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O PONTO DO GOIANO CONVOCA A SENHORA 
RALYNE SANTOS MOTA PORTADORA DE CTPS N° 
0083871 SÉRIE 00061 A RETORNAR AO TRABALHO EM 
72 HORAS, APÓS A PUBLICAÇÃO DESTE.

IARA FABRICAÇÃO DE ÁGUA ENVASADA LTDA
CNPJ 03.338.047/0002-39

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT de 
Benevides a Licença Operacional LO nº 130/2022 
válida até 21/06/2023 para sua fi lial.

FARINORTE RECICLAGEM LTDA - EPP, CNPJ: 
09.457.955/0001- 47, com endereço na Estrada de 
Iracema, Margem direita, KM 02 da Rodovia PA 140, Vila 
São Brás, S/Nº, Bairro Zona Rural, Município de Santo 
Antônio do Tauá/Pa, CEP 68786-000, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Santo Antônio do Tauá - PA, Licença de Operação 
Nº002/2022, com validade 29/06/2025, para a atividade 
de preparação de subprodutos do abate. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A Diretoria Executiva do SINDSFEPA. por intermédio de sua 
presidente, Marluce Galúcio Farias de Oliveira. no uso de 
suas atribuições legais e regimentais. CONVOCA a todos os 
servidores fazendários do estado do Pará. ativos e inativos, 
que sejam fi liados do SINDSFEPA. a participarem da 
Assembleia Geral extraordinária a ser realizada às 13h30, 
primeira chamada, e em segunda e última chamada às 14h00 
do dia 19/07/2022, no auditório do órgão central da SEFA. sito 
à Av Visconde de Souza Franco n° 110, Bairro do Reduto. que 
irá tratar das seguintes pautas:
1) Eleição da Comissão Eleitoral que irá conduzir o certame 
para eleição de nova diretoria, cujo mandato irá durar de 
19/09/2022 a 19/09/2025. 
2) Elaboração e aprovação ao Regimento Eleitoral. 
3) Aprovação de Contas referente ao periodo de 1° de janeiro 
de 2021 a 1’ de maio de 2022 
4) O que ocorrer 
Pelo presente fi cam todos os fi liados cientes da referida 
assembleia para participação em cumprimento às 
determinações estatutárias. 

Belém. 14 de julho de 2022 
MARLUCE GALÚCIO FARIAS DE OLIEVIRA -

Diretoria Executiva do SINDSFEPA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
IZABEL DO PARA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017-2022-PMSIP.
A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do 
Pará, torna publico que realizará licitação  na 
Modalidade Pregão Eletrônico, que tem como 
objeto Contratação de Empresa especializada 
na Prestação de Serviço de Transporte Escolar 
Terrestre e Fluvial para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Educação- SEMED do 
município de Santa Izabel; SESSAO PÚBLICA: 27 
de jullho de 2022, às 09:00hs, horário de Brasília, 
www.comprasnet.gov.br. Edital disponível: 
Endereço eletrônico: http://www.comprasnet.
gov.br (UASG 455288) e TCM PA – Informações 
e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

A partir do próximo sá-
bado (16), Unidade 
de Referência Espe-

cializada (URE) do Reduto 
começará a realizar testes de 
covid-19 também aos � nais 
de semana, no horário das 8h 
às 17h. O anúncio foi feito, na 
manhã desta quinta-
-feira (14), pela Se-
cretaria de Estado de 
Saúde Pública (Ses-
pa). Diariamente são 
oferecidos 350 testes. 
Com   a novidade, as pesso-
as que estiverem sentindo 
sintomas leves de covid-19, 
como febre, dor de cabeça, 
perda de olfato e paladar, dor 
na garganta, coriza e tosse 
podem procurar a URE Re-
duto para realizar testagem. 
O resultado sai em 20 mi-
nutos e, em casos positivos, 
recomenda-se que o pacien-
te busque unidades básicas 
vinculadas ao SUS ou da ini-
ciativa privada. A URE Redu-
to não realiza atendimento 
médico de casos de covid-19, 
sendo apenas um centro de 
testagem de casos suspeitos 

da doença.
“Expandir a realização de 

testagem para os � nais de se-
mana reforça o compromisso 
assumido com a população de 
fazer de tudo que há ao nosso 
alcance para continuar com-
batendo essa pandemia”, de-

clarou o secretário de 
Saúde do Estado, Rô-
mulo Rodovalho.

O Centro de Testa-
gem para a covid-19 
está disponível todos 

os dias na URE Reduto, lo-
calizada na avenida Doca de 
Souza Franco, esquina com a 
rua Manoel Barata. Todos os 
dias das 8h às 17h.

HIDROVIÁRIO
A partir desta sexta-feira 

(15),das 8h às 14h, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Be-
lém, vai realizar testes contra 
a covid-19 no Terminal Hidro-
viário de Belém. O objetivo é 
identi� car possível infecção 
pelo coronavírus em viajantes 
que chegam à capital, vindos 
de diversos destinos do Estado. 

Capital reforça testagem
URE REDUTO ATENDERÁ DURANTE FIM DE SEMANA E TERMINAL HIDROVIÁRIO VAI GANHAR POSTO DA SESMA

COVID -19

A Sesma inicia o serviço nes-
ta sexta-feira e segue com ele 
também amanhã, sábado (16).

Ainda de acordo com a 
Sesma também haverá testa-
gens nas demais sextas-feiras 
e sábados deste mês de julho, 

como forma de prevenção e 
controle da covid-19, na ca-
pital. Além de desafogar a 
demanda nas Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS), busca-se 
maior segurança para quem 
chega a Belém. Os testes estão 

disponíveis para todos, sejam 
sintomáticos ou não.Segundo 
dados da Companhia de Por-
tos e Hidrovias (CPH), cerca de 
100 mil pessoas passaram pelo 
Terminal Hidroviário durante 
o mês de julho. 

  A Unidade de Referência da Doca atende diariamente pelo menos 350 pessoas com sintomas gripais 
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às 17h. O anúncio foi feito, na batendo essa pandemia”, de-

Com a aprovação da vacina 
anticovid-19 CoronaVac para 
crianças de 3 a 5 anos, 286.912 
crianças paraenses poderão 
ser imunizadas contra o coro-
navírus. O levantamento é da 
Secretaria de Estado de Saúde 
Pública (Sespa), mas levando 
em conta somente crianças na 
faixa etária de 3 a 4 anos, já que 
crianças a partir de 5 anos já 
podiam tomar as doses pediá-
tricas da P� zer. 

“A Sespa informa, ainda, 
que o Estado tem doses su� -
cientes para atender esse pú-
blico e que os municípios pos-
suem estoque de imunizantes. 
No momento, o estado aguar-
da a de� nição do calendário 
do Ministério da Saúde para 
iniciar a vacinação”, comuni-
cou o órgão estadual. Em nota 
divulgada  na noite desta quin-
ta, a  Secretaria Municipal de 

Pará vai vacinar 286 mil 
crianças com a Coronavac

Saúde de Belém (Sesma) infor-
mou que Belém está prepara-
da para iniciar a vacinação de 
crianças de 3 a 5 anos de idade 
com a vacina Coronovac.”A 
Sesma dispõe de estoque para 
atender a demanda, estimada 
em 30 mil crianças, mas a ação 
só pode ocorrer após divulga-
ção de nota técnica do Minis-
tério da Saúde”, disse a nota.

Gabriel Aragão, biotecno-
logista e pai do pequeno Ravi, 
de 3 anos, comenta que a va-
cinação é muito aguardada.  
“A expectativa é que, dentro 
da nossa casa, a gente tenha 
menos preocupações em re-
lação a uma coisa que a gente 
já deveria ter resolvido a um 
bom tempo. A gente tem que 
realmente resguardar nossas 
crianças”, a� rmou Gabriel.

Em três dias de atendimen-
to, a  Unidade de Saúde Des-
centralizada  Casinha 
do Papai Noel,  exclusi-
va para pacientes com 
sintomas gripais, loca-
lizada  em  Santarém, 
oeste do Pará,  realizou 
1.113 atendimentos  en-
tre  consultas médicas 
e testes para covid-19. 
Desse total, 426 � ze-
ram teste para a covid, 
onde 222 testaram posi-
tivo para a doença. A Casinha 
do Papai Noel está localizada 
no bairro Prainha e foi reati-
vada na segunda-feira (11), em 
decorrência do números cres-
centes de pessoas com síndro-
mes gripais no município.

O objetivo da unidade é 
otimizar os atendimentos, de-
safogando outras unidades de 
atendimento para esse tipo de 
caso.Segundo dados da Secre-
taria Municipal de Santarém, 

Santarém registra 
aumento de casos

no primeiro dia de atendimen-
to da Casinha do Papai Noel, 

terça-feira (11), a pro-
cura foi de  325 pesso-
as,  onde 303 passaram 
por consulta médica 
e  140 � zeram o exame 
para detectar covid, 
sendo que  72 testaram 
positivo.  No segundo e 
terceiro dia, a Unidade 
registrou    788 atendi-
mentos, sendo que des-
se total  719 passaram 

por consulta médica,  286 fo-
ram submetidos ao teste para 

detectar o coronavírus. Des-
ses, 150 foram positivados para 
a doença. Qualquer pessoa 
com sintomas gripais como fe-
bre,  dor de garganta,  coriza 
e tosse  podem ir a uma das 
unidades realizar o teste rápi-
do. Pessoas sem sintomas ou 
que tenham tido contato com 
pessoas com covid-19 também 
podem fazer o teste. 


