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Um bebê de 11 me-
ses, da etnia Warao, 
que veio para Belém 

acompanhado do grupo de 
refugiados venezuelanos, 
morreu no começo da ma-
nhã de ontem, em decor-
rência de pneumonia e des-
nutrição aguda. A morte do 
menino foi informada  por 
voluntários que auxiliam os 
indígenas venezuelanos, e 
posteriormente confirmada 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde (Sesma). A criança 
estava internada em esta-
do grave desde o último dia 
26 no Hospital e Pronto So-
corro Mário Pinotti, situado 
na travessa 14 de Março, no 
bairro do Umarizal. O me-
nino apresentava quadro de 
pneumonia e foi encami-
nhado do  Hospital Pio XII, 
localizado na avenida Assis 
de Vasconcelos, no bairro da 

Morre bebê Warao 
Criança de 11 meses refugiada da venezuela também sofria de desnutrição 

pneumonia

Campina.
Segundo relatos de vo-

luntários, a criança tam-
bém estava profundamente 
desnutrida.

O bebê é a segunda crian-
ça Warao que perde a vida 
por complicações de saúde 
ligadas à má alimentação e 
condições de insalubridade 
em menos de um mês em 
Belém. No dia 24 de feverei-
ro deste ano, outro menino 
Warao, de três anos, morreu 
de pneumonia, também no  
HPSM da 14. Ao todo, sete 
crianças Warao já morre-
ram em Belém desde 2017.

A Fundação Papa João 
XXIII (Funpapa), por meio 
da Sesma, reforçou que vai 
prestar toda assistência à 

família da criança venezue-
lana, através do Serviço de 
Proteção e Calamidade Pú-
blica e Emergência (Sicape), 
com auxílio funeral.  

A Prefeitura de Belém 
ressaltou que a criança não 
estava no abrigo do muni-
cípio.

CaLaMiDaDe

A família do menino está 
em Belém há cerca de quatro 
meses. Eles moram em um 
abrigo localizado na traves-
sa Campos Sales, no bairro 
da Campina. A hospedagem 
é custeada pelo próprio gru-
po, que sobrevive de doa-
ções e ajuda de voluntários. 
A diária custa aproximada-

mente R$ 25 por casal. Ao 
todo, 110 pessoas, entre ido-
sos, adultos, adolescentes e 
crianças moram no mesmo 
abrigo. As condições de hi-
giene no local, segundo re-
latos dos voluntários, são 
consideradas precárias. “A 
casa está caindo de podre”, 
denunciou um voluntário 
Thyago Rezende.

A atual moradia deste 
grupo de refugiados vene-
zuelanos tem goteiras em 
praticamente toda a ex-
tensão, muita sujeira e lixo 
espalhado pelos cômodos, 
paredes com infiltração, te-
lhado apodrecido. Colchões 
velhos, redes puídas, ven-
tiladores danificados, ves-
timentas e calçados gastos, 
fogão avariado são tudo o 
que os refugiados possuem. 
A geladeira da casa está 
completamente vazia. To-
dos os objetos utilizados na 
residência, das roupas aos 
utensílios domésticos, fo-
ram conseguidos por meio 
de doações, conforme rela-
tou o voluntário.

Quem quiser ajudar, 
pode entrar em contato 
com Thyago Rezende pelo 
celular (91) 98422-2207 
ou enviar mensagem via 
WhatsApp.

Uma cachorrinha foi arras-
tado por uma moto, no bairro 
do Icuí-Guajará, em Ananin-
deua.  Vídeos com o flagrante 
do crime começaram a cir-
cular nas redes sociais digi-
tais. Imediatamente geraram 
revolta. A cadela foi resgatada 
com vida e está se recuperan-
do no HC Centro Veterinário 
Dr. Paulo Maia. Ela não corre 
risco de morrer, mas está bas-
tante machucada.

A cadela tem aproxima-
damente quatro meses. Foi 
batizada de “Amora”. Agora 
aguarda a alta para que come-
ce a busca por uma família que 
queira adotá-la. E tratá-la de 
forma que a violência sofrida 
fique para trás.

Nos vídeos, um homem 
e uma criança numa moto 
arrastam a cadela, que está 
amarrada. Aparentemente, a 
corda é segurada pela criança, 
que a solta num determinado 
momento.

A Divisão Especializada 
em Meio Ambiente (Dema), 
da Polícia Civil, tomou co-
nhecimento da denúncia 
pelas redes sociais digitais. 
Raquel Viana, representante 
da ONG Au Family, que fez o 
resgate da cadela, ficou de re-
gistrar a ocorrência ontem à 
tarde. Os voluntários da ONG 
foram acionados também pe-
las redes sociais, com pedi-
dos de socorro de um mora-
dor da área.

Cadela é 
arrastada  
por adulto 
e criança

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2019-001
Abertura dia 18/03/2019, às 09:00 horas, na sala de 
reuniões da Câmara, tipo Menor Preço por ITEM, Objeto 
Contratação de empresa para aquisição de Gêneros 
Alimentícios, expediente e limpeza, O edital encontra 
a disposição na Câmara Municipal, no horário de 
expediente, das 8:00hs às 14:00hs, em dias úteis e no site  
www.cmbaiao.pa.gov.br. Baião/PA,04/03/2019. Denison 
Resplantes dos Santos - Pregoeiro,


