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C entenas de pessoas enfren-
tam filas imensas para atu-
alizar cadastro do progra-

ma Bolsa Família em Belém. Os 
beneficiários receberam o aviso 
de recadastramento em novem-
bro do ano passado, mas deixa-
ram para procurar atendimento 
somente nos últimos dias. 

Para não perder o benefício, 
muita gente tem chegado ao pos-
to de atendimento, localizado na 
rodovia Augusto Montenegro, 
ainda de madrugada, outras in-
clusive têm dormido na fila para 
pegar as primeiras senhas. Para 
este grupo, foram convocadas 
15 mil pessoas e, até o momen-
to, mais de 13 mil ainda não 
fizeram atualização cadastral. 
O prazo se encerra hoje. Cerca 
de mil pessoas têm procurado 
diariamente o posto de recadas-
tramento nesta semana. Elas se 
ajeitam no espaço como podem: 
utilizam sombrinhas para fugir 
do mormaço e improvisam aba-
nadores para amenizar o calor. 

Para agravar ainda mais afli-

ção dos beneficiários do pro-
grama, por conta da demanda 
muito maior do que a esperada, 
o sistema operacional do posto 
de atendimento, sobrecarrega-
do, frequentemente estanca, o 
que acaba atrasando os serviços 
de atualização de cadastro. A 
confeiteira Helen Ferreira, de 26 
anos, entrou fila as 5 horas, mas 
no final da manhã ainda não 
tinha conseguido ser atendida. 
Mãe de duas crianças, uma de 
10 e outra de 5 anos, ela contou 
que esta era a segunda vez que 
tentava atendimento no local 
esta semana. “Teve gente que 
dormiu aqui. Eles falaram que 
vão atender todo mundo que está 
aqui fora, mas o serviço está fora 
do ar e muito lento”, reclamou. 

Para a dona de casa Dilzire-
ne Santos, de 37 anos, que tem 
5 filhos cadastrados no progra-
ma, o esquecimento foi motivo 
de não ter comparecimento ao 
recadastramento com antece-
dência. “Simplesmente esqueci 
a data”, contou. 

A coordenadora da Central 
de Cadastro Único do Bolsa Fa-
mília em Belém, Dayse Penafort, 
disse que a demora no atendi-
mento e sobrecarga do sistema 
se deu por conta dos usuários 
que deixaram para atualizar as 

informações do programa no 
prazo limite. Para os próximos 
grupos que serão atendidos, a 
coordenadora pede: “É esta re-
flexão que nós queremos trazer 
para as pessoas, para não deixa-
ram para comparecer só nos úl-

timos dias do prazo”, disse. Para 
as pessoas que não consegui-
rem atendimento até hoje, ainda 
é possível reagendar a atualiza-
ção para outras datas, de acordo 
com a disponibilidade do siste-
ma da central. 

Fila para atualizar cadastro
Beneficiários enfrentaram longa espera para não perder Benefício do Bolsa família. prazo termina hoje.

PROGRAMA 

Para celebrar os 160 anos de 
“O Livro dos Espíritos”, uma 
das obras fundamentais do 
espiritismo, a União Espírita 
Paraense (UEP) organiza o 4º 
Congresso Espírita Paraense. 

O evento, que será realizado 

neste fim de semana (21 e 22), 
no Hangar, deve reunir cerca 
de 2 mil pessoas para refletir 
sobre o tema “Espiritualidade: 
despertar para viver a paz”. As 
inscrições para o evento serão 
realizadas no dia do evento.  

Hangar: Congresso Espírita 
será neste fim de semana

  Beneficiários receberam o aviso em novembro, mas muitos deixaram para se recadastrar nos últimos dias do prazo
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O botijão de gás de cozi-
nha ficará 5% mais barato 
nas refinarias a partir de hoje 
(19), informou a Petrobras on-
tem. De acordo com a petro-
leira, sua diretoria executiva 
aprovou a revisão de política 
de preços do gás liquefeito de 
petróleo (GLP) residencial, 
comercializado em botijões, 
o chamado gás de cozinha. 

Foram definidos novos 
critérios para reajustes em 
GLP residencial e uma regra 
de transição para 2018, que 
permitirá a redução do pre-
ço do produto. A revisão de 
preços, que antes era mensal, 
será trimestral. O preço mé-
dio de GLP residencial sem 
tributos comercializado nas 
refinarias da Petrobras será 
equivalente a R$ 23,16 por 
botijão de 13kg. No entanto, 

como os preços no mercado 
de combustíveis e derivados 
são livres, os reflexos no preço 
final ao consumidor vão de-
pender de repasses feitos espe-
cialmente por distribuidoras e 
revendedores. No ano passa-
do, o botijão de gás registrou 
um aumento de 16%.

Presidente do Sindicato 
das Empresas Revendedo-
ras de GLP no Pará (Sergap), 
Francinaldo Oliveira disse 
que, seguindo o padrão da 
Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), o menor preço do Gás 
Liquefato de Petróleo no Pará 
tem o maior preço a R$ 78 e o 
menor a R$ 60. Acrescentou 
que, no caso de a redução de 
5% ser repassada integral-
mente pelas distribuidoras 
no Pará, o preço deve cair 
cerca de R$ 3,00.

Botijão ficará 5% mais 
barato nas refinarias

A PARtiR de hOje

Uma árvore do Bosque Zoo-
botânico Rodrigues Alves caiu 
no final da manhã de ontem. O 
vegetal despencou na calçada 
da avenida Romulo Maiorana, 
no bairro do Marco. Nenhum 
pedestre ou veículo foi atingido. 
Houve apenas danos na grade de 
contenção do espaço verde.

Apesar do tamanho do vegetal, 
o trânsito não foi afetado. Apenas 
a calçada foi obstruída, o que obri-
gava os pedestres a andarem pelo 
acostamento da avenida para po-
der passar pelo trecho em que a 
árvore estava. (Portal ORM)

Árvore do 
bosque cai 
na calçada 
de avenida

CÂMARA MUNICIPAL 
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N º 170118/01

Modalidade: Pregão Presencial n º 170118/01. Tipo: 
Menor Preço: Aquisição de Combustível Para Manuten-
ção da Câmara Municipal de Goianésia do Pará. Data: 
31/01/2018. Hora: 15:00 h. Local de Aquisição do Edital: 
No prédio da Câmara Municipal, sito a Rua Pedro Soares 
de Oliveira s/n, Centro, de segunda a sexta-feira de 8:00 ao 
12:00hs até o dia 26/01/2018. Goianésia do Pará, 18 de 
janeiro de 2018. Emerson Santos Marinho - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO MARIA

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2017

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Rio Maria-PA, instituída pelo Decreto n.º 467 
de 02 de janeiro de 2018, torna público para o conhe-
cimento dos interessados a REVOGAÇÃO da Concor-
rência Pública n.º 001/2017, referente a Contratação de 
empresa para recuperação da estrada vicinal que liga a 
BR-155 a Bannach, trecho do município de Rio Maria-PA, 
em decorrência da constatação de falta de informações 
de fundamental importância no processo licitatório. Ao 
tempo, que esta CPL informa que a Concorrência Pública 
supracitado será realizado brevemente, a data será publi-
cada respeitado a Lei 8.666/93. Pelo exposto, toda esta 
Comissão, decide pela REVOGAÇÃO do referido Certa-
me.  Rio Maria-PA em, 16 de janeiro de 2018. Marco An-
tonio Lage Rolim. Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações - Decreto n.º 467 de 02 de janeiro de 2018.
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