativo à
cor de prova que fez em cada
domingo de aplicação.

Mesmo com o gabarito
em mãos, os participantes
ainda não poderão saber
qual nota tiraram no exame,
isso porque o Enem é cor-
rigido pela chamada Teoria
de Resposta ao Item (TRI).
Pela TRI, não há um valor
fixo para cada questão.

A pontuação varia confor-
me o percentual de acertos e
erros naquele item entre os
participantes e também de
acordo com o desempenho
de cada estudante na prova. O

Enem 2019 foi aplicado nos
dias3e10denovembro.Cerca
de 3,9 milhões de estudantes
compareceram ao menos em
um dia de prova.

Os resultados individuais
do Enem 2019 serão divul-
gados na Página do Partici-
pante e no aplicativo do
Enem, em janeiro de 2020, a
partir de consulta com CPF e

senha. O resultado dos par-
ticipantes eliminados, se-
gundo o Inep, não será di-
vulgado, mesmo que eles te-
nham feito o Enem nos dois
dias de aplicação. Para os
treineiros, que fazem o exa-
me para autoavaliação de
conhecimentos, a consulta
só será liberada em março
do ano que vem.

MEC / Divulgação

Gabaritos podem ser acessados pelo portal do Inep, página ou aplicativo do Enem

Os resultados
individuais
serão
divulgados
em janeiro
de 2020

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS
1º OFÍCIO COMARCA DE ILHÉUS-BAHIA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
VITOR LUÍS VIEIRA DA MOTTA, Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas
do 1º Ofício da Comarca de ilhéus, Estado da Bahia, na forma da Lei, em cumprimento ao disposto
no ar t. 26, da Lei nº 9.514/97, vem intimar o Sr. ATTILA RIBEIRO SEABRA EIRAS, inscrito no CPF nº
795.135.306-04, por não ter sido encontrado no endereço fornecido, logo estando em local incer to
e não sabido, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao financiamento
habitacional de nº 0897944, firmado em 26/01/2018, tendo como credor BANCO BRADESCO S/A,
garantido por alienação fiduciária, registrado sob o nº 02 à margem da matrícula nº 27.429 deste
1º Ofício de Registro de Imóveis.
Assim, procedo a intimação ao devedor, para que se dirija a qualquer agência
BANCO BRADESCO S/A, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir
da data de publicação do presente edital.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Ilhéus, Estado da Bahia, aos 17 de
Outubro de 2019. VITOR LUÍS VIEIRA DA MOTTA – OFICIAL REGISTRADOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 052/2019

REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP
n° 052/2019, objetivando a aquisição de peças para as máquinas pesadas a serviço da Prefeitura Municipal
de Itororó-BA. A entrega e abertura das propostas serão no dia 27 de novembro de 2019, às 08:00 (oito)
horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua Duque de Caxias, 165, Centro, Itororó-BA. Edital
estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas, a partir
de 13 de novembro de 2019. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73)
3265-1910. Itororó-Bahia, 13 de novembro de 2019. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n°
003/2019, objetivando a contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem
de ruas no distrito de Rio do Meio, Zona Rural do município de Itororó-Bahia, conforme Termo de Convênio
n° 1028931-24. A entrega e abertura das propostas serão no dia 03 de dezembro 2019, às 09:00 (nove)
horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua Duque de Caxias, 165, centro, Itororó-BA. Edital
estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas, a partir
de 13 de novembro de 2019. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel.
(73) 3265-1910 / 1153. Itororó-BA, 13 de novembro de 2019. FERNANDO SILVA LIMA. PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CNPJ N: 13.752.993/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 FMS
Aviso. Tipo CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 FMS. As empresas ou pessoas físicas interessadas em
prestar serviços na área de saúde deverão apresentar no Período do dia 18/11/2019 até o dia 26/11/2019, com
primeira sessão pública marcada para o dia 27/11/2019, às 09h00min, Objeto: CREDENCIAMENTO VISANDO A
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA
GERAL, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL E UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. As demais fases serão publicadas
no Diário Oficial www.lagedodotabocal.ba.io.org.br. Lagedo do Tabocal - BA, 13/11/2019. Jeane Moreno Santos
Moraes - Presidente da COPEL

CNPJ N: 16.434.441/0001-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
CREDENCIAMENTO Nº 03/2019 - A PREFEITURA DE SEABRA, por meio da CPL, designada
pelo Decreto 015/2019 de 07/01/2019, TORNA PÚBLICO o credenciamento de pessoas físicas
e/ou jurídicas para a prestação de serviços médicos nos termos do edital e nos seus anexos, a
ser julgada nos termos da Lei 8.666/93. Início e finalização do Recebimento dos Documentos
de Habilitação e Propostas: Do dia 18 de Novembro de 2019 ao dia 02 de Dezembro de 2019.
O Edital completo e demais informações serão publicados no D.O.M., página www.seabra.
ba.io.org.br/diarioOficial. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3331-
1421/1422/3079. Seabra – BA., 13 de Novembro de 2019 – Enilson L. Vieira – Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
AVISOS DE LICITAÇÕES: O Município de Porto Seguro-BA, por meio da Subsecretaria de Licitações e Contratos
comunica aos interessados que realizará licitações, conforme abaixo indicado. Informações no endereço: Av.
dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das
08h as 17h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-982584342. Editais e eventuais alterações disponíveis no
endereço: http://portoseguro.ba.gov.br/licitacao. Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.br /
ba/portoseguro/#diario-oficial:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2019: Data de abertura 27/11/2019, às 14h, por meio do site: www.licitacoes-e.
com.br. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos e técnico com a finalidade de
locação de peças decorativas e ornamentação para os “festejos de Natal 2019” da cidade de Porto Seguro BA.
Rilei M. Ribeiro – Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2019 – REGISTRO DE PREÇOS: Data de abertura 27/11/2019, às 15h, por meio
do site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral e gás de
cozinha destinados às diversas secretarias do Município de Porto Seguro – BA. Rilei M. Ribeiro – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019: Abertura da sessão: 02/12/2019, às 09h, no
endereço: Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de ampliação da Escola Paulo Freire
do Município de Porto Seguro-BA. Informações: das 08h às 17h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-
982584342. Edital e eventuais alterações disponíveis no endereço: http://portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2.
Demais atos no Diário Oficial do Município: www.acessoinformacao. com.br/ba/ portoseguro/#diario-oficial.
Rilei M. Ribeiro – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PECANHA

AVISO DE PREGÃO 10PESRP/2019 (REGISTRO DE PREÇO)
O Município de Nilo Peçanha/BA faz saber que realizará Pregão Eletrônico nº 10PESRP/2019- Registro de
preços para aquisição futura de materiais permanentes, eletrônicos e eletrodomésticos para atendimento às
necessidades de diversas secretarias do município de Nilo Peçanha-BA conforme especificações descritas
no termo de referência do edital. Tipo: Menor Preço Global por Lote. Sessão ocorrerá dia 28.11.2019
às 10h00, no portal de licitações do Banco do Brasil sob o nº 794051. Informações através do e-mail:
licitacaonilo@outlook.com ou no setor de Licitações de segunda a sexta no horário das 08 h às 14h00min.
Roberto Eugenio O. Travassos - Pregoeiro.

CNPJ N: 13.758.313/0001-55
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019 O Município de Itabuna comunica que realizará Tomada de Preços Nº
007/2019 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ABRIGOS EM PARADA DE ÔNIBUS EM DIVERSOS BAIRROS. Data de abertura: 02 de dezembro
de 2019 às 14:00h. Local: Sala de reuniões do Departamento de Licitações - Sede da Prefeitura Municipal de
Itabuna. Edital disponibilizado no Setor de Licitações e site www.doem.org.br. Informações no setor ou através
do email: itabunalicita@gmail.com. Comissão de Licitação. Itabuna - BA, 13 de novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019/SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA torna público para conhecimento dos interessados a
publicação da seguinte licitação na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº. 024/2019/SRP, que tem por
objeto seleção das melhores propostas para eventual contratação de fornecimento de fogos de artifício
e realização de Shows Pirotécnicos a serem promovidos em eventos da Prefeitura Municipal de Aratuípe-
BA, mediante Sistema de Registro de Preços, no dia 02/12/2019 às 09h00min. LOCAL PARA ENTREGA
DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: Sala de Licitações, Rua Dr. João Martins, nº
01, Centro, Aratuípe/Bahia, de segunda a sexta-feira nos horários das 07 às 13h00min. Poderá ser
solicitado edital e informações sobre a licitação acima através do e-mail: aratuipelicita@gmail.com.
Telefone: (075) 3647-2110. Publicação na íntegra: http://www.aratuipe.ba.io.org.br/acessoainformacao.
Aratuípe - BA, 13 de novembro de 2019. LUZINEIDE BRITO DOS SANTOS. Presidente da CPL/Pregoeira.

CNPJ N: 13.796.073/0001-83

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2019

O Presidente da FESPUMEB–Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o estatuto social desta entidade,CONVOCAoConselhodeRepresentantes (Diretoria
da FESPUMEB + Presidente e Dois Delegados dos Sindicatos filiados) a FESPUMEB, para uma Assembleia Geral
Extraordinária, que se realizará no dia 14 de dezembro de 2019, às 08:00 horas da manhã em primeira convocação
com 50% (cinquenta por cento) mais um dos sócios, ou às 08:30 horas em segunda e última convocação com
qualquer número de membros presentes, na Câmara Municipal de Vereadores de Várzea Nova-BA, situada na Praça
José Araújo Silva, S/n, Centro, Várzea Nova – Bahia, CEP: 44.690-000. Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1 – Alteração estatutária;
2 – Eleição para os Cargos recém-criados;
3 – Deliberação sobre o orçamento da FESPUMEB para o exercício 2020;
4 – O que ocorrer.
Feira de Santana – BA, 13 de Novembro de 2019.

José Helio Borges da Silva Santana
Presidente do FESPUMEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D´AVILA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 074/2019

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 02/12/2019, às 9h, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 074/2019, cujo objeto é
Registro de Preço para eventual e futura aquisição de caixas térmicas, lixeiras, baldes e outros materiais, a
fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados poderão obter informações
e/ou Edital gratuitamente no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da Comissão
Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro
Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503.
Dias d’Ávila, 13 de novembro de 2019 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

ERRATA – AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – 073/2019
O Pregoeiro oficial do Município de Dias d’Ávila, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA
o Aviso de licitação pregão Presencial – nº 073/2019, Processo Administrativo nº 019776. Cujo objeto é
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de estrutura, montagem, supervisão,
manutenção e desmontagem de cenografia e ambientação natalina do Município de Dias d’Ávila, do município de
Dias d’Ávila. Onde se lê: que realizará no dia 21/11/2019, às 10h Leia-se: que realizará no dia 25/11/2019, às
10h. Dias d’Ávila/Ba, 13 de novembro de 2019. Mateus Oliveira Souza Pregoeiro oficial


