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Foi lançado nesta segunda-
feira (27) o programa “Pará Ci-
dadão”, do Governo do Estado. 
O objetivo é garantir a cultura 
de paz nas escolas da rede pú-
blica estadual, e integrar diver-
sas políticas públicas interse-
toriais voltadas à prevenção e 
ao bem-estar dos estudantes. 

A iniciativa possibilitará 
diversas ações nas unidades 
escolares, como: educação 
� scal e cidadania, � nancei-
ra, empreendedora, ações de 
saúde e de direitos humanos. 
As temáticas serão pautadas 
na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC); no Plano 
Nacional de Educação (PNE) 
e nas metas previstas para o 
Plano Estadual de Educação 
(PEE), entre outras.

“Precisamos melhorar o 
conteúdo da nossa educação e 
os Índices de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (Ideb). 
Temos que, cada vez mais, criar 
um movimento para reduzir a 
evasão escolar e que os nossos 
alunos possam ter mais interes-
se pela sala de aula e, principal-
mente, não é apenas estar pre-
sente na sala, mas efetivamente 
fazer dessa presença uma assi-
milação de conteúdo. Isso será 
aferido no Ideb 2022, mas inde-
pendentemente dessa avalia-
ção, que isso seja uma prática e 
uma busca diária, por todos os 
paraenses”, a� rmou o gover-
nador Helder Barbalho.

O programa vai contemplar 
alunos, professores e demais 
pro� ssionais da educação vin-

Escolas de paz e cultura
PROGRAMA POSSIBILITARÁ A INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ESTUDANTES 

“PARÁ CIDADÃO”

 Os computadores vão atender escolas de 12 regiões de integração 
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culados à Seduc, abrangendo 
todos os 144 municípios, nas 12 
regiões de integração paraense 
na sociedade. O  governador 
entregou 401 computadores 

completos, que serão destina-
dos às unidades escolares da 
rede pública estadual. Os kits 
têm CPU, monitor, mouse e 
teclado.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTES E LOGÍSTICA DE CARGAS SECAS, MOLHADAS, 
DAS DISTRIBUIDORAS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E G.L.P. 
GÁS NATURAL, ETANOL, BIODIESEL, E MUDANÇAS DO ESTADO 
DO PARÁ – SINTRACARPA. Assembleia Geral Ordinária – Edital 
de Convocação, pelo presente fi cam convocados todos os 
associados e não associados, para comparecerem na AGO, 
a ser realizada na sede do Sindicato na Rod. BR.316 –KM – 0, 
Passagem Grêmio Rodoviário, nº 17, Bairro - Castanheira, 
Belém – PA, no dia 31/12/2021, (Sexta-Feira), às 18:30hs em 
1ª Convocação e às 19:00hs em 2ª e úl� ma convocação para 
com qualquer número de presentes, debater e deliberar sobre as 
seguintes ordem do dia: 1° – Balanço Financeiro comparado com 
aplicação da Contribuição Sindical com o parecer do Conselho 
Fiscal, referente ao Exercício de Janeiro à Dezembro / 2020, 2° 
– Aprovar previsão orçamentária para o ano de 2022, – Belém-
PA, 28/12/2021 – Antonio Carlos Mar� ns Cardoso –  Presidente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

Na publicação veiculado no Jornal Amazônia, Pag. 6, 
Geral, do dia 24 de dezembro de 2021, CONTRATO 
Nº 118/2021. Origem: Tomada de Preço nº 
02/2021. Objeto. OBJETO: Contratação de Empresa 
Especializada para Execução dos Serviço de Reforma 
e Adequação da Secretaria Municipal de Saúde 
de Muaná. ONDE SE LÊ: Contratada: ENGEKROM 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 63.810.097/0001-18. 
LEIA-SÊ: FURTHE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, 
CNPJ Nº 40.883.618/0001-61.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE 
MARITUBA E REGIÃO-PARÁ – SINTRAMAR. O presidente do SINTRAMAR 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias que lhe são conferidas, 
especialmente, pelos artigos 26 e seguintes da entidade sindical, torna público e 
convoca, por este ato, todos os associados quites com as suas obrigações sindicais 
para a renovação da nova Diretoria Efetiva, Conselho Fiscal, Representantes Junto 
à Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços dos Estado do 
Pará e Amapá e seus respectivos suplentes, para o quadriênio (2022/2026), 
a contar da data de posse dos eleitos. Para dirigir o processo eleitoral, fi ca 
nomeada a comissão Eleitoral: PRESIDENTE: Sr. Manoel Benedito de 
Oliveira, brasileiro, aposentado, casado, Portador do RG n. 6397397 SSP/PA e 
CPF: 057.659.782-15; 1ª SECRETÁRIA: Dra. Keyla de Sousa Boas, brasileira, 
solteira, advogada, inscrita na OAB/PA sob n. 23.150 e CPF: 639.886.662-20; e 
2º SECRETÁRIO: Sr. João Cruz Cardoso Filho, brasileiro, casado, portador 
do RG: 2655507 SSP/PA e CPF: 449.442.502-82, podendo ser encontrados na 
sede da entidade sindical, com endereço localizado na Rua Assis Dória, n. 
338, Pedreirinha, CEP: 67200-000, Marituba (PA), no horário comercial 
das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. O requerimento de registro 
de chapas dirigido ao presidente da Comissão Eleitoral deverá protocolado 
no prazo máximo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, 
na Secretaria da entidade Sindical. Referido Requerimento será feito em 
documento próprio, disponível na sede do sindicato, devendo ser acompanhado 
de toda documentação exigida pelo Estatuto Social para o registro da chapa, 
sendo encaminhado ao Presidente da Comissão Eleitoral, para fi ns de análise 
de admissibilidade do pedido de registro de chapa, podendo ser assinado por 
qualquer um dos candidatos componentes da chapa que estiverem quites com 
suas obrigações estatutárias. Encerrado o prazo de requerimento de inscrição de 
chapa, no prazo de 1 (um) dia, o Presidente da Comissão Eleitoral determinará 
lavratura de Ata que mencionará todas as chapas com pedido de inscrição, com 
seus respectivos nomes e números de ordem de inscrição. A partir da publicação 
dessa ata no Mural de informações do SINTRAMAR, iniciará o prazo de 03 
(três) dias para apresentação de impugnação ao registro de chapa. Havendo 
pedido de impugnação, a chapa impugnada será intimada para apresentar defesa 
no prazo de 03 (três) dias. Findo esse prazo, o pedido de registro de chapa, 
com ou sem impugnação, será analisado pela Comissão Eleitoral que deverá, no 
prazo máximo de 1 (um) dia, deferir ou não o pedido de registro de chapa, 
com ou sem impugnação, cuja decisão será fundamentada, dando-se ciência a 
qualquer integrante da chapa interessada. Do indeferimento do registro de chapa 
será dado ciência a qualquer integrante da chapa indeferida que, no prazo de 
05 (Cinco) dias, poderá formalizar recurso Presidente da Comissão Eleitoral, a 
quem caberá decidir o recurso, de forma defi nitiva no prazo de 02 (dois) dias. 
Após o encerramento do prazo para registro de chapas ou expirado prazo recursal 
em razão de indeferimento de registro de chapa, o Presidente da Comissão 
Eleitoral providenciará a lavratura da ata, da qual deverá constar menção de 
todas as chapas apresentadas, discriminando todos os nomes e cargos que 
poderão ocupar, esclarecendo ainda aquelas cujos registros foram indeferidos, 
consignando protesto ainda sobre qualquer assunto que venha a ser formalizado. 
O pleito eleitoral ocorrerá no dia 28 (vinte e oito) de janeiro de 2022, de 
09h00 (nove) às 17h00 (dezessete) horas, na sede da SINTRAMAR, 
utilizando 02 (duas) urnas coletoras, sendo 01 (uma) urna fi xa instalada 
na sede da SINTRAMAR e 01 (uma) itinerante. Caberá ainda à Comissão 
Eleitoral designar os integrantes das mesas eleitorais. A apuração será realizada 
imediatamente  após o encerramento da votação com funcionamento também na 
sede da SINTRAMAR, mediante reunião de todas as urnas utilizadas no processo 
de votação, cabendo à mesa apuradora a contabilização dos votos e publicação 
do resultado, lavrando para tanto a respectiva ata, na qual circunstanciará todo 
o ocorrido. Não obtido o quórum necessário na primeira votação, um segundo 
escrutínio será realizado no prazo de 02 (dois) dias, contados a partir do primeiro 
dia útil seguinte à primeira votação, designando-se assim o dia 02 (dois) de 
fevereiro de 2022, no mesmo horário da primeira votação, tudo nos termos do 
Estatuto do SINTRAMAR. Por fi m, não sendo alcançado novamente o quórum, 
um terceiro escrutínio será realizado no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas após o início do segundo, designando-se assim o dia 04 (quatro) de 
fevereiro de 2022, no mesmo horário da primeira votação, para, em havendo 
necessidade, realizar esse terceiro escrutínio, tudo nos termos do Estatuto. Os 
prazos estabelecidos neste edital serão contados consecutivamente, excluindo-se 
o dia da publicação/intimação e incluindo-se o termo fi nal. Eventuais omissões 
serão sanadas pela Comissão Eleitoral. O presente Edital encontra-se afi xado na 
sede do SINTRAMAR para acesso dos interessados. Marituba-PA, 27/12/2021, 
Raimundo Nazareno Macedo Cardoso – Presidente do SINTRAMAR.

D LONGHINI CAGLIARI LTDA, CNPJ: 11.267. 
611/0002-06 torna público que requereu à 
SEMADE/BARCARENA, a Licença de operação, para 
atividade de comércio atacadista de máquinas e 
equipamentos para uso industrial no município de 
Barcarena através do processo nº. 857/2021.


