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BBF Agroindustrial e Biocombustiveis Ltda,
CNPJ 19.363.707/0001-90, torna público que 
requereu da SEMMA, a Licença de Operação para 
a Extrusora de soja. Processo. Paragominas/PA. 

DI CASA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI, CNPJ: 
37.723.133/0001-04, torna público que requereu a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA/Dom Eliseu a 
solicitação da Licença de Operação, processo nº 2022001379 
para atividade de Viveiro de mudas, em Dom Eliseu/PA.

R. DE S. LIMA IND. E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 
04.647.333/0001-68, Loc. na Rod. BR 010, Km 
1809, S/N, Industrial, São Miguel do Guamá, torna 
publico que requereu da SEMMA/SMG a renovação 
da sua L.O. Nº 059/2019, conforme protocolo Nº 
722/2022, para atividade Serraria.

PAULO FARIAS DE LIMA - CNPJ 18.329.184/0001-
01, localizada a Rod. Alça Viária km 01, n° 2634-lj B2, 
São João, Marituba-Pará, torna público o pedido de 
emissão de Licenciamento Ambiental junto à SEMMA/
Marituba - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE, Protocolo 1678/2022. 

A empresa AUTO POSTO CAMETÁ II COMÉRCIO DE DERIVADOS 
DE PETRÓLEO LTDA, com CNPJ: 34.973.469/0001-29, torna público 
que requereu da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE 
CAMETÁ – SEMMA/PA, a Renovação da Licença de Operação – LO 
Nº 006/2020, para exercer a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA 
DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO 
VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) – GÁS/ 
BOTIJÕES DE 13 KG. Situada na Rua Coronel Raimundo Leão, Nº 
1010, Bairro Central Município de CAMETÁ/PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO - PA
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº  9/2022- 007 - PMC-SRP
Na publicação do Diário Ofi cial da União, Secão 3, pág. 
367 e Jornal Amazônia de 31 de Agosto de 2022, OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 
e da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO 
MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA. 
ONDE SE LÊ: SESSÃO PÚBLICA: Data: 12 de setembro de 2022 
às 14:00.  LEIA-SE: SESSÃO PÚBLICA: Data: 15 de setembro 
de 2022 às 10:00

ANNA KARINA DE FIGUEIREDO SANTOS
Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA 

Nº 10/2022 
   O SANTA ROSA ESPORTE CLUBE, com seu CNPJ nº 
04.845.194/0001-87, en� dade de prá� ca despor� va, 
pessoa jurídica de direito privado, com sua sede localizado 
na Rua Padre Júlio Maria, nº 98, distrito: Icoaraci, nesta 
cidade Belém, representado neste ato pelo seu Presidente 
em exercício, baseado nos termos do ar� go 10º e 11º 
do seu estatuto, resolve por meio do presente EDITAL 
informar aos seus sócios a remarcação da assembleia 
geral extraordinária para o dia 12 de setembro de 2022, 
na Rua Antônio Barreto, nº 130, edi� cio Village Offi  ce, 
auditório do edi� cio, ás 11:00 horas da manhã, em virtude 
do inicio do Campeonato Paraense Série B de 2022. 
Ficado man� da as pautas da Assembleia Extraordinária 
agendada para o dia 05.09.2022, quais sejam: 
1. Atualização do Estatuto; 
2. Alteração do Escudo do Santa Rosa, bem como as suas 
Cores; 
3. Mudança de Endereço da Sede; 

BELÉM-PA, 02 de Setembro de 2022. 
EDSON VALINO VIANA 

Presidente em Exercício 

A pós a agenda em Be-
lém, a candidata à 
Presidência da Repú-

blica Simone Tebet (MDB) 
desembarcou em Santarém, 
no oeste do Pará, para um 
encontro com apoiadores. 
Acompanhada do governo 
Helder Barbalho (MDB), a 
presidenciável participou de 
uma caminhada pela cidade 
por volta das 18h. O trajeto, 
que reuniu um grande nú-
mero de simpatizantes, se 
iniciou na praça Tiradentes, 
no bairro Aldeia.

Em Santarém, Tebet apro-
veitou para falar sobre a cam-
panha no Norte do País, e des-
tacou que pretende mostrar ao 
mundo as potencialidade da 
Amazônia a partir do desen-
volvimento sustentável, com a 
� oresta de pé e sem dar brecha 
a quem descumpra a lei. 

“Estamos numa orla elabo-
rada, feita na época do Helder 
ministro, onde nós temos a 
integração perfeita: um porto 
que exporta a riqueza do Bra-
sil e gera emprego e renda. É 
aqui que todos os pescadores 
produzem para o seu sustento 
e venda. É isso que a gente quer 
mostrar para o mundo, que 
o agronegócio é sustentável, 
que é possível conviver junto, 
e essa harmonia vai gerar em-
prego, renda para a população 
brasileira”, disse.

Tebet falou ainda sobre o 
atentado contra a vice-presi-
dente da Argentina, Cristina 
Kirchner, na noite de quinta-
-feira, em Buenos Aires. Ela 

Santarém na agenda
SIMONE TEBET DIZ QUE NÃO DARÁ BRECHA PARA ILEGALIDADES NA AMAZÔNIA E FAZ DURAS CRÍTICAS À POLARIZAÇÃO
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classi� cou o ocorrido como 
lamentável e a� rmou que isso 
é re� exo da “popularização 
odiosa e ideológica” que hoje 
divide o mundo e o Brasil. 
“Precisamos acabar com essa 
polarização que está levando 
o Brasil para o buraco e unir 
as famílias. Ali, nós estávamos 
falando de um lobo solitário. 
Esse é o mau exemplo que o 
presidente da República dá 
quando acirra, quando não 
dá o bom exemplo e não tem 

a capacidade de se solidarizar 
com uma mulher. Não pode-
mos tolerar isso, seja quem for 
a vítima”, enfatizou.

O governador Helder Bar-
balho disse ser “fundamental 
que nós possamos ser ouvi-
dos, que possamos dar a opor-
tunidade para que a Simone 
conheça a essência da Ama-
zônia, a pluralidade da Ama-
zônia e as soluções. Santarém 
está certamente trazendo toda 
a experiência de uma cidade 

portuária que tem na logística 
uma estratégia fundamental 
para o escoamento das nos-
sas produções. Aqui se investe 
no agro e ao mesmo tempo se 
relaciona com a � oresta, isso é 
Santarém”.

COMPROMISSOS
Neste sábado, às 8h30, a 

candidata do MDB visita a 
Usina da Paz, na Cabanagem, 
em Belém.

Pela parte da tarde, ela vai 

participar da 17ª Reatech - Fei-
ra Internacional de Tecnologia 
em Reabilitação, Inclusão e 
Acessibilidade no Expo Imi-
grantes, localizado na Rodovia 
dos Imigrantes, 1,5km - Jaba-
quara, em São Paulo/SP.

Simone Tebet foi 
acompanhada por 
apoiadores e políticos 
durante caminhada 
pelas ruas da cidade

VEJA 
MAIS
Use a câmera 
do seu celular 
para acessar 
o conteúdo 
multimídia.

Após um ano de embates e 
questionamentos de militares 
sobre o processo de votação 
eletrônica, o Ministério da 
Defesa e a Polícia Federal vali-
daram os sistemas que fazem 
funcionar as urnas que serão 
usadas nas eleições deste ano. 
Representantes das Forças Ar-
madas e da PF participaram 
ontem de solenidade realizada 

no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) para a lacração do siste-
ma eletrônico.

A solenidade deve esvaziar 
as dúvidas sobre o processo.

A partir de agora, nenhu-
ma alteração nos programas é 
permitida, a não ser que todas 
as entidades � scalizadoras 
das eleições se reúnam para 
reabri-lo. O presidente do TSE, 
ministro Alexandre de Mora-
es, a� rmou que o encontro na 
sede do TSE mostrou “a segu-

rança, a transparência, a serie-
dade e a con� ança” da Justiça 
Eleitoral nas eleições de 2022.

Além das Forças Armadas e 
da PF, participaram do evento 
representantes da Controlado-
ria-Geral da União (CGU), do 
Ministério Público Eleitoral, da 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), do Carter Center e da 
União Interamericana de Or-
ganismos Eleitorais (Uniore). 
O único partido a participar do 
procedimento foi o PTB.

Militares e CGU atestam
a segurança das urnas

BRASÍLIA
AGÊNCIA ESTADO


