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FALA, REITOR



É
 com extrema satisfação que afirmo, ao completarmos 100 dias de gestão: 

estamos no caminho certo, rumo à universidade que tanto sonhamos. Em 

tão pouco tempo de trabalho, as conquistas já são muitas. 

Prova de que a gestão participativa e inclusiva, divulgada durante nossa cam-

panha à Reitoria, começou a dar bons frutos.

Eu e minha equipe estamos mantendo o diálogo com a comunidade acadêmica, 

ouvindo suas necessidades, anseios e tentado viabilizar, na medida do possível, 

as demandas que não são poucas.

Tenho plena certeza que nossos quatro anos de gestão ficarão na história desta 

universidade de maneira positiva. Trabalhamos para tornar a UEA uma referên-

cia nacional em diferentes áreas do conhecimento.

E isso não é uma utopia! Com uma gestão participativa, conseguiremos inserir 

novas tecnologias à comunidade acadêmica, equipar laboratórios, melhorar as 

estruturas prediais da instituição, além de oferecer um padrão de ensino cada 

vez mais inovador para desenvolvermos o nosso Amazonas.



APRESENTAÇÃO



O dia 28 de julho marca os 100 dias de gestão do reitor, 

Prof. Dr. André Luiz Nunes Zogahib, e da vice-reitora, 

Prof. Dra. Kátia Couceiro, frente à Universidade do 

Estado do Amazonas (UEA). André Zogahib sempre 

ressaltou que seu objetivo era fazer a diferença, 

positivamente, durante os quatro anos de mandato 

como reitor da UEA. “Eu, a professora Kátia, os pró-

reitores e demais membros da equipe não estamos 

medindo esforços para trazermos melhorias a toda 

comunidade acadêmica”, ressaltou o reitor.

Nesses primeiros 100 dias foram priorizadas iniciativas 

que contribuíram para o efetivo aprimoramento da 

prestação, profissionalização da gestão e utilização 

plena e racional dos recursos. Primou-se, ainda, de 

igual forma, pelo diálogo e valorização dos servidores, 

docentes e discentes que compõem a universidade.

Antes da posse dos atuais reitor e vice-reitora da UEA, 

a universidade e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-

prioridades,
realizações e
conquistas

AM) renovaram, em 13 de abril, acordo de cooperação 

técnica para reforçar as auditorias ambientais realiza-

das pela Corte de Contas amazonense por mais dois 

anos.

Dentre os feitos nesses 100 dias de trabalho da atual 

gestão, iniciada em 19 de abril, destaca-se o 

pagamento retroativo de 105 professores efetivos, 

totalizando o valor de R$ 807.338,31. Eles trabalharam 

em 2020, durante a pandemia, ministrando 23 cursos 

especiais pelo interior do Amazonas. Foi a garantia da 

valorização dos servidores e o cumprimento de 

compromisso firmado em plena campanha. 

Iniciou-se o fortalecimento de parcerias 

internacionais, visando a continuidade do crescimento 

da UEA, ao mesmo tempo que se oportuniza melhor 

ensino e mais chances de pesquisa e benefícios aos 

universitários. O reitor André Zogahib e o diretor da 

Agência de Inovação (Agin), Prof. Dr. Antônio 

Mesquita, estiveram com o reitor da Universidade de 

Miami, John Quelch. Também conversaram com o 

professor Henry Canfield, da Universidade 

Internacional da Flórida (FIU). 

Em 16 de maio, UEA e Prefeitura de Manaus assinaram 

convênio para a oferta de curso de pós-graduação a 

servidores municipais. Três dias depois (19/05), a 



universidade também firmou acordo de cooperação 

técnica com a BIC Amazônia para a realização de 

ensaios laboratoriais de segurança de isqueiros. 

Mais diálogo – Lideranças e estudantes indígenas 

participaram, em 27 de maio, de uma roda de conversa 

com o reitor André Zogahib. Em pauta, a necessidade 

da criação de políticas públicas afirmativas voltadas 

aos povos indígenas na instituição. Além de 

integrantes do Movimento dos Estudantes Indígenas 

do Amazonas (Meiam), também estiveram presentes 

representantes do Diretório Acadêmico da Escola 

Superior de Artes e Turismo (Daesat/UEA) e do 

Movimento LGBTQIAPN+.



Melhorias no RU – O Restaurante Universitário da UEA 

passou a receber pagamento em PIX desde o dia 1º de 

junho. A medida atende solicitação da comunidade 

acadêmica da universidade e tem facilitado o fluxo, 

estimulado a compra, reduzido filas nos caixas e 

otimizado o serviço. Além disso, o RU da Escola 

Superior de Artes e Turismo (Esat) também passou a 

disponibilizar café e almoço aos sábados à 

comunidade acadêmica. 

Com o objetivo de dar transparência ao trabalho e às 

ações desenvolvidas pela Gestão Superior – 

quadriênio 2022/2026 –, serão apresentados nas 

páginas seguintes dados consolidados referentes aos 

100 dias de trabalho, ao longo do período de 19 de 

abril a 28 de julho de 2022, pautados pela gestão, 

participação e respeito.



prograd
propesp

proadm
proplan

proex
proint



No período de 19 de abril até o momento, a Pró-Reitoria 

de Ensino de Graduação (Prograd) quitou pendências 

financeiras do período de 2021/2 com intérpretes e 

tradutores de Libras.

Também ocupou-se com a elaboração do protocolo de 

compromisso de Ensino a Distância (EaD) junto ao 

sistema e-MEC; e elaboração de Edital de Matrícula do 

Processo Seletivo Especial em Tecnologia em 

Agroecologia na comunidade Tunuí, no município de São 

Gabriel da Cachoeira.

A Prograd também implementou as bolsas dos 

acadêmicos selecionados no Programa Monitoria dos 

centros e núcleos da UEA no interior do Amazonas. 

Ainda criou novos convênios em parceria com a 

Secretaria de Estado de Educação (Seduc/AM); Tribunal 

prograd

de Justiça; Secretaria de Estado de Saúde (SES); 

Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa); 

Secretaria Municipal de Educação (Semed); Instituto 

Federal do Amazonas (Ifam); Universidade Federal do 

Amazonas (Ufam); Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE); Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 

além de prefeituras, empresas, dentre outros.

Pró-reitor Raimundo de Jesus Teixeira Barradas
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Nos últimos 100 dias, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (Propesp) realizou a eleição dos membros da 

Câmara de Pós-graduação e o curso de especialização 

em saberes e práticas para a docência nos anos iniciais 

do ensino fundamental: língua portuguesa e 

matemática, voltado a servidores Secretaria de Estado 

de Educação (Seduc/AM). 

Durante esse período, concedeu 283 bolsas de estudo a 

alunos da UEA de cursos de pós-graduação stricto 

sensu, nos níveis de mestrado e doutorado, com 

financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Amazonas (Fapeam), da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq).

propesp
Pró-reitor Roberto Sanches Mubarac Sobrinho
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Por meio do trabalho da Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários (Proex) houve reajuste do valor 

das bolsas de extensão, que passaram de R$ 400,00 

para R$ 600,00. 

Editais diversos foram publicados a partir do mês de 

abril. Dentre eles, o de programas e projetos de 

extensão: Dança, Psicologia e Autismo; do Núcleo de 

Educação do Campo das Águas e das Florestas; curso 

de Teoria, Percepção e Criação Musical; Escola 

Humanizada de Aplicação; Espaço de Atendimento 

Psicossocial (Epsico); e o lançamento do edital de 

projetos de extensão e concessão de bolsa 2022 

referente à política de extensão da UEA.

proex

A Proex ainda realizou ação junto ao Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (Senac) nas unidades 

acadêmicas. Foram levados serviços da instituição para 

a Escola Superior de Ciências de Saúde (ESA), Escola 

Superior de Artes e Turismo (Esat) e Escola Superior de 

Tecnologia (EST).

Outra conquista da Pró-Reitoria foi a implementação do 

pagamento, por meio de PIX, nos Restaurantes 

Universitários (RUs) da UEA; o lanche da tarde nas 

unidades da universidade na capital; a criação do Auxílio 

Moradia Emergencial para Casa do Estudante de 

Tabatinga no valor de R$ 1 mil, durante o período de 

julho de 2022 a março de 2023, atendendo a 39 

universitários.

Ações assistenciais também vêm sendo feitas pela 

Proex, com a sequência de entrevistas sociais, 

psicológicas, bem como visitas domiciliares a 

estudantes com problemas de saúde. Outro trabalho 

realizado pela Proex nesses 100 dias de gestão foi a 

institucionalização da Comissão para Desenvolvimento 

da Política de Saúde Mental da UEA, com prazo de 60 

dias para a devolutiva das ações de promoção à saúde 

mental voltadas a discentes da universidade.

Pró-reitor Darlisom Sousa Ferreira
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proINT
Fortalecendo as ações no interior do Amazonas para 

proporcionar melhor qualidade e igualdade na educação 

dos estudantes dos municípios onde a UEA está 

presente, a Pró-Reitoria de Interiorização (Proint) 

implantou, nos 100 primeiros dias da nova gestão, o 

auxílio alimentação para os discentes do Centro de 

Estudos Superiores de Tefé; a retomada dos serviços de 

refeição no Restaurante Universitário, vinculado ao 

Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara; a entrega 

oficial de 22 (vinte e dois) notebooks, provenientes de 

Emenda Parlamentar Nº 019/2021, propositura do 

deputado Serafim Corrêa; além do encontro dos gestores 

e coordenadores dos cursos modulares (oferta especial).

Pró-reitor Valber Barbosa Martins
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Seguindo a mesma vertente de desenvolvimento, a Pró-

Reitoria de Administração (Proadm) realizou o 

acompanhamento do pagamento dos auxílios 

destinados aos discentes da universidade; o 

planejamento das licitações dos contratos cuja vigência 

irá atingir os 5 (cinco) anos, a fim de abster a UEA das 

prorrogações em caráter excepcional. Também 

promoveu a implementação do plano de regularização 

dos serviços que estão sendo executados e pagos via 

indenização, sem cobertura contratual e a contratação 

dos serviços, por meio da realização de licitação na 

modalidade de Pregão Eletrônico, que tenham uma 

demanda prevista. Ainda elaborou relatório com o 

detalhamento e motivação da não realização do 

pagamento de todos os precatórios de 2022. 

Nesse período, a Proadm implantou o acompanhamento 

dos processos em tramitação no Centro de Serviços 

Compartilhados (CSC) para sanar eventuais pedidos de 

impugnação no prazo disponibilizado, com o fito de 

evitar a suspensão dos certames; a adequação da cota 

de combustível de cada veículo da UEA a fim de atender 

à demanda das unidades e à articulação perante a Sead 

para o abastecimento mensal dos geradores das 

unidades do interior; e à celebração de contrato de 

manutenção predial a fim de atender às demandas das 

unidades da capital e interior.

proadm
Pró-reitor Nilson José de Oliveira Júnior
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Ainda na esfera de gestão e administração, a Pró-

Reitoria de Planejamento (Proplan) instituiu, nos 100 

primeiros dias de gestão, a adoção de instrução 

processual que envolva disponibilidade orçamentária 

para gastos com pessoal, mediante o monitoramento da 

projeção de gastos anuais neste grupo de despesa para 

fins de realizar o cruzamento de dados entre o que está 

sendo executado e o que está planejado. Realizou o 

Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação 

de professor temporário para os cursos de Música 

(Edital 44/2022), Engenharia Química (Edital 59/2022) e 

Teatro (Edital 62/2022). Também contratou quatro 

candidatos aprovados nos PSS de Letras, Música, 

Teatro e Engenharia Química, que tomaram posse em 

01/07/2022. 

PROPLAN
Também estão entre as primeiras iniciativas da Proplan, 

nesta nova gestão, o lançamento dos editais e a 

realização do processo de eleição das Câmaras de 

Assessoramento: Câmara de Planejamento e 

Administração (CPA) – Edital 38/2022; Câmara de 

Ensino de Graduação (Caeg) – Edital 39/2022; Câmara 

de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) – Edital 40/2022; 

Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários (Ceac) – 

Edital 43/2022; Conselho Universitário (Consuniv) – 

Edital 49/2022; a coordenação do curso de Engenharia 

Naval – Edital 41/2022; prorrogação dos editais de 

concursos públicos para professores que ainda estão 

em validade e a publicação do boletim estatístico (até 

maio/2022), com continuidade deste processo, por meio 

da captação de dados mensais de ensino, pesquisa, 

extensão e orçamentária.

Pró-reitora Joésia Moreira Julião Pacheco
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ORGÃOS SUPLEMENTARES



Com a determinação e intenção de apoiar as ações 

empreendedoras e articular as parcerias com entidades 

públicas e privadas para o desenvolvimento social e 

tecnológico da região, a Agência de Inovação da 

Universidade (Agin) iniciou as negociações com as 

fundações de apoio para o cumprimento da Resolução 

056/2021 – operacionalização das Despesas 

Operacionais e Administrativas (DOA's) por parte das 

Fundações de Apoio aos Projetos de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Além disso, a Agin 

lançou a 1ª chamada aberta aos docentes da UEA para 

apresentação de projetos de PD&I em parceria com a 

Superintendência da Zona Franca (Suframa).

As ações da Agin estenderam-se para além dos muros 

da universidade com o incentivo e participação em 

exposições e realizações de workshops. O objetivo é 

mostrar o quanto a UEA tem a capacidade intelectual de 

produzir, inovar e pesquisar produtos da biodiversidade 

e transformar as matérias-primas em produtos. Dentre 

os eventos incentivados e apoiados pela Agin está a 

ExpoAmazônia Bio&TIC 2022, realizada no período de 

30/06 a 02/07, no Centro de Convenções do Amazonas 

Vasco Vasques, que reuniu órgãos públicos, institutos 

de tecnologia da informação e comunicação, 

bioeconomia, universidades, startups e incubadoras. 

Em junho, docentes, discentes e servidores da UEA 

tiveram a oportunidade de participar do workshop de 

"Imersão em Educação Empreendedora", ministrado 

pelo professor Rafael Rossetto, mestre em Antropologia 

da Educação e em Gestão de Políticas Públicas, 

especialista em Gestão de Cidades e em Gestão e 

Docência do Ensino Superior, com graduação em 

Filosofia e Sociologia e diretor-presidente da Faculdade 

Santo Ângelo (Fasa). A iniciativa da Agin reforça a 

necessidade de transformação da educação em uma 

mentalidade empreendedora. Também realizou o 

workshop sobre a Lei de Informática PD&I com a 

empresa Consultec. E, no fim de julho, idealizou o 1º 

Workshop de PD&I em parceria com a Suframa.

AGIN
Diretor Antônio de Lima Mesquita
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Criada em 2011, por meio da Lei Estadual nº. 

3595/2011, a Assessoria de Relações Internacionais 

(ARI) é uma aposta da universidade no aprofundamento 

de suas relações internacionais que, anteriormente, 

eram geridas por meio da antiga Coordenadoria de 

Relações Internacionais e Interinstitucionais. Em 100 

dias, as ações realizadas pela ARI iniciaram a ampliação 

e orientação dos intercambistas de entrada e saída 

oriundos de programas. Além disso, foram 

implementados os projetos e programas 

"Desestrangeirando para internalizacionar: UEA 

preparando o cidadão para o mundo"; "Programa de 

Internacionalização Welcome"; e implementado o 

Projeto Fuea – ENS Idiomas.

ari
Diretora Vanúbia Araújo Laulate Moncayo
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A nova Gestão da Assessoria de Comunicação (Ascom) 

iniciou as atividades em 19 de abril de 2022. A Ascom 

tem como missão facilitar o acesso aos meios de 

comunicação e contribuir para a construção de imagem 

positiva da universidade; manter a administração 

superior constantemente informada; identificar 

informações que possam vir a ser notícia; planejar, 

coordenar e executar atividades de Comunicação da 

UEA, atuando por meio de definições de estratégias e 

recursos para a comunicação interna e externa.

No começo das atividades foi iniciado o processo para 

dar maior visibilidade aos projetos, pesquisas e 

iniciativas da universidade para o público interno e, 

também, na mídia local e nacional. Em 100 dias, 

obtivemos inserção de matérias exclusivas e maior 

visibilidade. Além disso, a Ascom é responsável pela 

administração e gestão das redes sociais da UEA 

(Facebook, Instagram, YouTube e Twitter). 

No mês de maio, o setor obteve sucesso ao alcançar a 

marca de 30 mil seguidores no Instagram, de forma 

orgânica, após a conta ser hackeada em 2020. A 

produção de matérias da Ascom vem em uma crescente 

desde o mês de março, em virtude de ações propostas 

como ronda com os diretores das unidades da capital e 

do interior. Além disso, a contratação de estagiários de 

jornalismo contribuiu para este resultado. Atingiu-se a 

produção de mais de 100 matérias no mês de junho.

aSCOM
Diretora Carla Yael de Vasconcelos Nogueira
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A UEA apresentou nova identidade visual aos docentes, 

discentes e técnico-administrativos. A comunidade 

acadêmica pode esperar representatividade, tecnologia, 

responsabilidade, união, respeito, coletividade, 

participação, como posicionamento de marca.

Nova 
identidade 
visual
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Nesses 100 primeiros dias de gestão, a Auditoria Interna 

(Audin) da UEA implementou controles mais efetivos e 

transparentes. Fez alinhamento com as ações da 

Controladoria Geral do Estado (CGE) e sua equipe da 

Ouvidoria, com objetivo de aprimorar os procedimentos 

internos e contribuir para que a universidade atenda aos 

princípios previstos na Constituição visando, 

principalmente, a transparência.

A Ouvidoria da UEA elaborou um plano de 

aperfeiçoamento contínuo e permanente das ações de 

auditoria e controle interno da UEA. A intenção é atingir 

níveis satisfatórios de desempenho e busca de 

qualidade superior nos serviços oferecidos à sociedade.

aUDIN
Diretora Fabíola Silva Rodrigues
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Priorizando a modernização para o avanço dos 

trabalhos nos setores administrativos e acadêmicos, a 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (Ctic/UEA) entregou, na fase inicial da 

gestão do reitor André Zogahib, e da vice-reitora, Kátia 

Couceiro, computadores e no-breaks para unidades da 

capital e interior. Desenvolveu o sistema Paneiro para 

gestão do acervo digital, além de realizar o 

planejamento e tramitação do processo de aquisição 

do Google Workspace Education Plus, com mais 

espaço para armazenamento e gravação de aulas, 

dentre outros serviços.

CTIC
Diretor Luiz Alexandre Chíxaro Voss
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Para atuar de maneira estratégica e articulada com os 

profissionais de ensino e pesquisa da instituição e 

com a sociedade, em 100 dias a Editora da 

universidade enviou livros para as bibliotecas da UEA 

de todos os municípios do estado do Amazonas, 

viabilizando, dessa forma, o acesso às obras da UEA 

para toda a comunidade discente e docente. Além 

delas, foram enviados exemplares para a Library of 

Congress (Biblioteca do Congresso Americano), nos 

Estados Unidos.

Com o objetivo de reforçar o compromisso de integrar 

o saber científico e construir um catálogo de livros e 

periódicos, a Editora da UEA iniciou uma série de 

publicações recentes, dentro do projeto “Quarta 

Literária”, do Casarão de Idéias. Os lançamentos 

ocorreram nas quartas-feiras dos meses de junho e 

julho e contaram com a participação de pró-reitores 

da UEA e da vice-reitora, a Prof.ª Dra. Kátia do 

Nascimento Couceiro. Em busca da divulgação do 

projeto e das publicações da Editora, o evento 

proporcionou a doação e venda de livros pelos autores 

e interação com o público externo.

EDITORA Além dos lançamentos, foi firmado acordo para que o 

Casarão de Idéias possa realizar a venda dos livros da 

Editora UEA. A parceria pretende, ainda, viabilizar rodas 

de conversas, outros lançamentos e cursos técnicos.

No mês de junho, a Editora oportunizou o lançamento 

dos livros “Caprichoso: uma história em quadrinhos”; 

“Os Bois-Bumbás de Parintins: novos olhares”; e “O livro 

da toada: uma antologia caprichoso”, que fazem parte 

da coleção “Bumbás de Parintins, nosso patrimônio”, de 

Diego Omar et al, diretamente da terra do Boi-Bumbá, 

em Parintins. 

A Editora da UEA também participou da última Bienal 

Internacional do Livro, em São Paulo, ao integrar o 

estande coletivo da Associação Brasileira das Editoras 

Universitárias (Abeu). A Editora UEA teve uma atuação 

de destaque e pôde divulgar o conhecimento científico 

produzido no Amazonas. E isso resultou na venda 

expressiva dos livros, inclusive para livreiros de diversos 

estados do Brasil, do México e dos Estados Unidos.

Por fim, a Editora UEA filiou-se à Abeu para posterior 

obtenção de um prefixo de DOI (registro para qualquer 

tipo de arquivo digital), para as publicações da Editora 

UEA e para as revistas da UEA hospedadas no Portal de 

Periódicos da universidade.

Diretora Isolda Prado de Negreiros Horstmann
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Na área de estrutura física das unidades acadêmicas 

da UEA, a Prefeitura Universitária (Preuni) realizou, nos 

100 primeiros dias da nova gestão, a modernização do 

sistema de iluminação (instalação de luminárias de 

LED) na Escola Normal Superior (ENS/UEA) 

(22/05/2022), Escola Superior de Artes e Turismo 

(ESAT/UEA) e Escola Superior de Ciências Sociais 

(ESO/UEA). Além disso, a Preuni promoveu a 

adequação do prédio da Escola de Direito (ED) para o 

início da aula (revisão dos banheiros, instalação de 

luminárias e pintura).

PREUNI
Prefeito Reynold Pacheco Barroso
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Entre as ações realizadas pela Secretaria Acadêmica 

Geral (SAG), destacam-se a criação da Gerência de 

Acompanhamento da Pós-graduação e a 

implementação dos termos de responsabilidade e 

compromisso no uso da plataforma Lyceum, um 

sistema de gestão acadêmica voltado à gerência e 

otimização de processos. 

Durante esse período, uma das prioridades de 

planejamento foi a elaboração do calendário 

acadêmico da universidade a ser implementado em 

2023-2024, além da realização de visitas recorrentes 

às unidades acadêmicas para diagnóstico e 

alinhamento das ações.

SAG
Diretora Josevana de Lucena Rodrigues
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O Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB) da UEA 

implementou melhorias nos serviços ofertados à 

comunidade acadêmica. Além da manutenção da 

plataforma de autoatendimento, avanços em medidas 

de segurança e no processo de consulta de 

informações também foram conquistados. O SIB 

ampliou as ações do software do sistema antifurto nas 

unidades e realizou a assinatura da plataforma 

ProQuest, que permite, aos usuários, o acesso a 

ferramentas que simplificam o processo de pesquisa 

em banco de dados. 

Outro recurso disponibilizado para alunos foi o 

SIB
UpToDate, uma base de dados virtual que permite 

consultas a informações médicas, procedimentos e 

atualizações técnicas na área da saúde. Ainda com o 

objetivo de oferecer maior acesso à literatura 

acadêmica, a gestão entregou 329 novos exemplares 

para compor o acervo da biblioteca da Escola Superior 

de Ciências da Saúde (ESA). 

Melhorias em infraestrutura foram realizadas pelo SIB. 

Em um curto prazo, a biblioteca do novo prédio da 

Escola de Direito foi instalada, com a implementação 

integral de recursos como os sistemas de antifurto e 

de autoatendimento.

Diretora Sheyla Lobo Mota
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A Procuradoria Jurídica (PJ) da UEA passou por 

reformulação no quadro de atividades dos servidores 

do setor, com melhor aproveitamento dos 

conhecimentos específicos de cada um.

A PJ fez ainda o balanço do número de processos 

judiciais em tramitação a fim de melhor distribuir o 

trabalho entre os servidores. Também realizou 

levantamento dos saldos de condenações existentes 

em conta judicial, a fim de requerer a devolução dos 

valores à UEA.

Nesse período foi deflagrado o processo de 

contratação de empresa especializada para fazer o 

acompanhamento de publicações judiciais evitando, 

assim, a perda de prazos processuais.

PJ
Diretor Aly Nasser Abrahim Ballut
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