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Mais um parlamentar para-
ense reagiu às ações da empresa 
Agropalma contra a comunida-
de quilombola Nossa Senhora 
da Batalha, localizada no limite 
entre os municípios de Acará e 
Tailândia. Nesta terça-feira, o 
deputado Bordalo (PT) ingres-
sou com uma moção pedindo 
ao Governo do Pará que esta-
beleça um processo de ampla 
veri� cação de origem dos do-
cumentos de posse apresenta-
dos pela empresa, regularize 
as áreas em que não há indí-
cios de fraude, substitua regis-
tros fraudulentos em cartório 
e garanta o reconhecimento do 
território quilombola. 

“Nós estamos assistindo a 
uma crise provocada por um 
dos maiores esbulhos possessó-
rios da história do Pará”, decla-

rou o petista. “A Agropalma se 
apoderou de forma fraudulenta 
de vastos territórios na região 
de Tailândia, de Moju, do Aca-
rá, onde implantou também o 
maior plantio de dendê do Bra-
sil. Claro que é um projeto que 
gera emprego, renda, economia 
para esses municípios, mas, 
por outro lado, não podemos 
esconder o fato de que está em 
um território fraudulentamen-
te estabelecido. Comprou-se 
uma posse individual ou outra, 
constituiu-se títulos de terras 
podres, amarelou-se, por isso se 
chama grilagem, porque o grilo 
amarela papel. Esses título po-
dres foram levados a cartório e 
registrado como títulos de terras 
saudáveis”.

Bordalo destacou que o pró-
prio Judiciário paraense já reco-

nheceu a fraude e determinou o 
cancelamento desses títulos.

De acordo com denúncia, 
a Agropalma instalou gran-
des contêineres para impedir 
que os quilombolas entrem 
e saiam do território. Desde 
então, a comunidade enfren-
ta di� culdades para comprar 
comida e remédio, além de ter 
perdido acesso a rio. 

Na segunda-feira (14), a depu-
tada Marinor Brito (PSOL) infor-
mou ter entrado com solicitação 
para que o Governo do Estado 
aja em favor da comunidade.

Bordalo cobra ação
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 RADAR – COOPERATIVA DE COMPARTILHAMENTO 
DE CUSTOS E ESTRUTURAS LOGÍSTICAS DOS 

PRÁTICOS DA ZP 1 LTDA.
CNPJ nº 23.216.537/0001-99 e NIRE 15.4.00018589.
O Presidente da RADAR, no cumprimento do que dispõe 
o seu Estatuto Social e a Lei nº 5.764/71, CONVOCA os 
49 sócios em dia para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, em sua Sede, localizada na Rua Domingos 
Marreiros nº 49 Sala 105, Bairro: Umarizal, Belém/PA, CEP 
66.055-210, no dia 02 de março de 2022 às 13h em 1ª 
Convocação com a presença mínima de 2/3  dos cooperados; 
em 2ª Convocação às 14h com a presença mínima de ½+1 
dos cooperados; e às 15h em 3ª  e última Convocação com 
a presença mínima de 10 (Dez) cooperados em condições 
de votar para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre a Prestação de Contas do Exercício 

Social de 2021, compreendendo o Relatório da Gestão, 
Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras e Perdas e 
Parecer do Conselho Fiscal;

2. Distribuição do custeio, nos termos dos arts. 80 e 81 da 
Lei 5.764/1971;

3. Distribuição dos Resultados;
4. Admissão, demissão e exclusão de cooperados;
5. Eleição do Conselho Fiscal para o ano de 2022/2023;
6. Assuntos de interesse do quadro social, sem deliberação.

Belém, 16 de fevereiro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2021-171201
A Câmara Municipal de Portel/PA torna público 
o processo licitatório Pregão Eletrônico SRP Nº 
9/2021-171201. Objeto: Registro de preço para 
contratação de empresa e eventual aquisição de 
serviços gráfi cos, em atendimento as necessidades 
da Câmara Municipal de Portel/PA, conforme 
quantitativos e especifi cações constantes no Edital 
e seus anexos. Maiores Informações no Endereço: 
Av. Floriano Peixoto, 415, Centro, Portel/PA ou 
https://www.licitanet.com.br e https://www.tcm.
pa.gov.br/. Abertura da sessão: 03/03/2022 às 
10h00 no site www.licitanet.com.br.

Alex Trindade Barbosa
Pregoeiro

EXPORTAÇÃO, MATERIAIS E ALIMENTOS DO PARÁ 
LTDA - EMAPA, CNPJ 04.988.598/0001-20 – localizada Foz 
dos rios Marajozinho e Afuá – Município de Afuá - PA Torna 
público que recebeu da SEMAS/PA a Licença de Operação 
(LO) Nº: 13225/2022 de Benefi ciamento de Palmito, com 
validade até 01/02/2024 protocolo n° 2019/0000031987.

Paulo Sergio Dantas Pereira Junior 
“Vegas gastropub” CNPJ: 43706802/0001-
24 Torna público que recebeu licenciamento 
ambiental da semma/pa, licença de operação 
(Lao N°16/2022 porte A-I) Valida no período 
de 19/01/2022 a 14/01/2026.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCURUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 8/2022-010
Abertura dia 02/03/2022, às 14:00 horas, no 
BNC, tipo Menor Preço item, Objeto registro de 
preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços 
de realização de exames radiológicos digitalizados 
para atender a unidade de pronto atendimento 
(upa), hospital municipal e rede básica de saúde 
do município de Tucuruí. Tucuruí/PA, 16/02/2022. 
FERNANDO BARROS LIMA. Pregoeiro

Cerca de 170 indígenas 
de seis tribos bloquearam 
ontem o tráfego da rodovia 
BR-230, a Transamazônica, 
no quilômetro 786, no muni-
cípio de Medicilândia. As in-
formações foram repassadas 
pela Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF).

Os indígenas cobraram o 
cumprimento das condicio-
nantes do plano básico am-
biental da Usina Hidrelétrica 
de Belo Monte, que não te-
riam sido cumpridas. 

Demandada, a Norte Ener-
gia, concessionária da Hidrelé-
trica Belo Monte, informou que 
não recebeu, até o momento, as 
pautas sobre as reivindicações. 
A empresa disse que mantém 
diálogo permanente, aberto e 
transparente com os povos in-
dígenas do Médio Xingu.
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