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AÇAÍ BIRUTA ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS, Rua Siqueira Mendes, n.º 186, 
Cidade Velha, torna público que recebeu da 
SEMMA LO. N.º 140/2022 para atividade 
de Bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas.

FABRÍCIO COELHO SOARES – CPF 837.882.471-34, 
proprietário da Fazenda Bananal, localizada no Loteamento São 
Felix, Lotes 22 e 23, Setor E, S/N, zona rural, município de São 
Félix do Xingu/PA, torna público deu entrada em sua Licença 
de Atividade Rural - LAR para atividade de Bovinocultura com 
protocolo nº 2022/0000006334 pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA.

AMAZON DECK COM. EXPORT. DE MADEIRAS LTDA,
CNPJ:14.721.971/0001-35, recebeu da SEMMAT 
(Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente 
e Turismo) sua licença de operação de N° 139/2022, 
Processo N° 098/2021, com validade até 17/08/2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 026/2022 - 
TIPO: Menor Preço por Item-OBJETO: contratação 
de empresa especializada em fornecimento de 
aparelho de Ultrassonografi a para atender demandas 
da Secretaria Municipal de Saúde de Curionópolis - 
DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 20 de setembro 
de 2022. HORA: 09:00 hs. O edital está disponível aos 
interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br – 06 de setembro 
de 2022 – Daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 025/2022 - 
TIPO: Menor Preço por Item-OBJETO: contratação de 
empresa especializada em fornecimento de aparelho 
de equipamentos e materiais de fi sioterapia para 
atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde 
de Curionópolis - DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 
21 de setembro de 2022. HORA: 09:00 hs. O edital está 
disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.
pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br – 06 de 
setembro de 2022 – Daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CURIONÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Concorrência Pública Nº 07/2022 - 
TIPO: Menor Preço - OBJETO Contratação de empresa 
para execução dos serviços de manutenção preventiva e 
rotineira de estruturas de drenagem pluvial no município 
de Curionópolis - DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS:
07 de outubro de 2022. HORA: 09:00 hs – O edital está 
disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.
pa.gov.br – 06 de setembro de 2022 – Elizabeth Mª S. V.

Botelho da Silva – Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
DO CAPIM

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00062/2022

O Município de São Domingos do Capim, pelo 
princípio da oportunidade e conveniência, através da 
Pregoeira, torna público a prorrogação do processo 
Licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa 
sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS 
DERIVADOS DE PETRÓLEO, EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS FUNDOS 
MUNICIPAIS DE SÃO DO MINGOS DO CAPIM/PA. 
Para o dia 21/09/2022 às 08:00 horas, con� nuando 
inalterados as demais informações. 

MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL
PREGOEIRA

Moradores de Icoaraci e Val-de-Cães reclamam de interrupções

BAIRROS DE BELÉM TÊM PROBLEMAS
COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CONDOMÍNIO INTIMIDA MORADORES
POR QUESTÕES POLÍTICAS

A professora Ana Lygia Almeida, de 56 anos, 
moradora do Cidade Jardim, localizado no bairro 
do Parque Verde, em Belém, recorreu a advogados 
após receber uma noti� cação do condomínio. Se-
gundo ela, a administração enviou um documen-
to pedindo que ela retirasse da frente de casa uma 
bandeira de apoio a um candidato à Presidência da 
República, por infração das normas condominiais.

“A administração enviou multa para dois outros 
vizinhos, onde um recorreu com o mesmo advoga-
do que eu, lutando pelo direito de nos manifestar 

junto com a gente
FAÇA A NOTÍCIA

(Carolina Mota, sob supervisão de 
Eduardo Laviano e Mariana Azevedo)

(Vitória Reimão, estagiária sob 
supervisão de Mariana Azevedo)

www.oliberal.com/eu-reporter

O problema, dizem as denunciantes, já completou um mês
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  Condomínio ameaçou aplicar multas
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O projeto “Eu Repórter” busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando 
o jornalismo comunitário e colaborativo. Para participar, compartilhando histórias, denúncias e 
sugestões de matérias com a Redação, acesse www.oliberal.com/eu-reporter. Você também 
pode conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. As denúncias 
também podem ser anônimas. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o 
conteúdo em todas nossas plataformas.

politicamente. Me coloco como 
vítima tanto pela parte do condo-
mínio quanto por moradores da 
oposição”, diz a professora.

Ana Lygia ressalta que várias 
bandeiras de times e de cunho 
religioso são colocadas em casas 
do condomínio e que nenhuma 
delas foi motivo de noti� cação ou 
ameaça de multa.

Em nota, a administração do 
Cidade Jardim diz que o obje-
tivo não é intimidar ou proibir 
expressões políticas dos mora-
dores: “O código de postura do 
Regimento Interno do Condo-
mínio determina que deve-se 
cumprir as regras de postura e 
não estender roupas, tapetes e 
outros pertences em locais vi-
síveis do exterior da residência, 
especialmente na frente e nas 
laterais”.

De acordo com as leitoras Joana Barata e Brenda 
Mikaelly Silva, o bairro de Águas Negras, as 
passagens Cohab e Brasília e redondezas da 

Maracacuera, no distrito de Icoaraci, estão sem água 
há três dias. No bairro de Val-de-Cães, os conjuntos 
Promorar e CDP estão com problemas no abasteci-
mento de água há um mês.

“Eu estou grávida de 34 semanas, correndo con-
tra o tempo para organizar a minha casa para a 
chegada da minha � lha. Estávamos reformando a 

sala e tivemos que parar tudo por 
conta dessa falta de água. Ainda 
nem consegui lavar todas as coi-
sas dela”, a� rma Brenda.

Joana Barata reclama dos pro-
blemas no Promorar e CDP. “Toda 
tarde, por volta das 13h, a água fal-
ta e só retorna em torno das 17h. 
Porém, à noite, a água falta às 22h 
e só volta de manhã, a partir das 
7h. Imagina fazer as tarefas de 
casa sem água”.

Segundo a Companhia de Sa-
neamento do Pará (Cosanpa), o 
sistema que atende os bairros do 
distrito de Icoaraci passa por ma-
nutenção emergencial, por isso o 
abastecimento está interrompido, 
mas o órgão a� rma que cami-
nhões-pipa já atendem as áreas 
afetadas.

Solidariedade
une gerações
VOLUNTÁRIOS AJUDAM ROMEIROS NO CÍRIO 

Não raramente, promes-
seiros que acompanham 
na corda a Trasladação e 

a grande procissão de domingo 
do Círio de Nazaré recorrem à 
solidariedade dos voluntários 
para concluir o trajeto entre a 
Brasílica e a Catedral Metro-
politana, de 3,6 quilômetros. 
Este ano, serão 6 mil 
socorristas, número 
superior ao de anos 
pré-pandemia, que 
estarão dispostos 
em 23 postos pres-
tando atendimentos 
pré-hospitalares aos 
romeiros.

O diretor do de-
partamento de 
Gestão de Riscos e 
Desastres da Cruz 
Vermelha, Allan Claudio, con-
ta que são muitos os motivos 
que levam as pessoas a serem 
voluntárias na Cruz Vermelha: 
“A gente vê muitos casos de 
promesseiros que enxergam 
no voluntariado a oportuni-
dade de agradecer e retribuir 
por um uma bênção. Mas é 
uma coisa que não é restrita à 
religião, transcende os limites 
da fé, é um ato de amor ao pró-
ximo. Temos, entre nós, católi-
cos, evangélicos, ateus, todos 
unidos em prol da causa da 
solidariedade”.

Esse “espírito voluntário” é 
o que move Abel Aguiar, o mais 
antigo voluntário da Cruz Ver-
melha na ativa. Aos 63 anos, 41 
deles dedicados à instituição, 

CRUZ VERMELHA 

ele diz ainda se emocionar. 
“Mesmo após tantos anos, 

eu ainda � co tocado pela for-
ma como o voluntariado é 
capaz de mudar a vida das 
pessoas. Já vi gente que entrou 
aqui sem formação e que, atra-
vés do nosso incentivo, hoje 
são pro� ssionais da área da 

saúde, enfermeiros, 
médicos. É por isso 
que estou aqui e não 
pretendo parar. Tem 
muita gente que 
me pergunta: ‘Abel, 
quando é que tu vais 
parar?’ Eu digo que 
‘enquanto eu tiver 
fôlego de vida, aqui 
estarei’”, comenta.

Leilane Anselmo, 
23 anos, é voluntária 

de primeira viagem. Ela conta 
que foi pagando uma promes-
sa na corda do Círio que sentiu 
que nos anos seguintes poderia 
ajudar outros romeiros. “Sou 
movida pela fé... A fé movimen-
ta tudo, principalmente agora, 
que a gente vai poder participar 
do Círio depois de dois anos 
de pandemia. Já acompanha-
va o trabalho da Cruz Verme-
lha nas redes sociais e estou 
gostando dos treinamentos. 
Embora seja a primeira aula, 
já estou vendo técnicas bem 
avançadas para atender ao 
povo paraense”, conclui.
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