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COCAVIP, CNPJ/MF N° 21.346.610/0001-11, sito 
na Rua 8 de Maio, s/n°, bairro Campina de Icoaraci 
(ICOARACI), Belém-PA, CEP: 66.813-110, torna 
público: a concessão da Licença de Operação N° 
223/2022 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Belém-PA, sob o processo n° 5440/2021, válida 
até: 25/07/2026, da atividade: Outras Atividade não 
Especificados Anteriormente-CENTRAL DE TRIAGEM.

CARVALHO CARBONIZAÇÃO LTDA, CNPJ 
44.590.150/0001-78, torna público que 
recebeu da SEMAS-PA, Licença de operação nº 
13672, sob o processo nº 22609/2022.

Lucilene Dotto Nicolodi Eireli, CNPJ Nº 04.190. 
866/0001-63, Inscrição Estadual: 15.216.057-4, 
localizada na Avenida Perimetral Sul, s/n, Centro no 
município de Uruará-PA, torna público que recebeu 
Licença de Operação nº 13732/2022 pela Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade para 
a atividade de transporte rodoviário de produtos 
perigosos, processo nº 2021/30445.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 07/2022
Fica Retificado os Avisos de licitação, Circulados 
no Jornal Amazônia Pag. 4, Gerais, do dia 05 de 
Outubro de 2022, referente ao Pregão Eletrônico 
SRP nº 07/2022, objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
MANUAL DE VEGETAÇÃO COM ENXADA, PODA DE 
ÁRVORE E LIMPEZA DE CANALETAS NO MUNICÍPIO 
DE ANAJÁS. ONDE SE LÊ: DATA DE ABERTURA 
DIA 18/10/2022 AS 11:00h, LEIA-SE: DATA DE 
ABERTURA 20/10/2022 AS 11:00h

Edimar Corrêa Pantoja
Pregoeiro

MB MED DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 47658581/0001-17, situada na Rod. BR 316, 
km 06, Ed. Tokio Boulevard, sala 109; esquina 
com Travessa Az de Ouro, Bairro Levilândia, CEP 
67.015-760, torna público que está REQUERENDO 
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de  
Ananindeua  LICENÇA DE OPERAÇÃO, através do 
requerimento nº RO66/2022. 

De Castanhal até Belém 
foram montados sete pos-
tos de apoio e acolhida pela 
Defesa Civil do Estado e de 
Castanhal. Um desses pontos 
é na orla da vila do Apeú. Os 
voluntários realizam mas-
sagem e fazem curativos nos 
pés dos romeiros que param 
para descansar. Foi monta-
do, também, um redário para 
quem precisar dormir um 
pouco. 

A professora de educação 
física Beatriz Costa parou no 
Apeú após ter caminhado 

cerca de 40 quilômetros, de 
Igarapé-Açu até Castanhal. 
Essa é a segunda vez que ela 
faz a caminhada para agra-
decer por bênçãos recebidas. 
“Paramos lá em São Francis-
co para dormir e saímos de 
madrugada e estamos che-
gando agora de manhã aqui 
em Castanhal com muita 
fé. Espiritualmente estamos 
muito fortes, mas o corpo já 
está muito cansado e os pés 
com os calos costurados para 
não rasgar. Vamos conseguir 
chegar lá”, contou a romeira, 

que faz parte de um grupo de 
50 pessoas de Igarapé-Açu. 

Cleiton Monteiro, também 
de Igarapé-Açu, aproveitou 
para recarregar as energias 
com um banho no rio Apeú. 
“Estamos já muito cansados. 
Mas quando a gente chega 
em Castanhal, o banho no rio 
Apeú nos devolve as forças”, 
disse. 

No outro ponto de acolhi-
da montado no posto Pombal, 
na saída da vila do Apeú, na 
BR-316, ocorre o encontro de 
dezenas de grupos vindos de 

vários municípios da região 
nordeste. “Quando a gente se 
encontra aqui acontece algo 
muito bom. Renovam-se as 
forças e a esperança. Eu vejo 
que estamos todos com o 
mesmo propósito e isso é po-
deroso. Essa é a terceira vez 
que faço a caminhada e sei 
que quando chega aqui já es-
tamos cansados e dá vontade 
de desistir, mas eu olho para 
cada um dos nossos irmãos e 
me dá força”, contou Wellin-
ton Mendes, de São Francisco 
do Pará. 

Pontos de acolhida permitem descansar antes de seguir viagem

Sâmara Alves, 33 anos, 
participou da caminhada 
pela primeira vez. Nascida no 
Pará, ela mora atualmente em 
São Paulo, mas soube da ca-
minhada pelas redes sociais 
e não pôde deixar de partici-
par. “Tudo o que eu alcancei 

foi graças à Nossa Senhora 
de Nazaré, que foi minha in-
tercessora por eu ter passado 
no Exército”, disse. “Nos mo-
mentos mais difíceis, vou me 
agarrar à minha fé, pensar 
na minha família e em todo 
mundo que está torcendo 

por mim. Vou na fé”.
A dona de casa Alzenir Cor-

deiro, 44, participa da cami-
nhada há 13 anos. “Uma pro-
messa foi a minha filha passar 
na faculdade e a outra foi para 
o meu pai, que ficou na UTI. 
Eu pedi pela saúde dele e ele 

saiu”, lembrou. 
Marco Antônio Valada-

res, 49 anos, há quatro anos 
participa da caminhada. “É 
muita emoção. É gratifican-
te”, disse. “É uma promessa 
para a minha filha, que pas-
sou na universidade”. 

Recém-chegados e veteranos no grupo dividem a mesma emoção

Centenas de romeiros ini-
ciaram ontem, às 7h30, a 
caminhada de 70 quilô-

metros de Castanhal até Belém, 
após dois anos de suspensão 
por causa da pandemia de co-
vid-19. A tradicional jornada 
em homenagem para Nossa 
Senhora de Nazaré 
se repete há 43 anos 
e, desta vez, deve ser 
cumprida em 26 ho-
ras. A previsão é de 
que o grupo chegue 
às 9h desta quinta-
-feira à capital.

O ponto de parti-
da foi a Igreja Matriz 
de São José. Antes, no 
entanto, os fiéis as-
sistiram à cerimônia 
de troca do manto da imagem 
que os acompanha em um dos 
carros de apoio. “Desde a hora 
que acordei estou sentindo esse 
clima de Círio. Tudo se torna 
mais especial, principalmente 
porque estou aqui para me des-
pedir da minha filha e a entre-
gar a Nossa Senhora, para que 
ela a proteja na caminhada até 
Belém. Será a primeira vez dela, 
mas sei que vai dar tudo certo”, 
disse Deusa do Socorro Silva.

Professor da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), José 
Nazareno Abraçado Henri-
ques, 69, disse que a caminha-

da ocorre há 43 anos e há 34 ele 
integra a coordenação. “É uma 
caminhada que esse ano está 
tocando muito no coração de 
cada romeiro. A ansiedade, a 
emoção, a forma de como agra-
decer”, disse.

A caminhada começou com 
600 romeiros, mas a estimativa 
é que termine com mil. “Vão 
entrar outros grupos em San-

ta Izabel, em Mosqueiro, por 
exemplo”, disse o professor. 

Para o coordenador do Ter-
ço dos Homens, Renato Freire, 
a procissão é um momento de 
gratidão à padroeira. “Estamos 
aqui para agradecer por estar-
mos bem, com saúde. No ano 
passado realizamos apenas a 
carreata, pois ainda estávamos 
na pandemia. Passamos por 

momentos muito difíceis e ago-
ra é momento de acolhimento e 
de fé”, disse.

Antes dos romeiros entra-
rem na BR-316, em direção a 
Belém, eles recebem apoio e o 
carinho dos moradores do mu-
nicípio ao longo da avenida Ba-
rão do Rio Branco. Das janelas 
dos ônibus as pessoas acenam e 
se emocionam. “Ainda nem saí-

mos de Castanhal e a emoção já 
toma conta de mim. Tudo isso 
é muito importante para quem 
decidiu caminhar por Maria. 
Eu sei que não vai ser fácil. Mas, 
quando eu me sentir cansada, 
vou lembrar dos rostos de cada 
uma dessas pessoas”, disse a 
estudante Andréia Lima, que 
está fazendo pela segunda vez a 
caminhada.

Devoção sem limites
ROMEIROS CAMINHAM QUILÔMETROS PARA AGRADECER NOSSA SENHORA PELAS BÊNÇÃOS ALCANÇADAS
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Grupo com 600 romeiros
iniciou a jornada de 70
quilômetros até Belém
às 7h40 desta quarta


