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MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ

REPUBLICAÇAO DO AVISO DE 
LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2022-
MP/PA 
Objeto: Prestação de serviços de Locação de 
Multifuncionais Monocromáticas, Policro-
máticas e Plotter A0, para impressões, cópias 
e digitalizações de documentos, através de 
franquia e excedentes de impressão. Suporte 
técnico para realização da manutenção e as-
sistência técnica on-site para os equipamentos 
supracitados, com peças e mão de obra téc-
nica, serviços de gerenciamento dos equipa-
mentos e seus ativos, software de bilhetagem, 
treinamento aos usuários e consumíveis, ex-
ceto papel.
Edital: nos sites www.comprasgoverna-
mentais.gov.br e www.mppa.mp.br 
Local da Sessão: no site www.comprasgo-
vernamentais.gov.br
Abertura: 09/02/2023, às 09:00 horas (Bra-
sília). 
UASG: 925980
Fontes de Recurso: 01.500.0000.01
Data da Assinatura: 25/01/2023 
Pregoeiro: Angelo Nazareno Costa Barbosa

SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO
CNPJ/MF 83.315.408/0001-80 | NIRE – 15400001783

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE NÚCLEOS DIGITAL 

(IN-DREI nº 81/2020 e Lei 5764/71 artigo 43-A)
O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO, com 

sede na Tv. Humaitá, nº 1001, bairro da Pedreira, Belém–PA, CEP: 66.083-340, inscrita no CNPJ sob o nº 
83.315.408/0001-80, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, convoca os 
ASSOCIADOS de todos os núcleos da Cooperativa, que nesta data somam 9.621 (nove mil seiscentos e 
vinte e um), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral de Núcleos, 
a realizar-se de forma digital e transmitida através da internet, no dia 14 de março de 2023, às 17:00 
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18:00 horas, com 
a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; e às 19:00 horas, com a presença 
de no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação. A Assembleia será realizada na forma digital 
para todos os associados, utilizando a Plataforma de Assembleia Digital* acessada pelo site sicredi.com.br/
assembleias/, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a Ordem do Dia:
1. Eleição dos Coordenadores de Núcleos e seus Suplentes;
2. Reforma Ampla do Estatuto Social;
3. Aprovação Normativos Sistêmicos;
4. Prestação de Contas relativas ao Exercício Social de 2022;
5. Rateio e destinação das sobras/perdas apuradas;
6. Eleição do Conselho de Administração e Membros do Conselho Fiscal e;
7. Fixação dos honorários para Diretoria Executiva, do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de 

Administração, das Cédulas de Presença e Diárias de viagens para os membros do Conselho de 
Administração, Fiscal e Diretoria Executiva.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2023.
Dr. Wilson da Silva Machado

Presidente do Conselho de Administração
OBSERVAÇÕES:

1. Os documentos relativos à ordem do dia e informações mais detalhadas sobre o cadastro e utilização 
da ferramenta de participação na assembleia estarão disponíveis aos associados no site  sicredi.com.
br/coop/norte/assembleias/ e na sede da cooperativa;

2. Para participar da assembleia digital o associado deverá seguir os seguintes passos:
a) Verifique se o seu número de telefone e endereço de e-mail estão atualizados no Sicredi (APP), 

Internet Banking ou dirija-se à sua cooperativa;
b) Por meio do site sicredi.com.br/assembleias/, realize o seu cadastro criando uma senha;  
c) No dia e hora da Assembleia, acesse novamente o site sicredi.com.br/assembleias/, informe seu CPF 

e senha cadastrada, clique no evento de sua cooperativa e estará apto a participar das discussões e 
votações dos itens da Ordem do Dia;

3. Aos associados que acessarem a sala virtual da Assembleia no momento da sua realização, 
observados o dia e o horário indicados no preâmbulo, devidamente cadastrados na forma do parágrafo 
anterior, será garantido o direito de manifestação por escrito, direcionada à mesa diretora, via chat, 
resguardada, assim, sua plena participação nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020;

4. A votação será realizada por intermédio de sistema eletrônico habilitado no momento da Assembleia, 
sendo admitida, excepcionalmente, apenas na hipótese de indisponibilidade da ferramenta eletrônica, 
a votação por escrito via chat;

5. A Assembleia será realizada no formato exclusivamente digital, com base no art. 43-A, da Lei 
5.764/71 e na IN-DREI nº 81/2020, e gravada eletronicamente para eventual análise das autoridades 
reguladoras e/ou dos associados, mediante requerimento formal;

6. No momento desta publicação, instala-se a Comissão Eleitoral nomeada pelo Conselho de Administração;
7. O prazo para o encerramento das inscrições para Coordenadores de Núcleos, Conselho de Administração 

e Membros do Conselheiro Fiscal encerrar-se-ão às 17:00 horas, do dia 13 de fevereiro de 2023.
*Instruções para participação e votação na plataforma Assembleia Digital: 
Acesse a ferramenta através do site sicredi.com.br/assembleias/, cadastre-se e identifique-se com o 

seu CPF e senha.
No dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro 

para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital 
utilizado permitirá aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e 
voto, mediante atuação remota, em tempo real.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2023 - SEMAD

A Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, 
torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar a sessão pública da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA nº 002/2023 - SEMAD, tendo como objeto: 
Contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviços de organização, planejamento 
e realização de concurso público para o provimento 
de cargos efetivos, de nível fundamental, médio 
e superior, do quadro de pessoal de servidores da 
Secretaria Municipal de Educação e Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Santarém, 
Estado do Pará. Abertura: 14/03/2023 às 9h30, no 
Auditório do CIAM, sito a Av. Adriano Pimentel, nº 
296 – Centro, CEP: 68.005-550 – Santarém-Pa, 
conforme edital e documentos disponibilizados no 
sitio: www.santarem.pa.gov.br. 

Santarém, 25 de janeiro de 2023.
Roberto César Lavor dos Santos

Presidente da CPL

Messias Siqueira da Igreja, CPF 333.592.372-
34, torna público que recebeu da SEMAS-PA, a LAR 
nº 14169/2023, sob o processo nº 19207/2019.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO DO LOTEAMENTO DENOMINADO 
“RESIDENCIAL ECOPARK TAUÁ - Etapa I” – SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

O 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ, 
ESTADO DO PARÁ, na pessoa de sua Registradora de Imóveis, Dra. SUZANNE TEIXEIRA BRAGA 
TOURINHO, Tabeliã e Registradora, Responsável Interina, deste Cartório do 2º Oficio do Município e 
Comarca de Vigia, Estado do Pará, nomeada pela Portaria n.1654/2020-GP do TJ/PA, na forma da 
Lei, etc. faz publicar o presente edital, na forma da Lei, nos seguintes termos:

Publica-se, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, o edital do pedido de registro de loteamento de imóvel 
urbano, em 3 (três) dias consecutivos, para ciência dos interessados, para que, se quiserem, possam impugnar o pedido de 
registro, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, na forma preconizada no art. 19 da Lei 6.766, 
de 19/12/1979, do seguinte parcelamento de solo urbano: LOTEAMENTO DENOMINADO “RESIDENCIAL ECOPARK TAUÁ” - 
LOTEADORA: MARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Av. Joaquim Pereira de Queiroz, nº 579 - altos, 
Bairro Centro, município de Benevides/PA, CEP: 68.795-000; depositou nesta Serventia, o projeto e demais documentações 
relativas ao imóvel de sua propriedade denominado LOTEAMENTO “RESIDENCIAL ECOPARK TAUÁ”, situado na Av. Senador 
Lemos (Rodovia PA-140), s/nº, Bairro Sol Nascente, no município de Santo Antônio do Tauá/PA, CEP: 68.786-000, com área 
total de 15ha., sendo a área dos lotes 48.753,34m²; área de ruas 9.954,41m²; área de passeio 1.798,63m², área verde 
3.911,49m² , totalizando área implantada 1ª Etapa 64.417,87m², compreendendo 243 (duzentos e quarenta e três) lotes, e 
ainda 85.583,13 m² (área remanescente), que será utilizada no registro da 2ª Etapa do Loteamento RESIDENCIAL ECOPARK 
TAUÁ. Eu, SUZANNE TEIXEIRA BRAGA TOURINHO, Tabeliã e Registradora, Responsável Interina, deste Cartório do 2º Oficio 
do Município e Comarca de Vigia, Estado do Pará, recebi a documentação, redigi e faço publicar, tudo em conformidade com a 
legislação vigente, do que dou fé. Dado e passado nesta Comarca de Vigia de Nazaré, Estado do Pará. 23 de janeiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023-00005
A Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim /PA 
realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
2/2023-00005, do tipo menor preço global, sob a forma 
de execução indireta, no regime de empreitada por preço 
unitário. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE 
ACESSO AO ASSENTAMENTO FÉ EM DEUS NO MUNICIPIO 
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NOS TERMOS DO CONVENIO 
Nº 924601/2021 QUE FIRMAM ENTRE SI O INSTITUTO 
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA E A 
PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A sessão 
pública terá início no dia 14/02/2023 às 10:00h na sala de 
reunião da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada 
na Av. Dr. Lauro Sodré, nº 206, Centro, São Domingos do 
Capim/PA, CEP: 68.635-000, O edital poderá ser consultado 
através dos sites , , no Setor de Licitações: Av. Dr. Lauro 
Sodré, nº 206, Centro, São Domingos do Capim/PA, CEP: 
68.635-000, das 08:00hs às 12:00hs e através de E-Mail .

MARIA JOSÉ BASTOS DO AMARAL
PRESIDENTE DA CPL

MIOPIA  

G abriela Freire, de 9 
anos, teve miopia 
diagnosticada em 

maio do ano passado, mas 
meses antes da confirmação, 
a família começou a perce-
ber que a criança precisava 
aproximar muito o livro ou 
sentar perto do quadro,na 
escola, para conseguir enxer-
gar, além de piscar excessi-
vamente. “Decidimos levar a 
Gabriela na oftalmologista e 
a médica ficou surpresa por 
ela não sentir dor de cabeça, 
já que os exames atestaram 
graus altos de miopia para a 
idade dela - 1,5 meio no olho 
direito, além de 0,75 de astig-
matismo no olho esquerdo”, 
conta a mãe, a técnica de En-
fermagem Margarett Freire.

De acordo com Margarett, 
desde cedo, a criança teve 
acesso a aparelhos eletrônicos, 
como celular e tablet, e assistia 
muita televisão - hábitos que a 
mãe vem tentando corrigir na 
Gabriela e na irmã caçula, a 
Antonella, de 5 anos. “É difícil, 
porque quando a gente se dis-
trai um pouquinho, ela já está 
com o celular na mão, mas es-
tamos controlando. Televisão 
só duas vezes por dia, após a 
realização das atividades es-
colares e antes de dormir, e 
afastada da tela. Já o celular, 
no máximo, uma hora de tem-
po, que ela reveza com a irmã”, 
conta a mãe sobre os cuidados 
adotados.

Excesso de telas 
aumenta o risco
NÚMERO DE PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS TRIPLICOU ENTRE AS CRIANÇAS

  Aos nove anos de idade, exames atestaram alto grau de miopia em Gabriela 
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A estimativa da Academia 
Americana de Oftalmologia, 
divulgada no final do ano pas-
sado, é de que, em 2050, me-
tade da população mundial 
terá miopia e que estejamos 
vivendo uma epidemia do pro-
blema. Atualmente, o número 
de prescrições de óculos dos 
oftalmologistas no Brasil tripli-
cou para crianças de 6 a 8 anos, 
comparado há cinco anos. Até 
os cinco anos, o número de 
crianças que sofre de miopia 
é de cerca de 1%. Aos 10 anos, 
a porcentagem sobe para 8% e 
aos 15, já chega aos 15%.

Ainda de acordo com Na-

bila, quando desenvolvida na 
infância, a miopia pode atingir 
um grau maior de gravidade 
na vida adulta, com a aparição 
de outros problemas visuais. 
“É sempre mais grave a miopia 
em uma criança de 3 anos do 
que em uma criança de 10, 
porque vai ter mais tempo 
para o olho crescer e a mio-
pia cresce com o problema 
no olho. É um fator de risco 
para muitas outras doenças 
na vida adulta. Então, uma 
criança que tem miopia hoje 
é uma criança que vai ter ca-
tarata e glaucoma mais cedo”, 
diz a oftalmologista.

Na prevenção à miopia na 
criança, os maiores aliados são 
a exposição ao sol e evitar o uso 
de eletrônicos. “A Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia Pe-
diátrica recomenda que telas 
sejam evitadas por crianças 
menores de dois anos; já entre 
dois e cinco anos, uma hora por 
dia; entre seis e dez anos, varia 
de uma a duas horas diárias; e 
entre 11 e 18 anos, duas a três 
horas por dia. O sol é recomen-
dado porque consegue coibir o 
crescimento ocular excessivo. 
Toda criança deve ser exposta 
de duas a quatro horas por dia”, 
finaliza Nabila Demachki.

Exposição ao sol é aliada contra o problema 

Segundo Nabila Demachki, 
oftalmologista pediatra do 
Hospital Universitário Bettina 
Ferro, em Belém, a exposição à 
tela é um dos fatores principais 
para a miopia na infância, as-
sim como a genética. “O uso ex-
cessivo de telas - celular, tablet, 
computador e televisão - esti-
mula o crescimento axial do 
olho, característica da miopia. 
A exposição a telas pode alte-
rar a superfície ocular, porque 
diminui o ritmo das piscadas e 
com isso, vai reduzir também a 
lubrificação do olho, deixando 
o olho vermelho ou lacrime-
jando. Em alguns casos espe-
cíficos, o estrabismo também 
pode ter associação à miopia”, 
explica a especialista.

O tratamento da miopia de 

Gabriela ocorre principalmen-
te com o uso de óculos de grau. 
O item auxilia na baixa visão, 
como explica Nabila. “A mio-
pia na infância não será rever-
tida, o que se pode fazer é ame-
nizar a baixa visão com o uso 
de óculos, tratamento que di-
minui a progressão do proble-
ma. Existem outros tratamen-
tos, como a cirurgia refrativa, 
mas ela é recomendada ape-
nas para quando já existe um 
grau estabilizado de miopia - o 
que não é o caso das crianças 
com o olho em crescimento. 
Na vida adulta, a cirurgia pode 
corrigir a miopia, mas o olho 
sempre vai ter características 
míopes. Já a lente pode ser uti-
lizada em casos individualiza-
dos da criança”, completa.


