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Fim de reserva 
está mantido
ALVO DE CRÍTICAS, GOVERNO ANUNCIA NOVO DECRETO DE EXPLORAÇÃO

O governo anunciou ontem 
a edição de um decre-
to com as regras para a 

exploração mineral na extinta 
Reserva Nacional do Cobre e As-
sociados (Renca). O decreto foi 
publicado em uma edição extra 
do “Diário Oficial da União”. A 
área, entre os estados do Amapá 
e do Pará, foi criada em 1984 e 
tem mais de 4 milhões de hecta-
res, aproximadamente o tama-
nho da Dinamarca.

Na última quarta-feira, o go-
verno publicou um decreto que 
extinguiu a Renca e permitiu a 

exploração mineral na região. 
Esse decreto será revogado, mas 
a extinção da reserva está man-
tida. A área tem potencial para 
exploração de ouro e outros mi-
nerais, entre os quais ferro, man-
ganês e tântalo.

Segundo o ministro de Minas 
e Energia, Fernando Coelho Fi-
lho, a medida anunciada ontem 
deixará as regras para explora-
ção na região mais claras e pre-
servará as reservas ambientais 
e indígenas. Ele disse que, com 
a nova medida, ficará proibida, 
por exemplo, a licença para ex-

ploração para quem tiver atuado 
na exploração mineral ilegal na 
reserva antes do decreto. 

Após o anúncio do governo, 
o senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) afirmou que o novo 
decreto é uma tentativa de “en-
ganar a sociedade brasileira e a 
comunidade internacional”. “O 
novo decreto, na prática, não 
muda nada”, declarou. Desde a 
semana passada, diversos seto-
res da sociedade, como artistas 
e ambientalistas, têm criticado a 
medida do governo de extinguir 
a Renca.

RENCA 

Jornalistas, estudantes e pro-
fissionais que atuam na área de 
comunicação na região do Baixo 
Amazonas lotaram o auditório 
do Ministério Público do Estado 
de Santarém para participar do 
primeiro dia do Encontro de Co-
municação do Pará (Publicom), 
realizado ontem. Organizado 
pela Secretaria de Estado Comu-
nicação (Secom), o evento teve 
como destaque no primeiro dia 
da programação, a palestra “Pará: 
descobrindo outros mundos para 
se conectar”, ministrada pelo jor-
nalista Zeca Camargo.

A relação entre o jornalismo 
e as redes sociais também foram 
abordados no evento. A jorna-
lista Cleide Pinheiro (Temple), 
falou sobre os riscos e crise de 
imagem e os desafios da gestão 
de reputações na era digital.A 
programação do Publicom con-
tinua hoje. 

Encontro de 
Comunicação 
é realizado 
em Santarém

  Estudantes da escola Benedito Maia conheceram a sede dos jornais das ORM
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Duas turmas do 9º ano da 
escola Benedito Maia, de Ana-
nindeua, conheceram ontem a 
sede dos jornais Amazônia e O 
LIBERAL. Redação, parque grá-
fico e a distribuidora da empresa 
foram alguns dos espaços visita-
dos pelos estudantes. A visita 

ORM recebem a visita de 
estudantes de Ananindeua

  Zeca Camargo participou do evento
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consta do programa O LIBERAL 
na Escola, das Organizações Ro-
mulo Maiorana (ORM). Os estu-
dantes aprenderam um pouco 
da dinâmica da redação e con-
versaram bastante com alguns 
dos profissionais do veículo de 
comunicação.

As professoras Sheila Sales 
e Suely Carlos, o diretor Márcio 
Santos e os 30 estudantes foram 
recebidos pelo coordenador do 
programa, Alan Siqueira.

EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DE BELÉM

Pregão Eletrônico nº 10/2017
OBJETO: Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME para o 
Hospital Geral de Belém.
ABERTURA: Às 8:00 horas do dia 11 de Setembro de 2017.
EDITAL: À disposição no Site www.comprasgovernamentais.gov.br
INFORMAÇÕES: (91) 3289-8080 / licitacoes.hgebe@gmail.com

GALVANE TEIXEIRA GOMES – Cel Med
Ordenador de Despesas do H Ge Belém

AVISO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

Processo nº 23204-0011484/2016-05.
Objeto: A presente licitação é exclusivamente para Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, nos termos da Lei, e tem como objeto a Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de serviços de lanchonete, com concessão de bem 
público a titulo oneroso, destinados a exploração dos espaços físicos reservados 
à lanchonete, nas dependências da Universidade Federal do Oeste do Pará na 
cidade de Santarém-Pará, para atender às necessidades da comunidade universitária 
da UFOPA, tipo MAIOR DESCONTO GLOBAL DO CARDÁPIO, na data, horário e local 
indicados abaixo no edital e anexos.
Total de Itens Licitados: 0052.
 Total de Lotes Licitados: 001.
Local que poderá ser lida ou obtida à íntegra do Edital e seus anexos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br
Disponibilidade do Edital no site comprasgovernamentais: a partir das 08hs00min 
do dia 29/08/2017.
Entrega da Proposta:
Abertura da Proposta: em 11/09/2017 às 10hs00min (horário de Brasília).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2017

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ
CÓDIGO DA UASG: 158515 MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

Nos termos do estatuto da entidade, convoco os associados quites 
com as obrigações estatutárias para comparecerem à Assembléia Geral 
que será realizada no dia 5 de setembro de 2017, às 18h em 1ª convo-
cação e às 18h30 em 2ª convocação, na sede da Associação Paraense 
de Supermercados, onde a entidade funciona, na Av. Magalhães Barata, 
695, sala 706, nesta capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
pauta: 01. Apreciar e decidir sobre as propostas de convenções cole-
tivas de trabalho enviadas pelas entidades sindicais obreiras: Sindica-
to dos Trabalhadores no Comércio Varejista e Atacadista de Gêneros 
Alimentícios e Similares do Estado do Pará (em processo de alteração 
de denominação para Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de 
Supermercados, Shopping-Center, Mini-Box e do Comércio Atacadista 
e Varejista de Gêneros Alimentícios dos Municípios de Belém e Ana-
nindeua, como há anos é conhecido), Sindicato dos Trabalhadores no 
Comércio de Ananindeua-Pa, após os últimos eventos/fatos, Sindicato 
dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários das Empresas do Co-
mércio, Indústria, Construção Civil, Locação de Veículos e de Prestação 
de Serviços do Município de Belém no Estado do Pará e Sindicato dos 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará; 02. Se for 
o caso, autorizar e delegar poderes à presidência da entidade para ce-
lebrar convenções coletivas de trabalho com os sindicatos profissionais 
antes referidos; 03. O que mais ocorrer ou for necessário.

Belém-Pa, 29 de agosto de 2017.  Fernando Fontes de Brito - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL


