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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Comunicação se mante-
ve, ao longo destes três primeiros anos de mandato, 
como a principal fonte de informação de qualidade 
da sociedade, sobretudo a paraense, reafirmando a 
sua missão de divulgar as ações dos órgãos da Ad-
ministração Pública Direta e Indireta do Governo do 
Pará, de maneira célere e eficaz, sempre priorizando 
o protagonismo social.

Os desafios da comunicação pública nos últimos 
dois anos, marcados pela Covid-19, foram inúme-
ros. Mesmo com este cenário, a Secretaria, por meio 
do Jornalismo, mídias digitais e publicidade, refor-
çou seu compromisso de dar visibilidade às ações 
desenvolvidas pelo Governo do Estado no combate 
à pandemia, com estratégias que contribuíram tam-
bém no combate às fakes news.

O trabalho em conjunto das cinco diretorias da  
Secom – Administração e Finanças, Jornalismo, Co-
municação Institucional, Publicidade e Comunica-
ção Popular e Comunitária - em parceria com a de-
mais secretarias e autarquias do Governo do Pará, 
foi determinante por levar informação de qualida-
de, de forma democrática, aos paraenses de todas 
as 12 regiões de Integração do Estado.

PONTE SOBRE O RIO SAMPAIO
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DIRETORIA 
DE JORNALISMO, 
PESQUISA E 
DOCUMENTAÇÃO 
A Secretaria de Estado de Comunicação, por meio da Diretoria de 
Jornalismo, Pesquisa e Documentação, desenvolve ações voltadas 
às divulgações de notícias do Governo do Estado e dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta, junto aos veículos de imprensa e aos 
canais oficiais de Comunicação do Executivo, alinhando-se à nova 
era digital e ao contexto social, ambiental e político do Pará.
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 Mês Matérias/Variadas Matérias/Pandemia Total
 Janeiro 300 326 626
 Fevereiro 257 477 734
 Março 163 763 926
 Abril 99 819 918
 Maio 633 449 1082
 Junho 592 319 911
 Julho 451 408 859
 Agosto 340 323 663
 Setembro 231 258 489
 Outubro 309 232 541
 Novembro 312 67 379
 Dezembro 399 166 565
 Total geral 4.086 4.607 8.693

OBJETIVO

ATRIBUIÇÕES

NOTÍCIAS

COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

MATÉRIAS SOBRE A PANDEMIA E PROGRAMAS SOCIAIS

O Governo do Estado alinha uma Diretriz em todas as ações de Comunicação e conteúdos produzi-
dos, baseando-se no pressuposto de fortalecimento da comunicação pública, ampliando o canal de 
diálogo com a sociedade. Essa reformulação é totalmente integrada. Além do institucional, objetiva-
-se a produção de conteúdos que valorizem o protagonismo social. 
 

• Cobertura jornalística das Agendas alinhadas pelo Governo do Estado; 
• Gerenciamento dos conteúdos jornalísticos gerados por todos os órgãos que integram o  
   Executivo, bem como gestão das ações de Comunicação desenvolvidas pelos mesmos; 
• Alinhamento e distribuição de conteúdos jornalísticos (textos, vídeos e áudios) para a imprensa;  
• Gestão e edição da Plataforma Agência Pará, canal oficial de divulgação de notícias do Governo;  
• Relacionamento com a imprensa; 
• Planejamentos de Coberturas jornalísticas; 
• Suporte a gestões de crises em Comunicação; 

Em todo o ano de 2021, as equipes de reportagem da Secom e demais assessorias do Executivo 
produziram 8.693 matérias, sendo 4.607 relacionadas à pandemia da Covid-19, o equivalente a 
52,09% do total produzido pelo Jornalismo. Os números refletem o cumprimento do papel do De-
partamento em dar visibilidade às ações desenvolvidas pelo Governo, visto que, houve um aumento 
de 34,3% na quantidade de conteúdos jornalísticos produzidos, em comparação com 2020 (6.470). 
O detalhamento da produção de conteúdo jornalístico, em 2021, segue conforme tabela abaixo:

A Diretoria de Jornalismo, Pesquisa e Documentação atua de maneira integrada com as demais 
Diretorias da Secretaria – Publicidade, Institucional e Comunitária – executando ações, como elabo-
ração de vídeos institucionais, que reduzem custos à Secom, garantem mais autonomia e otimizam 
processos. 

Apesar das medidas restritivas estabeleci-
das por causa da pandemia da Covid-19, 
o Departamento de Jornalismo, realizando 
função essencial de prestação de serviço à 
sociedade por meio da divulgação de in-
formações de interesse público, manteve 
o ritmo de produção, com parte da equipe 
home office e os demais em reportagens 
externas para abastecer o Agência Pará. A 
medida em que se teve um controle maior 
da pandemia, as equipes voltaram gradati-
vamente ao trabalho presencial. 

RELATÓRIO AGÊNCIA PARÁ / CONTEÚDO 2021

Fonte:GCOM
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PANDEMIA 
AÇÕES EM SAÚDE 



12 - Relatório de Gestão 13Relatório de Gestão -12 - Relatório de Gestão 13Relatório de Gestão -

GRANDES  
PROGRAMAS E  
PROJETOS 
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W3GCON

PORTAL DO GOVERNO E 
PORTAL DE NOTÍCIAS AGÊNCIA PARÁ 

A Secom utiliza o sistema W3Gcon, como gerenciador de conteúdo que permite a alimentação da 
plataforma Agência Pará com as notícias do Governo, produzidas por todos os assessores. Cada as-
sessor possui uma senha e um login para poder utilizar o sistema. As matérias são publicadas após 
revisão final dos editores da Secretaria. 
 

Em 2021, devido à segunda onda da pandemia do CoronaVírus, houve aumento no número de 
acesso de notícias relacionadas a área da Saúde, passando de 14,6% em 2020, para 27,1% em 2021. 

No ano de 2021, contabilizaram-se mais de 2 milhões (2.063.833) de acessos à home do Portal do 
Governo, tendo como somatória de acessos a todas as páginas cerca de 3 milhões e 690 mil acessos 
(3.694.719). Em relação ao Agência Pará, foram mais de 3 milhões e 700 mil acessos (3.704.375) à 
home e mais de 70 milhões (70.136.735) somando os acessos a todas as páginas do site. O gráfico 
abaixa ilustra esse crescimento em um comparativo de 2020 e 2021: 

Em 2021, os acessos à home do Portal do Governo somaram 2.063.833. Observou-se um aumento 
de quase 55% (54,21%) em relação ao ano anterior. Na somatória de acessos a todos as páginas, 
que chegou a 3.694.719, o aumento foi mais de 36% (36,33%). Já no Portal de Notícias Agência Pará, 
observou-se um aumento de quase 28% (27,86%) nos acessos à home, em relação a 2020, com total 
de 3.704.375. Na somatória de acessos a todas as páginas, o aumento foi expressivo, mais de 55% 
(55,33%), em comparação ao ano anterior. Mais de 70 milhões de acessos (70.136.735) As principais 
notícias por área de governo são:

NOTÍCIAS POR ÁREA DE GOVERNO

Outros: 22,2%

Finanças e Fazenda: 2,4%

Administração: 2,5%

Cidadania: 2,5%
Meio Ambiente: 2,5%

Cultura: 3,1%

Trânsito: 3,1%

Assistência Social: 3,3%

Governo: 5,3% Educação: 7,7%

Segurança: 8,9%

Desenvolvimento
Econômico: 9,5%

Saúde: 27,1%

DADOS DA PANDEMIA 
Acessos à home  2.063.883 Acessos à home  3.704.375

Somatória de acessos  Somatória de acessos  
a todas as páginas  3.694.719 à todas as páginas  70.136.735

 PORTAL PRINCIPAL   AGÊNCIA DE NOTÍCIAS

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Fonte: GCOM

Fonte:GCOM
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 Pos. Notícia Acesso  
 1ª Saúde: Pará recebe mais 234.150 doses de vacina contra Covid-19  194326

 2ª Saúde: Pará avança e está entre os 10 estados que mais vacinam contra a Covid-19  188773

 3 Saúde: Pará atinge o segundo lugar no ranking nacional de vacinação contra Covid-19 185054

 4 Saúde: Sespa reforça necessidade de tomar a segunda dose da vacina contra Covid-19 183045

 5 Saúde: Pará recebe mais 170.300 doses de vacinas contra Covid-19 nesta sexta (16) 181996

 6 Saúde: Pará recebe mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta (23) 181821

 7 Saúde: Pará recebe a 30ª remessa de vacinas contra a Covid-19, nesta quarta-feira (9) 175279

 8  Saúde: Pará supera 1,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas 164407

 9  Saúde: Pará ultrapassa a marca de 3 milhões de doses recebidas contra a Covid-19 162559

 10 Saúde: Sespa divulga Plano de Vacinacão dos Profissionis da Educação 162079

NOTÍCIAS MAIS VISUALIZADAS
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Cidade Visualizações de página Visualizações de páginas únicas Usuários
Belem 7425425 5568826 1747095
(not set) 3119123 2387094 1138663
Ananindeua 1208703 898068 331774
Manaus 512635 386587 186591
Marabá 364861 249058 95331
Santarem 323290 256530 103714
Castanhal 250719 194691 82837
Sao Paulo 248532 222512 167234
Parauapebas 230511 173065 72105
Rio de Janeiro 211700 176062 122140
Macapá 182582 136881 72146
Marituba 132669 95958 39465
Barcarena 129551 96566 44750
Fortaleza 126676 103653 69007
Brasilia 112360 99178 58397
(not set) 111064 80853 32074
(not set) 93103 71660 28389
São Luís 91362 74819 47382
Cameta 90430 69392 26708
Altamira 83890 64674 29361
Paragominas 82797 63682 28105
Breves 74940 52626 18690
Curitiba 72551 61293 38857
(not set) 65869 46268 17839
Açailândia 62508 49204 25189
Goiania 61151 51108 20228
Abaetetuba 60341 44446 19277
(not set) 52808 41348 18730
Redenção 51999 40983 18406
(not set) 50298 39809 17981
Belo Horizonte 47119 43190 37116
Santa Isabel do Pará 42988 30677 12129
Recife 42623 37156 31183
Salvador 36589 32661 27558
Xinguara 34139 24521 9497
Campinas 33694 29320 24076
(not set) 28044 20552 7836
Porto Alegre 27153 24177 20370
Campo Grande 25068 21666 17110
Bragança 24197 17495 6459
Osasco 23630 20046 7897
(not set) 23529 16968 6844
Imperatriz 22658 18487 11643
Ashburn 20370 19965 19196
Teresina 16543 14478 10367
Boardman 16442 15976 13020
Florianópolis 16422 14863 10995
Natal 14964 13526 11582
Betim 13992 12595 9557

No Brasil, os acessos ao Agência Pará foram realizados por usuários de mais de 90 cidades brasileiras. 

VISIBILIDADE NACIONAL 
Palmas 13992 12250 8707
Joao Pessoa 13850 12433 9841
Vila Velha 11987 10833 8950
Maceio 11785 10509 9294
Joinville 10691 9375 7330
Aparecida de Goiania 10651 9355 6662
(not set) 10610 8120 2936
Uberlândia 10145 9254 8160
Aracaju 10124 9254 7958
Guarulhos 9537 8525 7290
Niterói 9517 8241 5285
Santo Andre 9456 8849 7775
Cuiaba 9274 8484 7107
Vitória 8707 8059 7229
São Bernardo do Campo 8261 6399 3402
São José dos Campos 7350 6682 5771
Porto Velho 7209 6763 5710
Araguaina 6905 5953 4151
Boa Vista 6743 5913 4718
Sorocaba 6378 5811 4799
Maringa 6378 5771 4799
Ribeirao Preto 6237 5589 4839
Campina Grande 6095 5406 4637
Nova Iguaçú 5913 5265 4171
Feira de Santana 5771 5285 4434
North Bergen 5629 5184 4677
(not set) 5508 4090 2632
Caruaru 5487 4677 3604
Santana 5467 4191 2916
Londrina 5447 4738 4191
Bauru 5406 4860 3969
São Gonçalo 5224 4596 4029
Ponta Grossa 4941 4495 3888
New York 4941 4090 3078
Juiz de Fora 4880 4637 3908
Anapolis 4860 4414 3544
Contagem 4839 4536 3604
Petrolina 4677 4070 3260
Jaboatão dos Guararapes 4677 4009 3341
Stockholm 4536 4515 4434
Olinda 4515 4050 3017
Santos 4434 3867 3483
Serra 4293 3928 3199
Duque de Caxias 4272 3888 3402
Montes Claros 4232 4009 3726
Blumenau 4212 3665 3118
Dublin 4070 4070 3989
Coffeyville 3888 3746 3685
São José do Rio Preto 3827 3523 3240
Hortolândia 3807 3483 2956
Rio Branco 3786 3564 2653

Fonte: GCOM
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A Agência também conseguiu atingir um público fora do Brasil e recebeu a visita de usuários de 25 
países, conforme gráfico abaixo: 

VISIBILIDADE INTERNACIONAL 

Todos os usuários

Localização

100,00% visualizações de página

1 16.909.213

COBERTURA REGIONAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Brasil

Estados Unidos

Noruega

Portugal

Suécia

França

(não registrado)

Irlanda

China

Holanda

Angola

Argentina

Alemanha

Reino Unido

Espanha

Moçambique

Canadá

Guiana Francesa

Japão

Paraguai

Itália

Suíça

Austrália

Finlândia

Índia

17.028.289 (98,74%)

113.539 (0,66%)

26.890 (0,16%)

10.286 (0,06%)

7.512 (0,04%)

6.804 (0,04%)

6.561 (0,04%)

4.151 (0,02%)

2.916% (0,02%)

2.754 (0,02%)

2.734 (0,02%)

2.410 (0,01%)

2.369 (0,01%)

2.187 (0,01%)

1.741 (0,01%)

1.701 (0,01%)

1.579 (0,01%)

1.478 (0,01%)

1.478 (0,01%)

1.296 (0,01%)

1.093 (0,01%)

1.033 (0,01%)

952 (0,01%)

952 (0,01%)

891 (0,01%)

13.065.810 (98,50%)

104.868 (0,79%)

26.829 (0,20%)

9.719 (0,07%)

7.452 (0,06%)

4.758 (0,04%)

5.366 (0,04%)

4.151 (0,03%)

2.855 (0,02%)

2.511 (0,02%)

2.430 (0,02%)

1.944 (0,01%)

2.005 (0,02%)

2.045 (0,02%)

1.498 (0,01%)

1.498 (0,01%)

1.377 (0,01%)

1.073 (0,01%)

1.215 (0,01%)

1.255 (0,01%)

1.012 (0,01%)

891 (0,01%

850 (0,01%)

911 (0,01%)

810 (0,01%)

17.245.443
Porcentagem do total:
100,65% (17.133.921)

13.265.262
Porcentagem do total:
100,54% (13.194.058)

5.099.847 (96,72%)

93.772 (1,78%)

26.789 (0,51%)

8.646 (0,16%)

7.249 (0,14%)

1.600 (0,03%)

3.503 (0,07%)

4.050 (0,08%)

2.754 (0,05%)

1.822 (0,05%)

2.248 (0,04%)

1.357 (0,03%)

1.539 (0,03%)

1.660 (0,03%)

911 (0,02%)

1.357 (0,03%)

1.114 (0,02%)

263 (0,00%)

931 (0,02%)

871 (0,02%)

749 (0,01%)

648 (0,01%

324 (0,01%)

790 (0,01%)

607 (0,01%)

5.255.377
Porcentagem do total:

101,78% (5.163.704)

País Visualizações 
de página

Visualizações de 
páginas únicas Usuários

Fonte: GCOM
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IMPRENSA 

Veículos como rádios, TV’s, jornais impressos, portais de notícias na internet e blogs reproduziram e/
ou utilizaram como base os materiais de texto, áudio e vídeo gerados pela equipe de jornalismo da 
Secretaria de Comunicação, principalmente, os temas de saúde direcionados à COVID-19, progra-
mas sociais devido à pandemia e grandes projetos. 

MATÉRIA QUE  
RENDEU AO VIVO  
EM REDE NACIONAL
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DISPAROS DE CONTEÚDOS 

COMUNICAÇÃO REGIONAL 

Conteúdos como textos jornalísticos, além de vídeos releases e sonoras de porta vozes do Governo, 
gravados a partir da cobertura jornalística das agendas, são editados e disparados para a imprensa 
do Pará. 

Os conteúdos produzidos pelo Agência Pará são também regionalizados para jornalistas nas 12 re-
giões de integração do Estado. Isso ocorre por meio de disparos de conteúdos via Whatsapp para 
uma lista de transmissão composta por 1.308 contatos telefônicos de jornalistas de veículos, portais 
de notícias ou blogs. A comunicação regional se faz também pela realização de follow-up com os 
contatos das regiões para fortalecer o relacionamento e a transparência com o jornalismo das 12 
regiões. O processo ocorre conforme gráfico explicativo abaixo: 

Lista de transmissão composta por 1.308 contatos telefônicos de jornalistas de veículos, portais de 
notícias ou blogs. Como o processo ocorre:

REGIÕES DE INTEGRAÇÃO DO ESTADO: 12 REGIÕES

01 AGÊNCIA PARÁ 

02DISPARO

03 LISTA DE
TRANSMISSÃO 

04FOLLOW UP
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DIRETORIA DE 
COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 
E DIGITAL
Com a função de estabelecer uma comunicação pública aces-
sível e transparente, a Diretoria de Comunicação Institucional e 
Digital é responsável pelo gerenciamento das redes sociais de 
todas as secretarias e órgãos do Estado, assim como os perfis 
e páginas oficiais da Secom – Secretaria de Comunicação do 
Pará e do Governo do Pará na Internet. A esta diretoria compete 
também coordenar e executar conteúdos online, atividades e 
serviços de interesse público ligados às redes sociais, de forma 
a fomentar a interação do Governo com diversos segmentos 
e com o público em geral, divulgando assuntos de relevância 
para o Estado e promovendo a organização de produtos de co-
municação institucionais.
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PRESENÇA DIGITAL 

TRABALHO EM EQUIPE 
COMUNICAÇÃO DIGITAL NA PANDEMIA

PÁGINAS ADMINISTRADAS DIRETAMENTE PELA SECOM:

• www.secom.pa.gov.br 
• www.facebook.com/governopara 
• www.facebook.com/secompara 
• www.twitter.com/governopara 
• www.instagram.com/governopara 
• www.youtube.com/governopara

A Comunicação Institucional e Digital é composta por uma equipe com diretor de comunicação di-
gital, coordenador de comunicação digital, produtores de conteúdo, diretores de arte, filmmakers e 
editor de vídeo. 

A diretoria de comunicação é responsável por toda a administração logística e de conteúdo produ-
zido pela equipe, demandando e deliberando junto à Secretaria de Comunicação. Já a coordenação 
é responsável por assuntos operacionais, planejamento e organização da equipe. Os produtores de 
conteúdo pensam e executam o material que será veiculado nas redes. Os diretores de arte executam  
o design pensado pelo produtor de conteúdo. Os filmmakers auxiliam na roteirização de vídeos, gra-
vação e edição. O editor de vídeo cria animações e edita os vídeos pensados pela equipe.
Para melhor atender à demanda do Digital, o trabalho em equipe foi concentrado em duas editorias: 
governamental e conceitual.

A editoria de Conteúdo Conceitual tem como missão executar materiais mais elaborados que impac-
tem diretamente na formação da opinião pública ou leves e bem humorados, utilizando a linguagem 
do momento e os trends, de forma a fomentar a interatividade, o branding e o relacionamento com 
público. 

Já a editoria de Conteúdo Digital Governamental trabalha com pautas imediatas e cotidianas ligadas 
às ações diretas do Governo, tendo um papel de fornecer informações importantes aos cidadãos, 
com linguagem adaptada às redes. Nesta editoria também fazemos a cobertura dos eventos e agen-
das do Governo.

ORGANOGRAMA

Diretoria de Comunicação Institucional Digital

Coordenação
de Comunicação

Institucional Digital

Produtores
de conteúdo

Diretores
de arte Filmmakers Editor 

de video Revisor

No segundo ano da pandemia, a comunicação digital pelas redes sociais e pelos sites de notícias con-
tinuou sendo uma importante ferramenta de busca de fontes confiáveis e de informações instantâne-
as. As páginas do Governo do Pará cumpriram importante papel em comunicar de forma dinâmica e 
em tempo real todas as informações relevantes sobre o cenário de saúde no período. 

No Twitter, Instagram e Facebook, os conteúdos foram intercalados com ações de conscientização da 
covid-19, dicas de prevenção e cuidados básicos para prevenir o vírus, além de mostrar as iniciativas 
e esforços do Governo do Pará para proporcionar assistência e atendimento de saúde para todos os 
paraenses, como início da vacinação no Pará e o pagamento de auxílios emergenciais.

As interações com o público possibilitaram o combate das fakenews, o acesso à informação rápida, 
segura, além da divulgação de serviços oferecidos pelo Governo. Em redes como Instagram e Face-
book, as postagens com maior engajamento foram de um momento marcante no ano de 2021, qual 
seja o início da imunização no Estado.

http://www.secom.pa.gov.br/
http://www.facebook.com/governopara
http://www.facebook.com/secompara
http://www.twitter.com/governopara
http://www.instagram.com/governopara
http://www.youtube.com/governopara
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Neste post mostramos o início da campanha paraense de vacinação. Shirley Cuimar Cruz Maia, mãe, téc-
nica de enfermagem que trabalhou no Hospital de Campanha em Belém foi a primeira paraense a ser 
imunizada contra a covid-19. O carrossel com várias fotos mostrou também outras pessoas que foram 
vacinadas e também o anúncio da chegada de 173 mil doses para distribuição por todo o Pará.   

Em março de 2021, o Governo anunciou um pacote de medidas econômicas e tributárias de ajuda no 
combate à pandemia para os municípios que entraram em lockdown. Foram mais de 500 milhões de 
reais para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Este foi o um dos maiores 
pacotes econômicos disponibilizados entre as 27 unidades da Federação. A execução do plano teve 
como objetivo diminuir o impacto na vida dos paraenses na segunda onda da pandemia.

Como forma de incentivar a imunização em todo o Estado, uma lei obrigou a comprovação da vacina-
ção em casas de shows, cinemas, restaurantes, academias, eventos esportivos e eventos realizados em 
espaços públicos ou comerciais. Além de comunicar instantaneamente, durante a segunda onda da 
pandemia, continuamos com as publicações regionais e de entretenimento, em que o público interagiu 
de forma significativa. Comparando com as ações e assuntos governamentais, os conteúdos voltados 
para a cultura paraense são os campeões de audiência em todas redes sociais do Governo do Estado.

Em junho, uma das principais manifestações da cultura da Amazônia ganha as ruas de Belém, com o 
tradicional Arrastão do Pavulagem. Milhares de paraenses dançam ao som de toada de boi. Por conta da 
pandemia, 2021 foi mais um ano em que o arrastão não aconteceu. Um vídeo do quadro “Deu Saudade” 
mostrou um dos principais símbolos da festa, o chapéu colorido, e alcançou mais de 121 mil perfis com 
46.206 visualizações.
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Uma postagem que traduziu as expressões tipicamente paraenses, como “Bora lá só tu”, “Cabreiro”, 
“Nem te bate” e “Bonito pra tua cara” teve 11.003 likes e muita interação do público. O vínculo com a 
identidade cultural da população do Estado foi um dos grandes atrativos para o perfil, tanto em número 
de seguidores como no engajamento.

Analisando todos os dados em 2021 e apresentando o nosso trabalho em números, produzimos 6.832 
conteúdos nos principais feeds, distribuídos em três redes sociais. No Facebook foram 1.824 posts, no 
Twitter 4.187 tweets e no Instagram foram 825 posts de feed e mais de 4 mil Stories.

Além disso, foi dada continuidade no trabalho do Youtube, com foco na transmissão de lives no período 
da pandemia, totalizando 70 transmissões ao vivo por essa ferramenta, além de outros conteúdos de 
vídeo como o Minuto #PorTodooPará. 

CONTEÚDOS EM  
NÚMEROS E POSTAGENS

No Twitter, o mês de março apresentou um volume de 
interações acima da média, por conta do lockdown. 
Só neste mês, foram 7.660 novos seguidores, com 
uma média de 2,67 milhões de impressões de tweet. 
O tweet de maior destaque foi do anúncio do lock-
down, que rendeu 71 mil impressões, 1.494 likes, 324 
retweets e 148 respostas. O segundo tweet de desta-
que do mês também foi em relação à pandemia, po-
rém mostrando a mudança de cenário, apresentando 
o plano de vacinação para pessoas acima dos 70 anos.
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Em 2021 tivemos um aumento na base de seguidores de todas as redes sociais administradas, com 
um crescimento expressivo no mês de março quando foi anunciado o lockdown. No Facebook foram 
25.732 novos likes na fanpage, um aumento de 15,5%, totalizando 191.597 curtidas na página. Já no 
Instagram foram 73.421 novos seguidores em 2021, acompanhando a média de crescimento do ano 
anterior, totalizando 230.219 seguidores. O Twitter fechou o ano de 2021 com 28.233 novos segui-
dores (mais do que o registrado no Facebook no mesmo período), totalizando 268.020 seguidores 
do perfil.

O Instagram se manteve acima da média de interação nos posts, em comparação com o Facebook e 
Twitter. Somente no mês de março, no período do lockdown, as interações no Facebook ultrapassaram 
todas as métricas registradas durante o ano. 

2666
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CRESCIMENTO DAS REDES SOCIAIS  
DO GOVERNO DO PARÁ EM 2021

Assim também foi em relação ao volume de interações por mês em 2021, evidenciando o “boom” de 
audiência no mês de março em todas as redes sociais administradas por esta diretoria.
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Os conteúdos de vídeo no Facebook tiveram grande impacto nos meses de janeiro e março. Já no Ins-
tagram, esse tipo de conteúdo teve maior visibilidade nos meses de abril e junho.

FACEBOOK

As métricas do Facebook apontam para um crescimento expressivo no número de curtidas na página 
no mês março, período do novo lockdown no Estado. A busca por notícias oficiais no período crítico da 
pandemia conferiu credibilidade à fanpage. 
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A fanpage teve um alcance orgânico de 284.648 perfis por mês em 2021, sendo que desses, 35.539 
foram envolvidos e impactados diretamente com o conteúdo veiculado. 41,47% dos fãs foram obtidos 
por meio da visualização da página, o que leva a crer que com frequência o conteúdo atingiu os tópicos 
de interesse, com conteúdo de qualidade e de acordo com as diretrizes da ferramenta.

Em relação às interações, mais da metade dos seguidores clicaram no conteúdo publicado, seja no 
redirecionamento do site www.agenciapara.com.br ou para desenvolver alguma ação, como entrar em 
contato. Em média 30% dos seguidores curtiram os conteúdos publicados e 7% comentaram. 

As cidades paraenses com o maior número de pessoas engajadas na página em 2021 foram (em or-
dem): Belém, Ananindeua, Santarém, Castanhal, Marabá, Barcarena, Marituba e Parauapebas.

Em relação ao conteúdo, o mês de março apresentou o melhor engajamento, visto o novo bandeira-
mento do Estado, da situação crítica da covid-19. Após o lockdown, o mês de setembro apresentou o 
segundo melhor engajamento.  Os conteúdos considerados mais relevantes foram de transmissões ao 
vivo com notícias sobre a pandemia, seguido do Festival Tealentos e informe sobre o Vale Gás.
Em relação ao tipo de conteúdo, os posts com link tiveram o maior alcance, o que confirma a credibilida-
de do site de notícias do Governo do Pará. Em 2021, os posts com link alcançaram uma média de 27.676 
pessoas e tiveram uma média de 820 interações.
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Os dias de maior fluxo de interação de seguidores na fanpage são em ordem: terça (21,95% da média 
de interações), segunda e sábado. Os melhores horários de visibilidade são em ordem: 1h, 23h, 7h e 5h. 

As hashtags que mais engajaram foram #boravacinar (mostra a importância da chegada da vacina neste 
ano) e #Parácontraocoronavirus, enfatizando a importância do trabalho do Governo na prevenção e 
combate da covid-19.

INSTAGRAM

O número de novos seguidores no perfil @governopara no Instagram aumentou em quase 80% em 
relação ao ano anterior, sinalizando o conteúdo de interesse comunitário, de acordo com as diretrizes 
da plataforma. Em 2021 foram 510 posts de feed, com uma média de interação de 918 por post. Esses 
posts geraram um total de 468.168 interações, sendo 95,44% likes e o restante de comentários. O me-

TWITTER

Das três redes sociais administradas por esta diretoria, o Twitter foi a que mais apresentou expressivi-
dade em comparação com o perfil de outros Governos, como o do Maranhão, por exemplo. O volume 
de seguidores aumentou além do esperado, seguindo o padrão do ano anterior do início da pandemia. 
Com uma base de 270.344 seguidores, o perfil teve alcance total de 14.801 contas, se tornando uma 
rede social potencialmente mais importante do que o Facebook, com grande perspectiva de desenvol-
vimento para 2022.
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DIRETORIA DE 
PUBLICIDADE
Formular políticas, linhas de atuação e instrumentos normativos 
relacionados à publicidade é a principal missão da Diretoria de 
Publicidade, Propaganda e Marketing  da SECOM ao promover 
a divulgação das ações, programas e projetos do Governo do 
Pará, mantendo a sociedade bem informada.

A área coordena as ações de propaganda e eventos realizados 
pela administração direta e indireta do Governo, principalmen-
te visando à disseminação de informações sobre direitos e ser-
viços públicos, criando campanhas que chegam a todo o Esta-
do, cumprindo assim o seu papel de dar visibilidade a tudo que 
o Governo realiza.

Para alcançar os objetivos acima, as campanhas são encaminha-
das às agências de Publicidade licitadas pela Secom. O trâmite 
desses serviços se dá através do sistema GPub que, integrado 
ao GCom (Gerenciador de Comunicação), permite que os as-
sessores de comunicação abram demandas de propaganda e 
acompanhem sua execução on line, enquanto a DPPM as su-
pervisiona junto às agências, que, ao receberem os serviços, ini-
ciam a formação dos processos administrativos com geração de 
orçamentos, autorizações, mapas de mídia e notas fiscais até a 
finalização do processo.
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RELATÓRIO DIRETORIA DE PUBLICIDADE
NÚMEROS ALCANCE DAS AÇÕES DE PUBLICIDADE ATRAVÉS 
DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO QUE DIVULGARAM 
CAMPANHAS DO GOVERNO DO PARÁ EM 2020.

REGIÕES DO ESTADO POPULAÇÃO IBGE 2021 2021

NORDESTE (Belém, RMB, Guamá, Cetés, 5.740.239 (65,4%)  31
Capim, Tocantins e Marajó)

OESTE  (Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu) 1.413.117 (16,1%)  10

SUL E SUDESTE (Araguaia, Tucuruí e Carajás) 1.623.768 (18,5%) 19

TOTAIS 8.777.124 60

EMISSORAS DE TV

REGIÕES DO ESTADO POPULAÇÃO IBGE 2021 2021

NORDESTE (Belém, RMB, Guamá, Cetés, 5.740.239 (65,4%)  46
Capim, Tocantins e Marajó)

OESTE  (Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu) 1.413.117 (16,1%)  8

SUL E SUDESTE (Araguaia, Tucuruí e Carajás) 1.623.768 (18,5%) 20

TOTAIS 8.777.124 74

EMISSORAS DE RÁDIO

REGIÕES DO ESTADO POPULAÇÃO IBGE 2021 2021

NORDESTE (Belém, RMB, Guamá, Cetés, 5.740.239 (65,4%)  5
Capim, Tocantins e Marajó)

OESTE  (Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu) 1.413.117 (16,1%)  0

SUL E SUDESTE (Araguaia, Tucuruí e Carajás) 1.623.768 (18,5%) 0

TOTAIS 8.777.124 5

JORNAIS

REGIÕES DO ESTADO POPULAÇÃO IBGE 2021 2021

NORDESTE (Belém, RMB, Guamá, Cetés, 5.740.239 (65,4%)  13
Capim, Tocantins e Marajó)

OESTE  (Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu) 1.413.117 (16,1%)  6

SUL E SUDESTE (Araguaia, Tucuruí e Carajás) 1.623.768 (18,5%) 14

TOTAIS 8.777.124 33

PORTAIS

DEMANDAS EXTRAS

 RÁDIO VEICULAÇÃO                                     
Campanhas O Pará de Volta ao Trabalho/

Tem Trabalho Por Todo O Pará

RÁDIO PRODUÇÃO                                                            
Spots

TV VEICULAÇÃO
Campanhas O Pará de Volta ao Trabalho/

Tem Trabalho Por Todo O Pará

TV PRODUÇÃO 
VTs

RÁDIO VEICULAÇÃO (Redes Sociais)
Campanhas O Pará de Volta ao Trabalho/

Tem Trabalho Por Todo O Pará

 RÁDIO PRODUÇÃO (Redes Sociais) 
Spots

 TV  VEICULAÇÃO (Redes Sociais) 
Campanhas O Pará de Volta ao Trabalho/

Tem Trabalho Por Todo O Pará

 TV  PRODUÇÃO (Redes Sociais)                                                         
VTs

 JORNAIS IMPRESSOS
Campanhas O Pará de Volta ao Trabalho/

Tem Trabalho Por Todo O Pará

 INTERNET/PORTAIS 
Campanhas O Pará de Volta ao Trabalho/

Tem Trabalho Por Todo O Pará

PUBLICAÇÕES LEGAIS 
(Avisos, Comunicados, Editais, Pregões, etc..)

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS

2021

74 (RÁDIOS)

69 (SPOTs)

60 (TVs)

69 (VTs)

4 (Redes)

1.598 (SPOTs)

4  (Redes)

79 (VTs)

5

34

819

114

VEÍCULOS

DEMANDAS DE SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
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(BELÉM, RMB, GUAMÁ, CETÉS, CAPIM, TOCANTINS E MARAJÓ)
População IBGE 2022 - 5.740.239 (65,4%)
Emissoras de RÁDIO em 2022 - 46 

(BELÉM, RMB, GUAMÁ, CETÉS, CAPIM, TOCANTINS E MARAJÓ)
População IBGE 2022 - 5.740.239 (65,4%)
Portais em 2022 - 13 

(BELÉM, RMB, GUAMÁ, CETÉS, CAPIM, TOCANTINS E MARAJÓ)
População IBGE 2022 - 5.740.239 (65,4%) 
Emissoras de TV em 2022 - 31 

(BELÉM, RMB, GUAMÁ, CETÉS, CAPIM, TOCANTINS E MARAJÓ)
População IBGE 2022 - 5.740.239 (65,4%) 
Jornais em 2022 - 5 

02 - REGIÕES OESTE
(BAIXO AMAZONAS, TAPAJÓS E XINGU)
População IBGE 2022 - 1.413.117 (16,1%)
Emissoras de RÁDIO em 2022 - 8 

02 - REGIÕES OESTE
(BAIXO AMAZONAS, TAPAJÓS E XINGU)
População IBGE 2022 - 1.413.117 (16,1%)
Portais em 2022 - 6 

02 - REGIÕES OESTE
(BAIXO AMAZONAS, TAPAJÓS E XINGU)
População IBGE 2022 - 1.413.117 (16,1%)
Emissoras de TV em 2022 - 10 

02 - REGIÕES OESTE
(BAIXO AMAZONAS, TAPAJÓS E XINGU)
População IBGE 2022 - 1.413.117 (16,1%)
Jornais em 2022 - 0 

03 - REGIÕES SUL E SUDESTE
(ARAGUAIA, TUCURUÍ E CARAJÁS)
População IBGE 2022 - 1.623.768 (18,5%)
Emissoras de RÁDIO em 2022 - 20 

03 - REGIÕES SUL E SUDESTE
(ARAGUAIA, TUCURUÍ E CARAJÁS)
População IBGE 2022 - 1.623.768 (18,5%)
Portais em 2020 - 14 

03 - REGIÕES SUL E SUDESTE
(ARAGUAIA, TUCURUÍ E CARAJÁS)
População IBGE 2022 - 1.623.768 (18,5%)
Emissoras de TV em 2022 - 19 

03 - REGIÕES SUL E SUDESTE
(ARAGUAIA, TUCURUÍ E CARAJÁS)
População IBGE 2022 - 1.623.768 (18,5%)
Jornais em 2022 - 0 

EMISSORAS DE TV JORNAIS

TOTAL DE EMISSORAS DE TV: 60 TOTAL DE JORNAIS: 5
TOTAL DA POPULAÇÃO: 8.777.124 TOTAL DA POPULAÇÃO: 8.777.124

TOTAL DA POPULAÇÃO: 8.777.124
TOTAL DE EMISSORAS DE RÁDIO: 74 TOTAL DE PORTAIS: 33

EMISSORAS DE RÁDIO PORTAIS
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Em 2021, os esforços de comunicação foram voltados para tornar intensamente divulgada e dis-
seminada a vacinação contra a covid 19, ocupando esse assunto grande parte das mídias on e off. 
Diversas campanhas publicitárias de conscientização foram desenvolvidas e difundidas em diversos 
veículos de comunicação, esclarecendo a população onde quer que estivesse.

JORNAIS IMPRESSOS

Através de uma linguagem própria e específica para jornal, a Publicidade utiliza esse veículo como 
meio para dar visibilidade às ações do Governo, dando acesso ao leitor de informações que benefi-
ciam toda a população.

Transporte
e mobilidade

que o
Governo
trabalha.

Por você
e por todo
o Pará.

2021 foi um ano desafiador. Mas o Governo do Pará esteve sempre perto de você, trabalhando por você. 
Seja na saúde, levando tratamento e vacina. Seja na economia, apoiando os empreendedores. Seja no 
social, amparando quem mais precisa. E foi além. O Governo olhou pra frente e investiu no nosso estado 
de ponta a ponta, preparando-o para a retomada e para grandes avanços. Em 2022, pode confiar, vai ter 
Governo trabalhando por você, por todos os paraenses, por todo o Pará.

BALANÇO
2021

Grandes Obras

1,8 bilhão de investimento direto em obras de 
infraestrutura de transporte;
500 milhões em convênios para os municípios;
Arena Estadual do Oeste do Pará;
12 grandes obras de saneamento concluídas e mais 
16 em andamento;
Macrodrenagem do Tucunduba com 
conclusão em janeiro;
Obras do Mangueirão;
Construção do Centro de Convenções de Santarém.

Meio Ambiente
Mais de 256 mil embargos detectadas 
pela Operação Amazônia Viva;
R$ 472 milhões em investimentos na 
bioeconomia anunciados na COP26;
Pará integra grupo de estados globais 
comprometidos com o clima;
Banpará-Bio - produtividade 
com a floresta em pé.

Cidadania

Mais de 5 mil pessoas cadastradas para a CPTEA - 
Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista;
Carteira de gratuidade no transporte municipal para 
pessoas com deficiência; 
CNH Pai D'égua - Mais de 4 mil matrículas efetivadas.

Segurança
1.622 vidas preservadas 
(comparação entre 01/01/2018 e 30/11/2021);

1.284 viaturas, 700 motos;
5 aeronaves e 14 lanchas, sendo 2 blindadas;
Base Integrada Flutuante que será instalada 
em Breves;
Criação do Centro Integrado de Comando e 
Controle;
Mais de 12.000 coletes balísticos para 
Segurança Pública;
17 unidades policiais entregues.

TerPaz

Mais 150 mil beneficiamentos realizados,
só em 2021;
1ª Usina da Paz entregue - UsiPaz Ananindeua; 
8 Usinas da Paz em obras.

Saúde

Pará é o estado que mais comprou vacinas - 
1 milhão de doses;
Mais de 570 mil recuperados da Covid-19;
4 centros especializados em covid (Belém, 
Parauapebas, Bragança e Santarém);
Mais de 13.209.124 doses já enviadas aos municípios;
Hospital dos Caetés;
3 grandes obras iniciadas: Hospital da Mulher 
(Belém); Policlínica de Tucuruí; Pronto Socorro de 
Belém (bairro do Benguí);
Investimentos do Governo para a ampliação da 
rede pública em parceria com redes privadas, 
municipais e filantrópicas:
- 21 hospitais particulares conveniados ao Estado. 
Sendo que 15 estão com investimentos em: 
construção, reforma ou ampliação.

Construção de mais de 250 pontes;
Ponte sobre o Rio Meruú - 80% já concluídos;
Mais de 1200 km de estradas construídas ou 
pavimentadas em 42 rodovias;
Reconstrução de corredores logísticos 
estratégicos, como as PA 150 e a PA 279;
Reconstrução dos aeroportos de São Félix do 
Xingu e Salinópolis;
Asfalto por todo o Pará - todas as cidades 
contempladas em mais de 500km de vias; 
Rodovias em obras - 287, 279, 275, 160, 477, 
140, 318, 322, 220 (lotes 1 e 2) 424,430,150, 
159, 124, 462, 380, Perna Leste, 407, 448, 256 
(lotes 1, 2 e 3), 370 (lotes 1 e 2), Transuruará 
(lotes 1 e 2), 423, 427,437, 439 e 253;
Início da obra da ponte sobre o Rio Fresco;
Obras do BRT Metropolitano;
Avanço nas obras da avenida Padre Bruno 
Secchi;
Obras de requalificação da Rua Ananin;
Entrega da rodovia do Tapanã e conclusão do 
prolongamento da avenida João Paulo II;
Terminais Hidroviários de Almeirim, Santana do 
Tapará, Óbidos e mais 20 em obras.

Emprego e Renda
Pará. Estado líder na geração de empregos no 
Norte do Brasil;
Quase 70 mil novos postos de trabalho;
Meio bilhão em auxílios financeiros: Renda 100, 
Renda 400, Renda 500, Incentiva + Pará, Fundo 
Esperança, Bora Belém;
Programa Água Pará e Vale Gás - mais de 340 
mil famílias beneficiadas;
- Água Pará: isenção do pagamento de água 
para famílias cadastradas no Bolsa Família que 
consomem até 20m³.
- Vale Gás: auxílio para comprar o botijão de gás 
em duas cotas de R$ 100, para quem está inscrito 
no Cadastro Único, com renda zero declarada.
Programa Sua Casa - mais de 70 mil pessoas 
com melhores condições de moradia;
Títulos de Terra - mais de 4.500 pessoas;
Banpará – 36 novas agências;
R$108 milhões para o Programa Reencontro 
com a Escola – estímulo ao retorno presencial 
dos alunos para combater a evasão escolar. 
Pagamento de R$500 em parcela única para os 
concluintes do ensino médio e R$100 para os 
alunos matriculados nos demais anos, séries e 
modalidades de ensino.

Educação
84 escolas entregues, 90 em obras;
Vale-alimentação para 586 mil estudantes;
48 novos ônibus escolares; 
Polo Metropolitano Pré-Enem;
Revitalização do Instituto de Educação
do Estado do Pará - (IEEP);
Abono-Fundeb, mais de R$ 100 milhões, para os 
22.570 professores do Estado. O valor do Abono será 
pago em parcela única, podendo chegar até R$ 5 mil;
Reajuste salarial dos professores, aumento de 40% na 
média geral de remuneração, beneficiando 40 mil 
professores da rede pública estadual que estão ativos, 
inativos e pensionistas. Um investimento de R$ 850 
milhões direto na folha de pagamento da categoria.

Foram 1.000 dias  avançando na saúde, reconstruindo a educação, garantindo segurança e 
expandindo a infraestrutura do estado. Obras em todos os setores, em cada região, gerando 

mais de 36,1 mil novos empregos e melhorando a qualidade de vida da nossa população.

***********
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1.000 DIAS
NA EDUCAÇÃO

74 escolas reconstruídas
Novo Paes de Carvalho
Escola Técnica
Santana do Araguaia
Polo Metropolitano Pró-Enem

1.000 DIAS
de segurança

10 Usinas da Paz (6 em obras)
1.327 vidas preservadas
(Jan a Set de 2018 e 2021)
1.284 novas viaturas
700 novas motos
10 novas lanchas

1.000 DIAS
de grandes obras

E Muito MAIS
Obras entregues e em
andamento por todo o Pará.

Terminal Hidroviário de Santarém
Ginásio Poliesportivo
Residencial Quinta dos Paricás
Casa das 11 Janelas
Memorial da Cabanagem
Teatro da Paz reformado

1.000 DIAS
de infraestrutura

Ponte União
Rodovia PA-275
Rodovia Transcarajás
Aeroporto de Salinas
Mais de 520 km de asfalto
em +100 cidades
Macrodrenagem do Tucunduba

1.000 DIAS
NA SAÚDE

Hospitais Regionais
do Tapajós, Caetés,
Baixo Tocantins e Castanhal
Policlínica Metropolitana
Hospital Abelardo Santos
Hospital da Mulher
PSM da Augusto Montenegro

O Governo do Pará completa 1.000 dias
de muito trabalho por todo o Pará.

Para fazer um retorno responsável e seguro,
o Governo do Estado trabalhou muito em diversas frentes. 
Por exemplo, investiu em uma nova frota de ônibus 
escolares e reconstruiu e ampliou as escolas do estado. 
Além disso, o Governo também distribuiu máscaras por 
toda a rede, organizou e estabeleceu protocolos, 
oferecendo toda estrutura para o distanciamento social,
a higienização das mãos e a proteção individual.
Este retorno será gradual, escalonado e respeitará 
principalmente a vontade dos pais. Porque o importante
é que a educação não pare de avançar, claro, sem esquecer 
da nossa maior lição: a saúde e a vida estão sempre em 
primeiro lugar. Governo do Pará. Por todo o Pará. 
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de voltar
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presenciais.
Por todo
o Pará.

Com cuidado,
segurança e saúde.

Escolas
reconstruídas
e ampliadas.

Novos
ônibus
escolares.

Retorno
escalonado.

Protocolos de
distanciamento,

higiene e proteção
e distribuição
de máscaras.Imunização de 

professores.
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Um dos melhores meios de divulgar com transparência a aplicação dos recursos públicos é a televi-
são, onde o público tem acesso às ações de diversos programas sociais e serviços que chegam a cada 
município paraense. 

TV INTERNET/PORTAIS

A internet é um dos meios de comunicação que mais ganhou espaço nos últimos tempos. Sua aceita-
ção dentro da sociedade foi algo revolucionário e, por esse motivo, o consumo ficou maior e divulgar 
as ações do Governo do Estado através de portais tornou-se imperativo.
Através de banners, todos os projetos são disseminados, em mais uma ação estratégica da publicidade.
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   PANORAMA2 POLÍTICA

BELÉM, SÁBADO, 23 DE OUTUBRO DE 2021

Moro só fala em eleições a partir de novembroRodrigo Pacheco vai migrar para o PSD
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OPINIÃO   

N
o reino de Deus, não 
existe o conceito de 
aposentadoria. No pla-
no original de Deus, 

cada ser humano deve ser 
produtivo o tempo todo de 
sua vida, concluindo todo o 
propósito para o qual nasceu, 
findo o qual deve encerrar a 
carreira e partir, como ocor-
reu com o apóstolo Paulo: 
“Combati o bom combate, 
completei a carreira, guardei 
a fé” (2Tm 4.7).

Quando Deus criou o 
homem (macho e fêmea), a 
primeira ordem que lhe deu 
foi esta: “Sede fecundos, mul-
tiplicai-vos, enchei a terra e 
sujeitai-a” (Gn 1.28). “Sede 
fecundos” quer dizer “sejam 
produtivos”, façam a terra 
produzir tudo de bom. O 
termo “multiplicai-vos” não 
se aplica apenas à reprodu-
ção humana, mas também à 
capacidade de reproduzir as 
coisas boas para o seu maior 

alcance. Essa ideia não nos é 
estranha, uma vez que uma 
determinada companhia pro-
duz antes um protótipo, para 
só então reproduzi-lo e colocá
-lo ao alcance de muitos con-
sumidores.

É sobre este fundamento 
que podemos afirmar que 
Deus pode usar qualquer pes-
soa, quer seja criança, jovem, 
adulto, idoso, não importa se 
homem ou mulher. E Deus 
tem feito exatamente isto na 
história humana. Porque ca-
da pessoa tem em si mesma 
um potencial que precisa ser 
descoberto e desenvolvido, de 
modo que Deus a use para fa-
zer a Sua vontade e cumprir o 
Seu propósito “assim na terra 
como nos céus”.

O potencial de uma pessoa 
é como o potencial de uma 
semente. Cada semente es-
conde uma árvore frutífera, 
um pomar ou uma floresta. 
Está tudo dentro da semen-

te. Da mesma forma, está tu-
do dentro da pessoa: o que 
nasceu para ser, os dons que 
precisa desenvolver e refinar 
para realizar o seu propósito, 
a missão de sua vida. Está tu-
do relacionado, Deus não nos 
deixou à mercê da vontade 
dos poderosos, nem mesmo 
da educação tradicional. As-
sim, cada um de nós pode se 
tornar naquilo que Deus de-
signou que nos tornássemos.

É por esta razão que pode-
mos afirmar, sem medo de 
errar, que Deus também usa 
os idosos. Uma semente pode 
ficar muito tempo estocada, 
mas na hora que for planta-
da, certamente brotará dela a 
vida a que se destina. Assim 
também pode ocorrer com 
uma pessoa idosa. 

Jesus disse: “Assim, toda 
árvore boa produz bons fru-
tos, porém a árvore má pro-
duz frutos maus. Não pode 
a árvore boa produzir frutos 

maus, nem a árvore má pro-
duzir frutos bons. Toda árvo-
re que não produz bom fruto 
é cortada e lançada ao fogo. 
Assim, pois, pelos seus frutos 
os conhecereis” (Mt 7.16).

Na perspectiva bíblica, as 
pessoas piedosas são com-
paradas a árvores saudáveis, 
frondosas e frutíferas: “Ele é 
como árvore plantada junto a 
corrente de águas, que, no de-
vido tempo, dá o seu fruto, e 
cuja folhagem não murcha; e 
tudo quanto ele faz será bem-
sucedido” (Sl 1.3). Não importa 
a idade da árvore, ela está des-
tinada a dar frutos.

Foi assim com Abraão, 
quando Deus o encontra aos 
75 anos e o manda sair de sua 
terra, lhe prometendo a terra 
de Canaã por herança e um 
filho para abençoar todas as 
famílias da terra. Foi da des-
cendência deste abençoado 
homem, o nosso “pai na fé”, 
que nasceu o Messias e Salva-
dor Jesus Cristo. (Gn 12...)

Deus encontra Moisés no 
deserto do Sinai, aos 80 anos 

e quase sem perspectivas, 
guardando as ovelhas do so-
gro. E então faz dele o liberta-
dor do povo de Israel do cati-
veiro no Egito, transformando 
escravos em uma grandiosa 
nação com elevadas leis mo-
rais e sanitárias. Fortalecido 
por Deus, Moisés guiou cerca 
de três milhões de israelitas 
no deserto do Sinai até à terra 
de Canaã, que Deus promete-
ra a Abraão. (Êx 3...)

Com mais de 80 anos, Jo-
sué foi usado poderosamente 
por Deus para liderar a con-
quista da terra prometida. 
Calebe, seu companheiro, 
aos 85 anos e fortalecido por 
Deus, conquistou a cidade de 
Hebrom e a tornou sua heran-
ça. (Js 1...)

Deus usa os idosos Zaca-
rias e Isabel para gerarem um 
filho, que veio a ser o precur-
sor do Messias, o profeta João 
Batista. (Lc 1...)

Deus confere as maiores 
revelações sobre Seu filho 
Jesus a dois idosos, Simeão 
e Ana, os quais, no templo 

em Jerusalém, profetizam 
maravilhosa mensagem so-
bre o Salvador do mundo. (Lc 
2.25-38)

Conheço um homem que 
é pai de três filhos e avô de 
oito netos, a quem Deus usa 
desde a sua infância (pregava, 
tocava instrumentos e regia 
coral aos 12 anos), foi ordena-
do pastor ainda bem jovem 
e, agora idoso, continua a ser 
usado por Deus “sem impedi-
mento algum”.

A minha mensagem aos 
idosos, homens e mulheres 
de Deus, é que peçam ao Pai 
que lhes dê uma nova visão, 
a fim de cumprirem uma 
nova missão, com uma nova 
unção, para que suas vidas 
sejam plenas de sentido e glo-
rifiquem a Deus em tudo até o 
fim. Amém!

Samuel Câmara 
é pastor da Assembleia 
de Deus em Belém 

Deus também usa os idosos

Samuel Câmara
samuelcamara@me.com

Podemos marca 
ato para filiar o ex-juiz 
Sergio Moro

ELEIÇÕES 2022

EXPECTATIVA - Legenda espera que o ex-ministro da Justiça e da Segurança 
Pública dê o sim para ingressar no partido no início do mês que vem

D
e olho na corrida pre-
sidencial de 2022, 
o Podemos prepara 
para 10 de novembro 

um ato de filiação do ex-
juiz Sergio Moro. A expec-
tativa da cúpula do partido 
é que o ex-ministro da Jus-
tiça e da Segurança Pública 
do governo do presidente 
Jair Bolsonaro dê o sim pa-
ra ingressar na legenda no 

início do mês que vem.
De acordo com um par-

lamentar, o ex-juiz já si-
nalizou fortemente que 
tem interesse em entrar na 
sigla para concorrer ao co-
mando do Palácio do Pla-
nalto. A formalização da 
pré-candidatura de Moro à 
Presidência da República, 
porém, deve ocorrer em 
outro momento.

Em setembro, o ex-mi-
nistro desembarcou no 
Brasil para uma série de 
conversas com lideranças 
políticas. Na ocasião, ele 
deixou claro que só bateria 
o martelo sobre a filiação 
em um partido para dispu-
tar uma corrida presencial 
em novembro, quando já 
não terá mais contrato de 
trabalho com consultoria 

Alvarez & Marsal, que fica 
em Washington, nos Esta-
dos Unidos.

PACHECO

Já o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco, 
agendou para o dia 27, em 
Brasília, a sua troca de par-
tido do DEM para o PSD. 
A decisão reposiciona o 
mineiro no tabuleiro elei-
toral e pressão os demais 
partidos envolvidos na ar-
ticulação para construir 
uma candidatura de fôlego 
que represente a chamada 
“terceira via” na sucessão 
presidencial.

Segundo um interlocu-
tor de Pacheco, ele comuni-
cou a decisão de trocar de 
legenda ao presidente do 
DEM e secretário-geral do 
futuro União Brasil - que 
resultará da fusão da sigla 
com o PSL -, ACM Neto, em 
reunião presencial na noi-
te de terça-feira na capital 
federal.

Nos bastidores, mar-
queteiros já criaram um 
slogan provisório para o 
presidenciável mineiro: 
“mudança tranquila”.

Podemos 
está de olho 
na corrida 
presidencial 
de 2022 e 
quer Moro na 
disputa

Depois do anúncio do 
governo federal de ajuda 
de custo de R$ 400 para os 
caminhoneiros em todo 
o Brasil em função do au-
mento do preço do diesel, 
o diretor do Sindicato de 
Transportadores de Cargas 
do Pará (Sindicarpa), Edi-
lberto Ventania, afirmou 
que, no Estado, os trabalha-
dores podem aderir à greve 
junto com o movimento na-
cional, que prevê paralisa-
ção no dia 1º de novembro.

“Nós estamos conver-
sando isso ainda com o 
nacional porque temos 
pautas além dessa situ-
ação dos combustíveis, 
temos a questão do frete, 
da aposentadoria com 25 
anos. Dependendo dessa 
situação, vamos aderir 
sim ao movimento. Mas no 
momento ainda não temos 
nada definido”, afirmou 
Roberto Ventania. Na se-
gunda-feira (25) o sindicato 
deve se posicionar. 

O presidente do Sindi-
cato dos Caminhoneiros 
Autônomos no Pará, Eurico 
Tadeu, afirma que haverá 
mobilização de um gru-
po da categoria específico, 
para reivindicar alguns 

direitos.  “Esse movimento 
nacional é outro. O nosso 
problema é só o Diesel? Não 
é. O problema é que existe 
uma tabela de frete e preci-
samos passar para o con-
sumidor final. E esse preço 
repassado ao consumidor 
final, que paga o frete, é o 
problema”, explicou.

“ESMOLAS”

Caminhoneiros de seis 
estados, a maioria do Su-
deste, anunciaram parali-
sação a partir da meia-noite 
de quinta (21). A maioria 
são de empresas transpor-
tadoras de combustíveis e 
reivindicam a redução dos 
preços do diesel, gás de 
cozinha, gasolina e outros 
derivados do petróleo.

A Associação Brasileira 
dos Condutores de Veícu-
los Automotores (Abrava), 
que reúne categoria no País, 
criticou o anúncio de ajuda 
do governo federal para 
compensar o aumento do 
preço do diesel. “Os cami-
nhoneiros autônomos bra-
sileiros não querem esmo-
las. Auxílio no valor de R$ 
400 não supre em nada as 
necessidades e demandas 
da categoria”, destaca a no-
ta assinada pelo presidente 
do órgão, Wallace Landim 
“Chorão”.

No Pará, categoria pode 
aderir à greve nacional

CAMINHONEIROS

SÉRGIO CHÊNE E 
NATÁLIA MELLO
DA REDAÇÃO
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Férias merecidas
Culto e de raciocínio muito rápido, o ex-ministro e atual 

prefeito de Curitiba, Rafael Greca, era deputado no 
Paraná quando passou parte das férias no Himalaia, 

região pela qual tinha curiosidade. De volta, um 
adversário – que era baixinho – provocou: “V. Exa. gozou 
férias na África. Eu prefiro as belezas da minha terra...” 
Greca explicou que a mais alta cordilheira do mundo 

fica na Ásia e fulminou: “As pessoas têm o direito 
de escolher o local das férias, e geralmente o fazem 
de acordo com sua altura. Eu fui ao Himalaia. Vossa 
Excelência deve ter escolhido a baixada litorânea...”

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto
Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Reforma do IR 
Aprovada na Câmara por 
398 x 77 votos há 52 dias, 
a reforma do Imposto de 
Renda (IR) continua na 
gaveta do presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco. 
Nada de muito polêmico 
contém o projeto, mas o 
cativeiro em que se encontra 
tem a ver com a previsão de 
cobrança de IR sobre lucros 
e dividendos de grandes 
empresas. Senadores jovens, 
eleitos sem gastar grandes 
somas, revelaram a esta 
coluna que são os suplentes, 
que bancam campanhas dos 
titulares, quem barram a 
reforma. Além de suplentes, 
há também senadores 
milionários no mandato.

Taxa de 20%
O projeto engavetado prevê 
que lucros e dividendos 
pagarão 20% de Imposto de 
Renda na fonte, mas não 
fundos de investimento em 
ações.

Redução 
O Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) será 
reduzido de 15% para 8%, 
mas isso não foi suficiente 
para agradar os muito ricos.

Correção
A correção na faixa de 
isenção da tabela do IR, 
definida na reforma, é a 
maior desde o Plano Real, 

com redução significativa do 
imposto devido.

Milhões isentos 
De acordo com a reforma 
que não agrada aos mais 
ricos, cerca de 16 milhões 
de brasileiros (metade dos 
declarantes) ficariam isentos.

Vacina
O Plano Nacional de 
Imunização (PNI) mantém 
a marca expressiva de 
mais de 10 milhões de 
doses aplicadas por 
semana, desde julho. Em 
números, o Brasil aplicou 
166,1 milhões de doses 
em 114 dias, o que mostra 
a capacidade logística e 
eficiência indiscutíveis do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) de realizar grandes 
campanhas. São quatro 
meses seguidos em que 
vacinamos equivalente a um 
Israel inteiro por semana.

Perspectiva 
Comparando com o nosso 
vizinho Chile, é como se 
toda a população do país 
fosse imunizada com duas 
doses em apenas 26 dias. 
Um sucesso.

Recorde
Muitos torcem nariz para 
o mês de agosto por não 
ter férias ou feriados, mas 
justamente por isso foram 
quase 52 milhões de doses 

que têm horror a Bolsonaro, 
como André Esteves e 
Henrique Meirelles, e 
que são inteiramente 
correspondidos.

Tucano
Para o líder do PSDB na 
Câmara, Rodrigo de Castro 
(MG), é “grave” a saída dos 
funcionários de terceiro 
escalão do Ministério da 
Economia: “Inflação em 
alta, dólar subindo, bolsa 
despencando...preocupante”.

Esquerda
“PEC que propunha pequeno 
controle do Ministério 
Público é derrotada com 
os votos do PSOL. Votaram 
com o PSDB, a Lava-Jato e a 
Globo”, disse o presidente do 
PCO, Rui Costa Pimenta.

brasileira em 2022, citando 
os investimentos de mais 
de meio trilhão de reais 
já definidos no País. Mas 
o ativismo político do 
“mercado” diz que as 
“incertezas” na nossa 
economia “afugentam 
investidores”.

Ego superlativo
Na tarde desta sexta-feira 
(22) nervosa, um operador 
do mercado exibia o bom 
humor de quem faturou 
algum com a crise: “Guedes 
é tão ‘sem noção’ que o 
superego pede demissão, 
mas o ego não aceita!”

Opostos 
Na ilha da fantasia de 
Brasília até noticiaram 
“convites”, para o lugar de 
Paulo Guedes, a pessoas 

em 31 dias.

Covid free 
A quantidade de doses 
aplicadas apenas em 
agosto seria suficiente para 
vacinar toda a Colômbia, ou 
Argentina, ou Coreia do Sul, 
ou Espanha...

Sub do sub
O noticiário “superfaturou” 
o número de funcionários 
demissionários de terceiro 
escalão do Ministério da 
Economia. Foram apenas 
dois, mas as manchetes 
incluíram os dois 
adjuntos para caracterizar 
“debandada”. 

Ativista 
O ministro Paulo Guedes 
reafirmou sua confiança no 
crescimento da economia 

“Estamos 
comprometidos 

com a solidez 
fiscal do País”

Arthur Lira, presidente 
da Câmara, sobre a 

reação ao Auxílio Brasil 
para os pobres

comprometidos 
com a solidez 
fiscal do País”

www.diariodopoder.com.br

Descentralização
Piloto e empresário, 
Francisco Lyra celebrou 
o novo polo aeronáutico 
Antares, no interior de 
Goiás. Segundo ele, apenas 
100 municípios estão 
cobertos por voos regulares 
e a aviação executiva tem 
muito a crescer.

Olho vivo
A Black Friday é aposta 
do comércio, mas terá 
consumidor mais atento. 
Para a professora de 
comportamento Bianca 
Dramali, o isolamento 
serviu de treinamento 
e deixou todos “mais 
experientes digitalmente”.

Pensando bem...
...o posto Ipiranga fica, 
apesar do preço da gasolina.

J.B
O

SC
O
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Publicações legais, atas, balanços, editais, entre outras peças, também são de responsabilidade da 
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WhatsApp libera função para mensagens desaparecerem 
TECNOLOGIA 

 

FOLHAPRESS 

 
O WhatsApp libera a 

partir desta segunda-fei-
ra (6) uma função para 
que mensagens desapare-
çam de conversas de modo 
automático. Mark Zucker-
berg, presidente da Meta 
(dona de WhatsApp, Fa-
cebook e Instagram), dis-
se em seu perfil que “nem 
todas as mensagens preci-
sam durar para sempre”. 

Usuários do aplica-
tivo poderão definir 
que mensagens desapa-
reçam de conversas, por 
padrão, após 24 horas, 
sete dias ou 90 dias. 

A configuração vale para 
mensagens de novas con-
versas –conteúdos envia-
dos ou recebidos antes 
dessa ativação, portanto, 
não serão afetados. 

Em uma conversa indi-
vidual, os dois usuários 
podem ativar ou desati-
var as mensagens tempo-

rárias. Em grupos, qual-
quer pessoa pode fazê-
lo. Os administradores, 
porém, podem permitir 
que apenas eles definam 
mensagens como tempo-
rárias no grupo. 

Segundo a empresa, 
os conteúdos desapare-
cem conforme a defini-
ção mesmo que o usuá-
rio não abra o WhatsApp 
nesse período. 

“Se uma mensagem tem-
porária for encaminhada 
para uma conversa em que 

esse recurso está desati-
vado, ela não desapare-
cerá dessa conversa. Se 
um usuário fizer backup 
antes de uma mensagem 
desaparecer, essa mensa-
gem temporária será in-
cluída no backup. Contu-
do, a mensagem tempo-
rária será apagada quan-
do o usuário restaurar o 
backup”, explicou o What-
sApp em nota. 

A recomendação é que 
esse recurso seja ativa-
do apenas em conversas 

de confiança porque o in-
terlocutor consegue tirar 
uma captura de tela ou fo-
tografar qualquer mensa-
gem antes que ela suma. 

Nem todos os aparelhos 
já estão com o recurso 
disponível. 

 
COMO ATIVAR 
Para ativar essa função, 

tanto no iPhone como 
no Android, é preciso to-
car na área de configu-
rações, depois em conta, 
em privacidade e em du-

ração padrão, selecionan-
do o período desejado. 

O Instagram também 
já permite mensagens 
temporárias, mas não 
por padrão. 

Telegram e Signal, con-
correntes do WhatsApp, 
já disponibilizam há tem-
pos essa opção, uma cama-
da extra de privacidade a 
quem não deseja armaze-
nar mensagens. Entre os 
mensageiros, o Signal é o 
mais protetivo, pois não 
permite captura de tela. 

ços em relação a cotações 
internacionais. 

A empresa repetiu ain-
da que não antecipa de-
cisões de reajustes a au-
toridades. O texto desta 
segunda é semelhante ao 
divulgado quando Bolso-
naro afirmou, no fim de 
outubro, que a estatal es-
tava prestes a anunciar 
novos aumentos. 

A declaração foi dada 
pouco antes do último 
anúncio de reajuste nos 
preços da gasolina e do 
diesel, no dia 25 de ou-
tubro, que motivou uma 
tentativa de paralisação 
nacional dos caminho-
neiros no início de no-
vembro. Desde então, a 
estatal não mexe nos pre-
ços dos dois produtos. 

COMBUSTÍVEIS 
 

Nicola Pamplona 
FOLHAPRESS 

 

APetrobras afir-
mou nesta segun-
da-feira (6) que 
ainda não há de-

cisão tomada sobre cortes 
nos preços dos combustí-
veis. A afirmação foi feita 
em comunicado ao merca-
do para responder declara-
ções do presidente Jair Bol-
sonaro, que anunciou redu-
ção para esta semana. 

“A Petrobras não ante-
cipa decisões de reajus-
te e reforça que não há 
nenhuma decisão tomada 
por seu Grupo Executi-
vo de Mercado e Preços 
(GEMP) que ainda não 
tenha sido anunciada ao 
mercado”, afirmou a em-
presa, em texto enviado à 
CVM (Comissão de Valo-
res Mobiliários). 

Na Bolsa de Valores, 
as ações da companhia 
ganharam impulso após 
o comunicado. Os papéis 
preferenciais da estatal 

A Petrobras divergiu do anúncio feito pelo presidente Bolsonaro 
FOTO: ARQUIVO / AGÊNCIA BRASIL 

Petrobras contraria Bolsonaro sobre preço 
Ao contrário do que disse o presidente Jair Bolsonaro, sobre os preços dos combustíveis sofrerem redução a partir 
desta semana, a Petrobras afirmou que não tem definição sobre o assunto e que não antecipa decisões de reajuste 

avançavam 1,43% às 13h14 
desta segunda. 

Bolsonaro disse em en-
trevista ao site Poder360 
que a Petrobras vai anun-
ciar uma série de redu-
ções nos preços dos com-
bustíveis, começando nes-
ta semana. Ele não in-
formou, porém, qual será 
o valor da redução nem 
quando vai ocorrer. 

“A gente anuncia ago-
ra, esta semana, peque-
nas reduções, a princí-
pio toda semana, do preço 
dos combustíveis”, afir-
mou, embora a política de 
preços da estatal não te-
nha prazos definidos para 
ajustes nos preços. 

 
COMO FUNCIONA 
No comunicado desta 

segunda, a Petrobras diz 
que “ajustes de preços 
de produtos são realiza-
dos no curso normal de 
seus negócios e seguem 
as suas políticas comerci-
ais”, que preveem o mo-
nitoramento dos merca-
dos e análise diária do 
comportamento dos pre-

REFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DO 
PREÇO DO PETRÓLEO 

US$ 80 
Cotação do barril no fim de 
novembro 

US$ 70 
Oscilação da cotação do barril 
atualmente 

NÚMEROS 

terior, preferindo avaliar o 
cenário em um prazo mais 
longo. “A Petrobras reite-
ra seu compromisso com 
a prática de preços com-
petitivos e em equilíbrio 
com o mercado, ao mesmo 
tempo em que evita o re-
passe imediato das volati-
lidades externas e da taxa 
de câmbio causadas por 
eventos conjunturais”, re-
forçou nesta segunda. 

No ano, o preço da gaso-
lina nas refinarias acumu-
la alta de 74%. Já o pre-
ço do diesel subiu 65% no 
mesmo período. 

Com a queda das cota-
ções internacionais do pe-
tróleo nas últimas sema-
nas, em resposta ao avanço 
da variante ômicron pelo 
mundo, os preços internos 
da gasolina e do diesel pas-
saram a oscilar em níveis 
superiores ao verificado no 
mercado internacional. 

Referência internacio-
nal negociada em Lon-
dres, o petróleo Brent, por 
exemplo, saiu da casa dos 
US$ 80 (R$ 455, pela co-
tação atual) por barril no 
fim de novembro e hoje 
oscila em torno dos US$ 
70 (R$ 397) por barril. 

No início do pregão desta 
segunda, a gasolina nas re-
finarias da Petrobras estava 
12% mais cara do que a cha-
mada paridade de importa-
ção, valor que simula quan-
to custaria para importar o 
produto. O preço do diesel 
estava 6% acima, segundo 
projeção das importadoras 
de combustíveis. 

A Petrobras, porém, re-
pete que tenta não repas-
sar ao mercado interno vo-
latilidades pontuais do ex-

ALUBAR METAIS E CABOS S/A, 
CNPJ N° 08.262.121/0001-13, torna público 
que requereu junto à Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade - 
SEMAS/PA, Licença de Instalação (LI) para 
ampliação da atividade de “fabricação de 
artefatos de metais não ferrosos” (fabricação 
de vergalhões de alumínio e produção de 
cabos elétricos de alumínio e cobre), situada 
na rodovia PA 481, S/N°, Km 2,3, Barcarena 
- PA, através do Processo n° 2021/27434.

ALUBAR METAIS E CABOS S/A, 
CNPJ N° 08.262.121/0001-13, torna público 
que requereu junto à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/
PA, Renovação da Licença de Operação (LO) 
n° 12628/2021 para a atividade de “fabricação 
de artefatos de metais não ferrosos” (fabricação 
de vergalhões de alumínio e produção de 
cabos elétricos de alumínio e cobre), situada 
na rodovia PA 481, S/N°, Km 2,3, Barcarena – 
PA, através do Processo n° 2021/14116.

BATISTÃO SUCOS LTDA 
- ME, CNPJ: 15.642.604/0001-
09, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ananindeua - Semma, a licença 
ambiental de operação LO N° L112921 
para a lanchonete com o Endereço 
Cidade I, WE 7 n° 181 a – Av. Três 
Corações, CEP: 67.130-070 - Bairro 
Coqueiro - Ananindeua/PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
EXTRATO DE CONTRATO

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2021 -
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARTES: Contratante: O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
ALTAMIRA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 28.553.049/0001-
90 – CONTRATADA: J. M. DO NASCIMENTO NETO EIRELI -ME. CNPJ 
33.614.394/0001-27; contrato 667/2021, valor R$: 13.237,00; Dotação 
Orçamentária – 2.026- Manutenção da Secretaria Municipal de Educação-
SEMED 44905200- Equipamentos e material permanente 11110000-Receita 
de Imposto e Trans. Educação. Vigência: Até 31/12/2021; Objeto: Refere-se 
à Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos e 
Motocicletas que serão sorteadas no evento IPTU Premiado. Conforme Decreto 
Municipal 274 de 17 de maio de 2021 www.altamira.pa.gov.br. Assinatura: 
14/10/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 74/2021 -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para fornecimento de 
Uniformes para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. 
ABERTURA: 16/12/2021, às 15:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.
br. Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo 
pelos sites: www.licitanet.com.br,   www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov. br, ou 
através do e-mail licitacaosesma@gmail.com.

Rodolfo Régis Nogueira Cabral - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-073/2021
Após análise conjunta deste Gabinete da Secretária Municipal de 
Saúde, infra-assinado, do pregoeiro responsável pelo referido pregão, 
da Procuradoria Geral (PGMB) e do Controle Interno, e considerando a 
publicidade dada ao processo licitatório. Decido pela HOMOLOGAÇÃO do 
resultado do pregão em destaque, que tem por objeto o registro de preços 
para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de agenciamento de passagens aéreas a serem utilizados pelas 
secretarias do município de Barcarena, estado do Pará, em conformidade 
com seu edital e demais anexos. Empresas vencedora e valor: Meru 
Viagens Eireli, CNPJ: 09.215.207/0001-58 - R$ 442.870,78.

Eugênia Janis Chagas Teles - Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-088/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de pesquisa e cadastro, visando alimentar o cadastro de prestadores de 
serviço turístico – CADASTUR, em atendimento as demandas da secretaria 
municipal de indústria, comercio e turismo do município de Barcarena, 
estado do Pará. Data de abertura: 20/12/2021 às 09h00min. O Edital e seus 
anexos estarão à disposição dos interessados a partir do dia 07/12/2021 
nos sítios www.gov.br/compras (UASG 980425) e www.barcarena.pa.gov.
br/portal/licitacao; e no Setor de Licitação e Contratos, sito na Prefeitura 
Municipal de Barcarena, localizada na Rua Cronge da Silveira, nº 438, Bairro 
Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/Pa.

Esmerya Polliana de Araújo Farias - Pregoeira

O MUNICÍPIO DE BELÉM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 
SEMEC/PMB, por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 
100.598/2021-PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, 
no dia 20/12/2021 às 09h (Horário de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço por ITEM.
OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE 
ELETRODOMÉSTICOS”, para atender as Unidades Escolares da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC/PMB de acordo com as condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos.UASG:925387.
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal 
da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021
Isis Souza Coimbra
Pregoeira/CGL/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°115/2021-SEMEC - PROC. Nº 6827-2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRÊNCIA Nº 3/2021-002
A Prefeitura Municipal de Bragança, através do Prefeito Municipal, 
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 
109, §4 da Lei 8.666/93, torna público as empresas licitantes e 
aos demais interessados, com base na decisão dos recursos e 
contrarrazões de recursos da Comissão Permanente de Licitação 
e no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica Municipal, 
que reconhece o recurso da empresa Pinheiro E Serviços 
Ltda, CNPJ nº 29.527.081/0001-64, para no mérito, Negar-Lhe 
Provimento pelas razões recursais interpostas pela recorrente na 
Concorrência Publica em epígrafe, mantendo incólume a decisão 
tomada pela Comissão Permanente de Licitação, DECLARANDO 
a recorrente INABILITADA; Assim sendo, será enviado as 
licitantes, via e-mail, a íntegra a decisão da CPL, bem como o 
parecer técnico e parecer jurídico exarados e, este resultado será 
amplamente divulgado através do Site da Prefeitura Municipal 
de Bragança, na FAMEP, no DOU e no Portal do TCM/PA. A 
empresa Habilitada deverá se apresentar na Sala da Cpl no dia 
07 de dezembro de 2021, as 14:00 para abertura e analise das 
propostas.

Raimundo Nonato de Oliveira - Prefeito Municipal de Bragança

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021 - PMC - SRP
Objeto: Registro de Preço Para Eventual Aquisição de Material Técnico Hospitalar, 
para atender a demanda da secretaria Municipal de Saúde de Capanema/Pará. 
Sessão Pública: 17/12/2021 às 09H, horário de Brasília. Edital disponível em: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.
com/pregoeiracapanema@gmail.com.

Laise Martins Leal - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISOS DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA SRP N° 006/2021/PMC
A Prefeitura Municipal de Castanhal, através da Secretaria Municipal 
de Suprimento e Licitação – Comissão Permanente de Licitação/
CPL, nomeada pela Portaria n° 1.386/21 de 07/05/2021, com sede 
à Av. Barão do Rio Branco, n° 2232, Bairro: Centro, neste Município 
de Castanhal/Pará, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade concorrência por sistema de registro de preços sob o 
critério de julgamento “menor preço global” para eventual contratação 
de empresa especializada para os serviços de engenharia na 
construção, reparo e manutenção das praças e ginásios esportivos 
neste Município de Castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) 
meses. A sessão pública desta concorrência será realizado no 
Auditório da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio/SEMICS 
localizada na Av. Altamira, n.° 850, Bairro: Nova Olinda, neste 
Município de Castanhal/Pará no dia 25/01/2022, às 09:00 horas. 
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos se dará pelo seguinte e-mail: 
licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br. O edital estará disponível pelo 
site: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-
contratos-e-convenios, www.tcm.pa.gov.br/geo-obras cidadão ou 

Sílvio Roberto Monteiro dos Santos - Presidente da CPL
A Prefeitura Municipal de Castanhal, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Suprimento e Licitação torna público a abertura do 
Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 118/2021/PMC, Menor 
Preço Por Item cujo objeto é a Prestação de Serviço de Controle 
de Pragas e Vetores Incluindo: Desinsetização, Desratização e 
Controle de Pombos e Morcegos, Destinados a atender as Diversas 
Secretarias/Fundos Municipais, Bem como, o Instituto de Previdência 
Deste Município de Castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) 
meses.A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a 
divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 
20/12/2021às 09:00 horas. O Edital estará disponível nos sites: www.
castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-
convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação.

Sheila Mirian Medeiros Gomes -
Pregoeira da Prefeitura de Castanhal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2021 - UASG: 980451
Objeto: Registro de preços que objetiva aquisição de materiais de 
expediente, materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha e materiais 
descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Colares e demais secretarias, no Município de Colares. Abertura: 
16/12/2021, às 10:00hs, Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Aquisição do edital: site do Compras Governamentais, Tcm/Pa e Portal 
da Transparência.

Maria Lucimar Barata - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ourém torna público o aviso de licitação: 
Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço Por Grupo, PE nº 013/2021 
PMO - UASG 980507 - Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços protéticos com material próprio para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Ourém/PA, Data da abertura: 21/12/2021 às 09:00hs(horário 
de Brasília/DF), no site https//www.gov.br/compras. Edital e seus 
anexos Estarão disponíveis no Site da Prefeitura www.ourem.pa.gov.
br, https//www.gov.br/comprase no Portal dos Jurisdicionados - TCM, 
Informações no e-mail: licitacaopmourem@gmail.com.

Francisco Roberto Uchoa Cruz - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
AVISO DE ANULAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2021 - 006 - SEMED
Objeto: Registro de Preço Para Eventual Aquisição de Materiais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DO PARÁ/PA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA torna público 
a para abertura de Registro de Preço originário de PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 046/2021, para Registro de Preço Para Futura 
e Eventual Contratação de Empresa Para Fornecimento de Oxigênio 

Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa 
Maria do Pará/Pa. A Sessão de recebimento de propostas, análise e 

Carlos Cleberson Ferreira da Silva - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021 - SEMSA
Objeto: Aquisição de equipamentos e instrumentos, para minorar os 
efeitos físicos e psíquicos da pandemia por medidas de reabilitação, 

 
 

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA CP 22/2021–CPL/SEDOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIADE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E 
ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REQUALIFICAÇÃO
SOCIAL E URBANÍSTICA NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SEDOP, NOS MUNICÍPIOS DO 
PARÁ, conforme especificaçõestécnicas, planilhas e projetos anexos
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, através da 
Comissão Permanente de Licitação,torna Público que houve interposição de recurso 
administrativo contra o resultado de JULGAMENTO DEHABILITAÇÃO, apresentado 
por essa CPL na referida licitação.
Os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que possam 
impugnar ou alegar, no prazo de 05 (Cinco) dias uteis nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação.

Belém-PA, 06 de dezembro de 2021.
Leandro de Aguiar Alves.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano  

e Obras Públicas

 
 

AVISO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA 
DOCUMENTAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, través 
da Comissão Permanente de Licitação. Torna público aos interessados que a licitação 
na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL CPI Nº 021/2021, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNÍCIPIOS 
SUSTENTAVEIS DO GOVE. DO ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS NECESSÁRRIOS PARA LANÇAMENTO DE REDES DE FIBRA ÓPTICA PARA
AMPLIAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (ação), com 
fornecimento de materiais e acessórios, conforme Termo de Referência e anexos, 
FIXARÁ PRAZO DE 08 (oito) DIAS ÚTEIS PARA QUE OS LICITANTES INTERESSADOS 
NO CERTAME, POSSAM APRESENTAR NOVA DOCUMENTAÇÃO PARA NOVA 
ABERTURA DA LICITAÇÃO ANTES DECLARADA FRACASSADA, em razão da 
inabilitação de todos os licitantes participantes docertame.
Os atos decorrentes do procedimento, estão baseados com fulcro nos termos do Art. 
48, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação

Belém-PA, 06 de dezembro de 2021.
Leandro de Aguiar Alves.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano  

e Obras Públicas

 
 

AVISO DE RESULTADO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
TOMADA DE PREÇOS TP 030/2021-SEDOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
RECUPERAÇÃO DA EEEFM MANOEL DA VERA CRUZ E CONSTRUÇÃO DE UMA 
RESIDÊNCIA, no Município de CURRALINHO, neste Estado, conforme especificações 
técnicas, planilhas e projetos anexos
A CPL, no uso de suas atribuições nos termos do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, 
torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o resultado 
de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPRESAS CLASSIFICADAS:
1ª - J.F.C. DE CORRÊA - CNPJ: 16.766.282/0001-7 - VALOR: R$ 947.919,43
2ª - SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 00.654.914/0001-76 – 
VALOR: R$ 1.132.006,03.
EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:
1ª - OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – CNPJ: 36.821.978/0001-61 – 
VALOR: R$ 917.559,62.
Dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art.109 da Lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos fica desde já declarada 
VENCEDORA DO CERTAME, a empresa J.F.C. DE CORRÊA -
CNPJ: 16.766.282/0001-7 com o Valor: R$ 947.917,43 (Novecentos e quarenta e 
sete mil, novecentos e dezessetereais e quarenta e três centavos).

Belém-PA, 06 de dezembro de 2021.
Leandro de Aguiar Alves.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano  

e Obras Públicas

 
 

   

  

Secretaria de 
Transportes

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Concorrência
Número: n.º 037/2021.
OBJETO: Construção e Pavimentação da Rodovia PA-242, Trecho: Entr. PA-136 / Entr. PA-
320 com extensão de 7,00 Km, na região de integração Guamá, sob a jurisdição do 1º 
Núcleo Regional.
Entrega do Edital: Av. Almte. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETRAN, 1º andar.
O Edital poderá ser lido, a partir do dia 10/12/2021, de segunda a sexta-feira na sede 
da Secretaria de Estado de Transportes, Av. Almirante Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – 
Belém-PA, bem como, estará disponível no site da SETRAN www.setran.pa.gov.br, no 
Menu ransparência Pública, Licitações e Licitações (Detalhes).
Caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá comparecer 
à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação para retirada.
Responsável pelo certame: VICTOR ROCHA DE SOUZA.
Local de Abertura: Edifício Sede da SETRAN, 2º andar no Auditório da SETRAN.
Data de Abertura: 11/01/2022.
Hora de Abertura: 10h00min.
Ordenador: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA
Belém, 03 de dezembro de 2021.

Com o objetivo de gerar economicidade, a equipe de Publicidade atua no planejamento, concepção 
e fechamento de ações, demandadas por órgãos da administração direta e indireta, bem como pela 
própria Secom.
São peças como banner, folder, panfleto, placas, livros, cartilhas, entre outras, que ajudam na divulga-
ção de tudo aquilo produzido pelo Estado e que é de interesse da população.

ASSISTENCIA SOCIAL
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SAÚDEESPORTE
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SEDAP SEGURANÇA



56 - Relatório de Gestão 57Relatório de Gestão -

USIPAZ
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DIRETORIA DE 
COMUNICAÇÃO 
POPULAR E 
COMUNITÁRIA
A DCPC – Diretoria de Comunicação Popular e Comunitária, da 
Secretaria de Estado de Comunicação do Pará, tem a missão 
de exercer a comunicação pública, visando fomentar múltiplas 
vozes, protagonismo e coletividade nas comunidades, assim 
como democratizar o acesso às mídias e possibilitar a constru-
ção de narrativas de pertencimento e protagonismo em todo 
o Pará. O público interno é formado por assessores de comu-
nicação, fotógrafos, editores, jornalistas e profissionais da área 
de comunicação do Estado. O público externo é composto por 
pessoas em situação de vulnerabilidade social que represen-
tem um grupo ou coletivo (mulheres, negros, LGBTQIA+, baixa 
renda, quilombolas, indígenas, ribeirinhos e egressos do siste-
ma penitenciário) residentes no território paraense. Bem como, 
comunidades atendidas pelo Programa Territórios pela Paz e 
agentes de comunicação.
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Em 2021, a DCPC/SECOM realizou 09 oficinas, 05 na RMB (Belém - 3, Marituba - 1 e Ananindeua - 1) 
e 04 em outros municípios do estado do Pará (Ipixuna do Pará - 2 e Abaetetuba - 2), beneficiando 179 
pessoas, com a oferta de 143 horas de aula e o credenciamento de 43 profissionais da área da comu-
nicação e afins. Abaixo, apresentamos o relatório final do ano de 2021, com informações detalhadas 
sobre as ações realizadas. 

Para a execução dos objetivos, inicialmente, a principal atuação da DCPC é a realização de atividades 
formativas (cursos, palestras e oficinas) e, posteriormente, a oferta de espaços com tecnologias de 
comunicação e informação (salas de informática, estúdios de gravação, microfones, entre outros) que 
viabilizem a produção de produtos midiáticos por parte da comunidade beneficiada. 
Nos territórios em que há Usinas da Paz previstas para inauguração em 2022, a comunidade poderá 
contar com o espaço para utilização de salas de informática e apoio tecnológico para a produção de 
produtos midiáticos comunitários. Nos territórios em que não há previsão de instalação de Usinas, a 
comunidade conta com espaços físicos como escolas estaduais, institutos federais parceiros e centros 
comunitários, bem como, polos virtuais, como redes sociais digitais e aplicativos de compartilhamen-
to de mensagens instantâneas.

A metodologia utilizada para a execução das atividades finalísticas da DCPC/SECOM é baseada em 
um modelo dialógico, que visa a participação ativa da sociedade nas definições de ações que são 
realizadas nos territórios atendidos. Para isso, é dividida em três etapas: I) Consulta pública, na qual 
ouvimos a comunidade, buscando o fomento de múltiplas vozes da coletividade; II) Oferta de con-
teúdo teórico e prático nas 17 áreas de atuação da DCPC/SECOM, com atividades de duração entre 
4h e 40h/aula e III) criação de polos de comunicação comunitária nos territórios, que possibilitam a 
criação, por parte dos integrantes da comunidade, de produtos midiáticos, como programetes de 
rádio, vídeos, jornais de bairro, contas em redes sociais que representem o coletivo.

OBJETIVOS

METODOLOGIA

CONSULTA PÚBLICA

CREDENCIAMENTO E OFICINAS

RESUMO DO RELATÓRIO

ÁREAS DE ATUAÇÃO

FOTOGRAFIA

EDUCOMUNICAÇÃO

ARTE DIGITAL RÁDIO E TVDESIGN

GRAFITE E 
ARTE URBANA DESENHO

MULTIMÍDIA

PRODUÇÃO
DE TEXTO

COMUNICAÇÃO
COMUNITÁRIA

ESTUDOS DE MÍDIA JORNALISMO

PUBLICIDADE E
PROPAGANDA

PRODUÇÃO
CULTURAL

LINGUAGEM
TEATRAL

PRODUÇÃO
EDITORIAL

AUDIOVISUAL/
CINEMA

QUADRO 1: DADOS DAS ESCUTAS PÚBLICAS REALIZADAS EM 2021

Descrição

Marituba
Jurunas
Icuí
Cabanagem
Benguí
Guamá
Cabanagem
Média
Total

Mulheres

31
34
46
26
35
46

110
36,3
328

Homens

12
6
5
7

10
9

19
8,2
68

%

72,1
85,0
90,2
78,8
77,8
83,6
84,6
81,3

%

27,9
15,0
9,8

21,2
22,2
16,4
15,4
18,7

%

88,4
87,5
86,6
97,0
86,7
94,5
95,3
90,1

%

9,3
7,5

11,8
3,0
8,9
5,5
3,1
7,7

%

2,3
5,0
2,0
0,0
4,4
0

1,6
2,3

Total

43
40
51
33
45
55

129
44,5
396

Oficina

38
35
44
32
39
52

123
40,0
363

%

53,5
42,5
49,0
54,5
22,2
60,7
48,1
47,1

%

46,5
57,5
51,0
45,5
77,8
39,3
51,9
52,9

Manhã

23
17
25
18
10
34
62

21,2
189

Tarde

20
23
26
15
35
22
67

23,5
208

Palestras

4
3
6
1
4
3
4

3,5
25

Roda de
Conversa

1
2
1
0
2
0
2

1,0
8

Consultados Tipos de Ação Turno

Período

17/08 a 23/08/21
15/02 a 22/02/21
13/09 a 26/09/21
02/03 a 12/03/21
18/05 a 24/05/21
29/11 a 09/12/21
29/11 a 09/12/21

Para realizar as atividades formativas (oficinas, palestras e cursos), realizamos o credenciamento de 
agentes e instrutores de comunicação, contratados por execução de serviço, via edital de credencia-
mento, disponível em: http://www.secom.pa.gov.br. Este ano de 2021, recebemos 49 solicitações de 
credenciamento, credenciamos efetivamente 43 profissionais, de diversas áreas da comunicação e 
afins e não foram credenciados 6 profissionais por não atenderem aos requisitos solicitados no edital. 
Ao todo, foram contratados 07 profissionais para ministrar as 9 oficinas realizadas no ano. 

Fonte: DCPC/SECOM.

A consulta pública é a primeira etapa da metodologia adotada. Este ano, realizamos 7 escutas pú-
blicas e consultamos 396 pessoas, nos territórios de Marituba, Jurunas, Icuí, Cabanagem, Bengui e 
Guamá, sendo que no bairro da Cabanagem tivemos de realizar duas escutas, uma no início do ano 
e uma ao final do ano, para atualizar a demanda da comunidade, pois ao longo do ano poderia haver 
alguma mudança na realidade social que gerasse uma nova necessidade para o bairro. Os resultados 
podem ser conferidos no quadro a seguir.

QUADRO 2 - TOTAL DE OFICINAS, PÚBLICO BENEFICIADO  
E LOCALIDADES - 2021

OFICINAS Nº PARTICIPANTES LOCALIDADE
1 Marketing Digital 22 Belém
2 Comunicação Comunitária 15 Belém
3 Fotografia 15 Belém
4 Fotografia 28 Marituba
5 Rádio 22 Abaetetuba
6 Fotografia 19 Abaetetuba
7 Comunicação Comunitária 10 Ananindeua
8 Publicidade 30 Ipixuna do Pará
9 Produção Cultural 18 Ipixuna do Pará

TOTAL 179 5 CIDADES

Fonte: DCPC/SECOM

http://www.secom.pa.gov.br/sites/default/files/edital_de_credenciamento_01.2021-secom-para.pdf
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As ações da DCPC/SECOM foram alteradas, em função de nova onda de Covid-19, em 2021. Como 
as oficinas ofertadas dependem da presença de pessoas em locais geralmente fechados, durante a 
pandemia, em 2021, mantivemos as medidas iniciadas em 2020, como: 

1. A escuta pública deixou de ser presencial e passou a ser online, via formulário; 
2. Priorizamos ambientes abertos que permitissem o distanciamento entre alunos; 
3. Adotamos a distribuição de máscaras e álcool gel nas oficinas; e 
4. Diminuímos o número de alunos por turma para evitar maior aglomeração.

No mês de março de 2021, as ações da DCPC foram paralisadas em virtude de lockdown na RMB. No 
mesmo período, o edital de contratação de oficineiros perdeu a vigência, por isso, não pudemos con-
tratar profissionais. O hiato de seis meses sem a oferta de oficinas ocorreu em virtude da necessidade 
de publicação de novo edital de credenciamento de profissionais de comunicação para ministrar 
as oficinas. O trâmite para revisão, modificações, aprovações nos departamentos jurídico, pessoal e 
gabinete foram necessários para a publicação de um novo edital mais adequado às demandas da 
DCPC. Retomamos as ações em agosto de 2021.

Os públicos prioritários da DCPC/SECOM são pessoas em situação de vulnerabilidade social, resi-
dentes no estado do Pará, especialmente jovens e mulheres, atravessados pelas opressões de gêne-
ro, raça e classe, que necessitam sobretudo acessar as políticas públicas para obter mais oportunida-
des de crescimento pessoal e profissional. Nesse sentido, se formos representar o perfil prioritário do 
público que acessou a nossa política pública em 2021, ele é formado por mulheres negras (pretas e 
pardas), jovens (de 16 a 30 anos) e com o ensino médio completo, como poderemos verificar mais 
detalhadamente nos gráficos abaixo.

Ao longo de 2021, realizamos algumas parcerias com outros órgãos e instituições, considerando a 
importância de agir em rede e em diálogo para levar o serviço público da melhor maneira para a po-
pulação. Nesse sentido, conseguimos - por meio das parcerias com o Instituto Rosa dos Ventos1 e o 
Instituto Flor de Lótus2, que ofereceram infraestrutura e logística - realizar oficinas nos municípios de 
Abaetetuba e Ipixuna do Pará, respectivamente. Iniciamos, também, articulação com outras entida-
des, como: o Instituto Federal do Pará - IFPA com o objetivo de firmar parceria para ações nos muni-
cípios nos quais o instituto tem polos no estado do Pará; com a Ecam3, empresa que possui projetos 
em diferentes setores da economia, nacional e internacional, com uma das sedes em Santarém/PA 
para articulação de oficinas nos municípios da Calha Norte: Faro, Terra Alta e Oriximiná; e em Moju; e 
também iniciamos articulação com o Escritório Social da Secretaria de Estado e Administração Peni-
tenciária - SEAP para realizar ações de formação com o egressos do sistema penitenciário do estado 
do Pará.

1 Entidade sem fins lucrativos de atenção social, com trabalhos voltados à prática esportiva, Educação e cultura para crianças,  
adolescentes e jovens, que atua em Abaetetuba/ PA.
2 Entidade que conta com uma Central de Cursos para formação de profissionais em diversas áreas, no município de Ipixuna do Pará.

Como instrumento de avaliação das ações da DCPC/SECOM realizadas pelas comunidades, é dispo-
nibilizado ao final de cada ação um questionário online, produzido pela equipe da DCPC/SECOM, 
para que a população que foi beneficiada pela ação possa dar sua opinião e apresentar sugestões e 
críticas, como pode-se observar exemplo em imagem 2. O questionário é passado a pelo menos 50% 
da turma de alunos, haja vista o fato de que nem todos os cursistas possuem aparelho celular.

QUESTIONÁRIO ONLINE DE AVALIAÇÃO DE AÇÃO PELA 
COMUNIDADE - MARITUBA - 2021

PERFIL DO PÚBLICO BENEFICIADO

AVALIAÇÃO DE AÇÕES

PARCERIAS

PANDEMIA

Fonte: Google Drive DCPC/SECOM
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Os resultados dessas avaliações subsidiam a equipe da DCPC/SECOM a melhorar o serviço ofertado, 
deixando-o mais adequado às demandas das comunidades. Esse instrumento de avaliação da ação 
busca justamente ouvir a opinião da comunidade acerca do trabalho realizado, desde a infraestrutura 
ofertada, se o oficineiro contratado e o curso ministrado atenderam às necessidades dos cursistas e 
o que precisa melhorar. Essas respostas são analisadas e subsidiam o planejamento das próximas 
ações, orientando o trabalho da DCPC/SECOM para atender melhor a sociedade.

Ao final das ações, criamos mecanismos de integração entre os educandos e os membros daquela 
comunidade, que instigados a tomar uma postura autônoma e protagonista, devem caminhar se-
guindo com um projeto de comunicação comunitária, baseado no que foi apreendido na formação 
e utilizando plataformas tecnológicas que estão e serão amplamente oportunizadas nos espaços de-
dicados às Usinas da Paz. Nas comunidades que ainda não possuem UsiPaz, estimulamos a criação 
de grupos de compartilhamento de mensagens, e-mails próprios do projeto, sugerimos escolas es-
taduais e centros comunitários como espaços sede para reuniões, criação de redes sociais, para que 
possam produzir produtos e formatos próprios de comunicação entre outras ações que garantam a 
comunicação entre eles e a comunidade.
A seguir, alguns exemplos de produto midiático, grupo de WhatsApp e rede social, produzidos pela 
comunidade, após formação da DCPC/SECOM.

RESULTADOS DAS AÇÕES

Revista Transver - produzida 
após oficina de fotografia 

da SECOM - 2021

Fonte: DCPC/SECOM

Imagem 5: Rede Social 
Comunica Icuí, produzida 
após oficina de jornalismo 
da SECOM

Fonte: https://www.instagram.com/
comunica_icui/?hl=bn

Imagem 6: Grupo de  
WhatsApp criado após 

oficina de Fotografia da 
Secom 

https://www.instagram.com/comunica_icui/?hl=bn
https://www.instagram.com/comunica_icui/?hl=bn
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A interatividade, premissa básica de todo o processo relacional de comunicação, é estabelecida pe-
los canais digitais de comunicação da DCPC/SECOM, por meio dos quais recebemos e responde-
mos aos questionamentos, comentários e críticas acerca das ações e serviços voltados à sociedade.  
Os canais são: Fanpage da SECOM/PA e E-mail dcpc@secom.pa.gov.br.

INTERAÇÃO E ACESSOS DEPOIMENTOS

Fonte: Dados levantados pela DCPC/SECOM

Tivemos um alcance total de 21.999 pessoas e uma média de 256 pessoas alcançadas por post, no 
ano de 2021. Vamos utilizar esses dados para compreender melhor quais tipos de posts e temáticas 
mais engajam a população, para produzir cada vez mais conteúdos que atendam às demandas da 
comunidade. Consideramos que as plataformas digitais de comunicação são efetivas formas de fazer 
circular a informação, haja vista o fato de que grande parte da população acessa com frequência as 
redes sociais digitais. Para o público pouco familiarizado com as redes digitais, acreditamos que a 
informação chega mais facilmente via WhatsApp e meios tradicionais de comunicação, como rádios 
comerciais e comunitárias. Por isso, também investimos no diálogo com as comunidades especial-
mente via rede de compartilhamento de mensagens instantâneas.

A oficina trouxe um grande benefí-
cio para todos nós. Eu que trabalho 
com projetos, vou aplicar todo esse 
aprendizado no meu dia a dia. Como 
nós não tínhamos a visão de uma co-
municação comunitária, então vamos 
trazer e agregar com nosso trabalho, 
com nosso projeto, então eu acho 
que isso é muito importante.

É importante ter esse projeto 
voltado para a periferia, que 
não tem muitos voltados para 
esse tipo de área. É importante 
por ser essa volta do governo, 
desse olhar para nós que não 
temos a oportunidade de, às 
vezes, pagar um curso, que exi-
ge um certo custo. 

Edson Roberto - Músico - participou da oficina de 
comunicação comunitária na Usipaz Icuí em 2021

Mirian Caldas - Jornalista - participou  da oficina de
Comunicação no Jurunas em 2021

“

“

“

“

GRÁFICO 15 - ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES NA FANPAGE
DA SECOM/PA - 2021
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DIRETORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

Com a responsabilidade de coordenar e executar as atividades relativas a pessoal, 
logística, patrimônio, serviços, orçamento e finanças no âmbito da Secretaria de 
Comunicação, a Diretoria de Administração e Finanças atuou de forma eficaz para 
dar suporte às demandas das demais diretorias do órgão.
Neste sentido, apresentamos abaixo o relatório detalhado de todas as ações de-
senvolvidas pelas coordenadorias que integram a DAF.
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Em 2021, houve importante crescimento de servidores desta Secretaria no acesso ao Sistema do Pro-
cesso Administrativo Eletrônico – PAE, chegando a 100% de acessos.
No ano de 2020 foram tramitados 12.767 (doze mil, setecentos e sessenta e sete) e, em 2021, 23.510 
(vinte e três mil, quinhentos e dez).

Com a responsabilidade de coordenar e executar as atividades Relativas à gestão orçamentária e 
financeira no âmbito da Secretaria de Comunicação, Coordenadoria do Núcleo Financeiro atuou de 
forma eficaz, na elaboração do orçamento 2021, que estima a receita e limita as despesas para o 
referido exercício, bem como a execução de todas a despesas e sua respectiva prestação de contas.

A Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada para o exercício de 2021, estimou receita e fixou despesa 
para a Secretaria de Comunicação na ordem de R$ 59.591.385,00 (cinquenta e nove milhões, qui-
nhentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais).

No decorrer do exercício de 2021 foram abertos créditos suplementares sem redução no valor de 
R$ 637.580,85 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), 
objetivando reforço de dotação orçamentária de pessoal, custeio e investimento.

OS RECURSOS CONSTANTES ACIMA FORAM DESTINADOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS  
SEGUINTES AÇÕES:

• Abastecimento das unidades móveis;
• Operacionalização das Ações Administrativas;
• Operacionalização das Ações de Recursos Humanos;
• Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação;
• Capacitação de Agentes Públicos;
• Edição e Publicação de Atos da Administração Pública;
• Publicidade da Ações de Governo;
• Concessão de Auxílio Alimentação;
• Concessão de Auxílio Transporte;
• Produção e Difusão da Informação;

SISTEMA PAE

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

COORDENADORIA DO NÚCLEO 
FINANCEIRO - CONF

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
PREVISTAS E DESPESAS REALIZADAS 
POR CATEGORIADE GASTOS

DIVISÃO DE ORÇAMENTO 
POR CATEGORIA DE GASTO    ORÇADO

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PESSOAL (FOLHA) 3.2 3.5 3.8 3.7 3.8 3.0 3.4

CUSTEIO (OPERACIONAL) 2.3 2.4 4.0 3.3 2.8 3.0 4.4

CUSTEIO (PUBLICIDADE
+ PUBLICAÇÃO) 35.4 39.6 42.7 41.7 41.9 46.8 51.7

INVESTIMENTO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

TOTAL 40.9 45.8 50.4 48.7 48.5 52.8 59.5

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

 Valores em Milhões

DIVISÃO DE ORÇAMENTO 
POR CATEGORIA DE GASTO    ORÇADO

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PESSOAL (FOLHA) 3.3 3.5 3.6 2.9 3.0 3.2 3.3

CUSTEIO (OPERACIONAL) 2.1 1.6 2.0 1.3 2.5 3.1 4.3

CUSTEIO (PUBLICIDADE
+ PUBLICAÇÃO) 32.0 42.8 42.4 33.0 44.9 45.7 77.2

INVESTIMENTO 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

TOTAL 37.5 47.9 48.0 37.20 50.4 52.0 84.8

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO

 Valores em Milhões



74 - Relatório de Gestão 75Relatório de Gestão -

PROJETO - ATIVIDADE TOTAL PREVISTO TOTAL EXECUTADO
                                             / ATUALIZADO

4668 - ABASTECIMENTO DE UNIDADES
MÓVEIS DO ESTADO 128.200,00 109.386,46

8338 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS 
AÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.383.999,50 931.216,41

8338 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS - EQUIPAMENTOS 472.421,50 58.335,71

8339 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS 
AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS 3.374.358,00 3.331.838,10

8339 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES     
DE RECURSOS HUMANOS - ESTAGIÁRIOS 37.897,00 22.262,80

8238 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 196.000,00 166.528,45

8887 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS 50.000,00 34.300,00

8233 - EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE 
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.376.800,00 3.027.873,17

8255 - PUBLICIDADES DAS AÇÕES DE GOVERNO 75.000.000,00 74.265.376,78

8311 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 602.194,00 552.791,07

8312 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 46.935,00 46.554,05

8236 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO 2.576.161,00 2.314.415,27

TOTAL 53.498.059,85 84.860.878,27

PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2021

EQUIPE

DIRETORA
• Suely das Graças Ferreira Neves de Lima

COORDENADOR
• Paulo André Lima Cavalcante – Coordenador do Núcleo Financeiro

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO II
• Sérgio Ricardo Age – Contador
• Bernadete Cardoso Da Silva – Assistente Administrativo

SECRETÁRIO DE DIRETORIA
• João Victor Oliveira Bastos - Assistente Administrativo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
• Valdemir Chaves de Sousa

GESTÃO DE RECURSOS  
HUMANOS 

É setor responsável por coordenar e executar atividades relacionadas à Gestão de Pessoal, movi-
mentação de nomeação e exoneração de servidores da Secretaria de Estado de Comunicação e 
execução da folha de pagamento. 

A Secom possui 65 servidores comissionados, e 07 efetivos que foram aprovados no concurso públi-
co C-205, que iniciou-se em 2019, e com encerramento de convocação em 2020, sendo 01 nomeado 
em 2021. Contamos ainda com 02 servidores cedidos pela FUNTELPA, 01 da SEPLAD e 10 assesso-
res especiais cedidos da Casa Civil da Governadoria do Estado.

Ainda com relação à gestão de pessoal, foi solicitado e aprovado pela Secretaria de Administração 
do Estado, a contratação de servidores temporários necessários para cumprir seus objetivos, man-
tendo um número de 06, a título de substituição, sendo 01 de nível superior (Técnico em Gestão de 
Informática), 02 de nível médio (Assistente Administrativo) e 03 de nível  fundamental (Motorista). O 
Processo Seletivo Simplificado – PSS que deu origem à contratação foi o de nº 01/2019, o qual teve 
sua abertura em 03/12/2019, com o cronograma de finalização no início de 2022. 

Ressaltamos que, no ano de 2021, foram solicitadas contratações temporárias através de realização  
de Processo Seletivo Simplificado – PSS, status do processo, encontra-se em tramitação para contra-
tação de 12 profissionais na àrea de Comunicação, com habilitação em Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda e Relações Públicas e 07 motoristas.

 Ano Temporário Efetivo Comissionado Valor Folha/Ano

 2010 13 0 66 R$3.688.049,93

 2011 11 0 63 R$3.689.946,47

 2012 13 0 68 R$3.869.616,70

 2013 13 0 65 R$3.639.644,54

 2014 10 0 62 R$3.602.855,91

 2015 12 0 66 R$3.333.991,16

 2016 12 0 66 R$3.481.438,10

 2017 13 0 66 R$3.588.378,78

 2018 13 0 66 R$3.661.930,89  
 2019 2 5 66 R$3.617.844,06

 2020 6 6 64 R$ 3.770.354,95

 2021 6 7 65 R$ 3.331.838,10

QUANTITATIVO DE PESSOAL POR VÍNCULO EMPREGATÍCIO
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 Denominação do Cargo Código/Padrão Qtd Vencimento Base

 Secretário de Estado de Comunicação - 01 R$21.523,91

 Secretário Adjunto GEP-DAS-011.6 01 R$11.925,19

 Diretor de Administração 
 e Finanças GEP-DAS-011.5 01 R$4.903,45

 Diretor de  Jornalismo, Pesquisa 
 e Documentação GEP-DAS-011.5 01 R$4.903,45

 Diretor de Comunicação 
 Institucional GEP-DAS-011.5 01 R$4.903,45

 Diretor de Publicidade, 
 Propaganda e Marketing GEP-DAS-011.5 01 R$4.903,45

 Diretor de Comunicação 
 Popular e Comunitária GEP-DAS-011.5 01 R$4.903,45

 Chefe de Gabinete GEP-DAS-011.4 01 R$3.677,58

 Coordenador de 
 Administração e Serviços GEP-DAS-011.4 01 R$3.677,58

 Coordenador de Controle Interno GEP-DAS-011.4 01 R$3.677,58

 Coordenadora Financeira GEP-DAS-011.4 01 R$3.677,58

 Coordenadoria do Núcleo Jurídico GEP-DAS-011.4 01 R$3.677,58

 Assessor de Comunicação I GEP-DAS-011.4 10 R$3.677,58

 Assessor de Imprensa I GEP-DAS-011.4 10 R$3.677,58

 Assessor de Comunicação II GEP-DAS-011.3 13 R$2.145,26

 Assessor de Imprensa II GEP-DAS-011.3 13 R$2.145,26

 Secretário de Diretoria GEP-DAS-011.2 06 R$1.103,27

 Secretário de Gabinete GEP-DAS-011.1 02 R$1.045,00

 TOTAL DE CARGOS   66

CARGOS DE PROVIMENTO COMISSIONADO CRIADOS POR LEI

Jornalista, com Graduação 20 - 5 1.677,37

Relações Públicas, com graduação     
em Comunicação Social-Publicidade 3 - 1 1.677,37

Publicitário, com graduação em 
Comunicação Social - Publicidade 3 - 1 1.677,37

Repórter Fotográfico 5 -  1.677,37

Técnico em Gestão Pública, com 
graduação em Administração, 
C.Contábeis e C.Econômicas 6 - - 1.560,76

Biblioteconomista 2 - - 1.560,76

Estatística 2 - - 1.560,76

Técnico em Gestão de Informática,
com graduação em Ciências da computação, 
Eng. da Computação, Sistemas de Informação, 
Técnico em Processamento de Dados e
Tecnólogo em Redes 4 1 - 1.560,76

Assistente de Informática 2 - - 1.045,00

Assistente Administrativo 5 2 - 1.045,00

Motorista 10 3 - 1.045,00

Radialista 5 - - 1.045,00

TOTAL 67 6 7

CARGOS Cargos 
da Lei

Vencimento
Base

Cargos
providos de
PSS ativos(*)

Providos de 
Concurso
Público 

ativos(**)

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - PROCESSO SELETIVO
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COORDENAÇÃO DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SERVIÇOS–COAS 

O Núcleo de Coordenação de Administração e Serviços – COAS tem como missão o planejamento, exe-
cução e controle dos processos logísticos, patrimônio e serviços, cujo objetivo seja de promover a infra-
estrutura necessária para o excelente funcionamento da Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM. 
No decorrer do ano de 2021, o COAS, manteve seu pleno funcionamento, concluindo com êxito seus 
objetivos administrativos e logísticos. 

A Secretaria de Comunicação, preocupada com o bem-estar dos seus servidores, manteve no ano de 
2021 seu papel atuante na prevenção contra a COVID-19. 

O Coas realizou compras de EPI´S para manter a proteção de servidores como álcool em gel; álcool líqui-
do; máscaras N 95 e máscaras cirúrgicas com tripla proteção. Além disso, as parcerias com as Secretarias 
foram essenciais para o bom desempenho desta Secom. Recebemos apoio da Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc) com apoio logístico de carros, e a secretaria recebeu por meio de doação da Secre-
taria de Estado de Saúde (SESPA), cerca de 10.000 (dez mil máscaras cirúrgicas). Outrossim, esta Secom 
realizou na sede, 08 (oito) dedetizações para a prevenção da COVID-19.  

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 
COAS/SECOM2021 

No decorrer do ano de 2021, em meio à pandemia, o COAS manteve intensas suas atividades no apoio à 
logística de transporte no deslocamento das equipes de jornalismo, digital e comunitário, percorrendo mais 
de 205.000 km, levando cidadania ao povo paraense. 

 Total KM Rodado  205.126,00 km 

 Total Litro  24.451,45 Litros 

 Custo Médio/Km  0,64 

 Km/Litro  7,72 

 Custo Abastecimento  R$ 113.841,97

TABELA DOS CUSTOS E KM’S RODADOS – 2021
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Modalidade

Pregão Eletrônico

Pregão Eletrônico

Pregão Eletrônico

Dispensa de Licitação

Dispensa de Licitação

Dispensa de Licitação

Dispensa de Licitação

Dispensa de Licitação

Dispensa de Licitação

Dispensa de Licitação

Dispensa de Licitação

Dispensa de Licitação

Dispensa de Licitação

Dispensa de Licitação

Pregão Eletrônico

Dispensa de Licitação

Dispensa de Licitação

Pregão Eletrônico

Natureza da Contratação

Serviço

Serviço

Serviço

Material de Consumo

Material de Consumo

Material de Consumo

Material de Consumo

Material de Consumo

Material Permanente

Material de Consumo

Serviço

Material Permanente

Serviço

Material de Consumo

Material Permanente e 
Material de Consumo

Material de Consumo

Serviço

Material Permanente

Nº Edital

001/2021

002/2021

003/2021

001/2021

002/2021

003/2021

004/2021

005/2021

006/2021

007/2021

008/2021

009/2021

010/2021

011/2021

004/2021

012/2021

013/2021

005/2021

N° Processo

2021/75436

2021/118978

2021/450195

2020/1014991

2021/428309

2021/490750

2021/445874

2021/786825

2021/704985

2021/649512

2021/739035

2021/591500

2021/823136

2021/876725

2021/452170

2021/218993

2021/803105

2021/958053

Data Publicação

18/02/2021

17/04/2021

29/06/2021

06/04/2021

25/05/2021

21/06/2021

12/08/2021

25/08/2021

26/08/2021

27/08/2021

20/09/2021

20/09/2021

20/09/2021

06/10/2021

24/08/2021

29/11/2021

06/12/2021

06/12/2021

Objeto

ASSINATURA ANUAL DE TV POR  ASSINATURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RELÓGIO DE PONTO 
BIOMÉTRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LICENÇA 
DO SISTEMA ADOBE CREATIVE CLOUD

AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN

AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA PATRIMÔNIO EM POLIESTER   
METALIZADO

AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO

Aquisição de Chapéus e Camisas de manga Longa com Proteção UV

AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR

AQUISIÇÃO DE SWITCH 08 PORTAS, 10/100/1000 MBPS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM  DE  
VEÍCULOS AUTOMOTORES

AQUISIÇÃO DE PULPITO EM ACRÍLICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET 
BANDA LARGA

AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS N95/PFF2 E ÁLCOOL ETÍLICO 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - DCI

AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MANGA CURTA - TIPO POLO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA - PC ALL IN ONE

COTAÇÃO ELETRÔNICA E PREGÃO ELETRÔNICO 2021
Data Certame

02/03/2021

29/03/2021

09/07/2021

08/04/2021

27/05/2021

23/06/2021

13/08/2021

31/08/2021

09/09/2021

13/09/2021

22/09/2021

23/09/2021

24/09/2021

08/10/2021

03/09/2021

02/12/2021

07/12/2021

16/12/2021

Valor Estimado

R$ 21.600,00

R$ 59.691,00

R$ 72.696,33

R$ 975,99

R$ 476,67

R$ 2.581,46

R$ 8.888,00

R$ 7.555,20

R$ 89,63

R$ 610,15

R$ 17.599,44

R$ 4.365,75

R$ 6.280,00

R$ 6.123,33

R$ 58.636,19

R$ 3.198,00

R$ 6.555,75

R$ 410.882,50

Valor Contrato

R$ 17.360,00

R$ 19.544,00

R$ 41.000,00

R$ 760,00

R$ 420,00

R$ 1.825,72

R$ 8.810,00

R$ 7.296,00

R$ 605,66

R$ 16.564,80

R$ 2.389,98

R$ 6.216,00

R$ 2.953,60

R$ 54.798,00

R$ 2.700,00

R$ 6.389,90

R$ 389.417,00

CNPJ Vencedor

34.008.992/0001-15

01.154.055/0001-24

04.198.254/0001-17

09.461.647/0001-95

27.745.509/0001-10

40.147.595/0001-27

37.805.703/0001-05

19.920.179/0001-23

19.518.277/0001-39

33.734.346/0001–72

37.805.703/0001-05

34.008.992/0001-15

21.581.445/0001-82

33.884.155/0001-97 / 
36.668.854/0001-98

11.917.073/0001-69

11.917.073/0001-69

35.088.443/0001-60

Nome Vencedor

FSA SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS

HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM  INTELIGENTES S/A

SILVEIRA & DALMAS - LTDA

A.P.C. BONA EIRELI

MATHEUS CAMPOS DA COSTA

CJG CHAVES COMERCIO E SERVIÇO

DESERTO

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

MATHEUS CAMPOS DA COSTA

NFS MONTEIRO SOLUÇÕES TECH LTDA

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

EVANDRO GOMES FERREIRA / G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

F. F. GARCIA

F. F. GARCIA

BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA

VALOR ESTIMADO DO RECURSO ANUAL PARA AS LICITAÇÕES 2021

VALOR FINAL DO RECURSO ANUAL PARA AS LICITAÇÕES 2021

VALOR TOTAL ECONOMIZADO

Valor Contrato

 R$ 17.360,00

  R$ 19.544,00

 R$ 41.000,00

 R$ 760,00

 R$ 420,00

 R$ 1.825,72

 R$ 8.810,00

 R$ 7.296,00

  

 R$ 605,66

 R$ 16.564,80

 R$ 2.389,98

 R$ 6.280,00

 R$ 2.953,60

 R$ 54.798,00

 R$ 2.700,00

 R$ 6.389,90

 R$ 389.417,00

 R$ 688.715,76

 R$ 579.114,66

 R$ 109.601,10

PEDRO VITOR SILVA RODRIGUES
 PREGOEIRO E COORDENADOR DAS COTAÇÕES 2021 - COAS/SECOM

COTAÇÃO ELETRÔNICA E PREGÃO ELETRÔNICO 2021
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GESTÃO DE LICITAÇÃO
E CONTRATOS

A Gestão de Licitação de Contratos é o setor responsável por realizar o acompanhamento e mo-
nitoramento dos contratos desde a fase de planejamento até a aferição dos riscos envolvidos nas 
atividades de fiscalização de contratos. 
Visando aprimorar os mecanismos de planejamento, transparência e assegurar o pleno alcance 
dos objetivos das contratações na forma inicialmente planejada, a Gestão de Licitação e Contratos 
atualiza novos contratos e termos aditivos, renovando-os, e os incluindo no sistema SIG C.
Quanto ao desempenho administrativo referente ao exercício do ano de 2021, a Secretaria de Es-
tado de Comunicação manteve a maioria de seus contratos, através de aditivos, tendo, no entanto, 
realizado procedimento de cotações eletrônicas, dispensas de licitação e novas contratações para 
atendimento das demandas da SECOM.
Trinta e cinco contratos foram firmados em 2021.
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