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Garça demarca
área em praça 
fezes de aves provocam transtornos

Frequentadores e vendedores 
da praça Batista Campos convi-
vem com uma companhia que 
tem causado transtornos: são as 
garças, que ficam principalmen-
te na copa da samaumeira, pelo 
lado da avenida Serzedelo Cor-
rea. Do alto dos prédios em fren-
te à praça tem-se a dimensão do 
grande número dessas aves. 

“Tem muitas mesmo”, dis-
se o vendedor de coco Rogério 
Cardozo, 42 anos. “Elas sujam o 
chão e os bancos da praça”, disse 
ele, que trabalha no local há qua-
tro anos. Rogério afirmou que 
muitas pessoas evitam caminhar 
sob a samaumeira, para não ser 
alvo das fezes das garças. 

Rogério acredita que os pei-
xes que têm nos lagos da praça 
atraem as aves, que fazem ni-
nhos na copa da árvore. “Fica 
um pouco pitiú”, disse. O vende-
dor contou que todos os sábados 
a prefeitura lava a praça. “Mas lá 
para terça-feira está insuportá-
vel de novo. Quando está muito 
forte o odor, isso acaba afastan-
do os consumidores de comprar 
água de coco”, completou. Sobre 
o que deve ser feito, Rogério afir-
mou: “É complicado. É preciso 
um trabalho técnico profundo”. 

O vendedor Silvério Louren-
ço Regis, 39 anos, 17 na praça, 
também reclamou do “cheiro 
de fezes das garças. Elas caem 
mortas e o urubu vem. Elas tra-

zem peixe e cobra mortos e jo-
gam aí. Também cai filhote (do 
alto da árvore)”, afirmou. “Tanto 
que embaixo da samaumeira 
não tem barraca”, acrescentou. 
Silvério acrescentou que o “mau 
cheiro” se intensifica quando 
chove. Ele disse que o fedor 
prejudica as vendas de água de 
coco. Outro vendedor observou 
que as garças ajudam os lavado-
res de carros, já que os veículos 
ficam sujos de fezes das aves.

lavador de carros 
O lavador de carros Nazareno 

Silva da Silva tem 47 anos e des-
de os sete trabalha na praça. Ele 
afirmou que, por causa da sujei-
ra causada pelas garças, lava de 
15 a 20 carros por dia. Cada lava-
gem custa entre R$ 15 e R$ 20. 

O bancário Augusto Batista, 
54 anos, que também fazia ca-
minhada na praça ontem pela 
manhã, afirmou que “já foi atin-
gido” várias vezes. Para evitar 
ser sujo pelas fezes das garças, 
Augusto evita passar sob a sa-
maumeira. Para tentar ameni-
zar a situação, o bancário sugere 
a colocação de uma tela. “Uma 
tela vazada. Levanta e baixa para 
lavar uma vez por semana, para 
não acumular muita coisa. Igual 
aquelas para carapanã”, afir-
mou. A Prefeitura de Belém, que 
faz a manutenção da praça, não 
tem estudos sobre as garças.

BATISTA CAMPOS 

  Garças: para não ser alvo de fezes, muitas pessoas evitam caminhar sob samaumeira
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CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA, torna público que no dia 19/01/2018, às 09:00hs, na sala de reunião, situada Av. 
Belém n° 17 Centro, fará realizar licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por item,
objeto aquisição de Combustível tipo Gasolina Comum entrega parcelada para atender a demanda operacional da Câmara 
Municipal de Tailândia. Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações que lhe foram introduzidas. 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo no horário de expediente, das 8:00hs às 12:00hs, 
em dias úteis. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA, torna público que no dia 19/01/2018, às 11:00hs, na sala de reunião, situada Av. 
Belém n° 17 Centro, fará realizar licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por 
item, objeto aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, materiais de limpeza e 
higiene, descartáveis e outros) para manutenção da Câmara Municipal de Tailândia. Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal 
nº 8.666/93, e suas alterações que lhe foram introduzidas. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo no horário de expediente, das 8:00hs às 12:00hs, em dias úteis. Tailândia-PA, 05 de Janeiro de 2018. Patricia 
Gordo de Sousa - Pregoeira


