
6 gerais Belém, quarta-feira, 2 de setemBro de 2020

Seis peixes-boi da Ama-
zônia foram transferi-
dos, na segunda-feira 

(31), do zoológico da Univer-
sidade da Amazônia (Una-
ma) - ZooUnama -, no bairro 
da Matinha, no município de 
Santarém (PA), para piscinas 
naturais feitas diretamente 
nos afluentes do rio Amazo-
nas, também no município. 
Neste novo lar, estruturado 
na segunda base do zoológi-
co, os animais viverão a últi-
ma fase de reabilitação antes 
da soltura à natureza.

A transferência foi feita 
nas primeiras horas do dia, 
com a preparação em col-
chões para mantê-los em 
segurança. Em seguida, eles 
foram colocados em uma 
embarcação que teve como 
destino a comunidade Igara-
pé do Costa, região de rios de 
Santarém, onde fica a segun-
da base do projeto.

Esse processo foi realiza-
do com apoio da Secretaria 
Municipal do Meio Ambien-
te (Semma), do Instituto Chi-
co Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), 
do 4º Batalhão do Corpo de 
Bombeiros e da Vigilância 
Sanitária.

De acordo com a assesso-
ria da Unama, a nova casa 
dos peixes-boi conta com 
uma estrutura totalmente 
adaptável para oferecer as 
melhores condições de vida. 
Os mamíferos têm média de 
seis anos e foram resgatados 
ainda bebês, em Santarém e 
Óbidos.

De acordo com a adminis-
tradora do zoológico, Mary 
Jane, o projeto de resgate e 
tratamento para soltura tem 
dado bons resultados e, nos 
últimos anos, já salvou vá-
rios filhotes encontrados à 
deriva nas águas do rio Ama-

Peixes-boi de casa nova
AnimAis forAm trAnsferidos de zoológico pArA piscinAs nAturAis nos Afluentes do rio AmAzonAs

AdAptAção

zonas e do seu afluente, o rio 
Tapajós.

“É visivelmente claro que 
essa é uma ação de extrema 
importância e fundamental 

para conservação da espé-
cie, que tem se adaptado a 
todo esse processo. Acredi-
tamos que estes mamíferos 
se adaptarão com a água 

corrente do rio e, em breve, 
serão soltos e monitorados 
por radiotelemetria, que é 
a última fase do processo”, 
destacou a administradora.

  Neste novo lar, os peixes-boi viverão a última fase de reabilitação antes de serem devolvidos à natureza
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Pregão Eletrônico SRP nº 47/GAP-BE/2020
Pregão Eletrônico SRP nº 47/GAP-BE/2020, tipo: Menor Preço. OBJETO: 
contratação de serviço de certificação digital para pessoas jurídicas, gerado 
e armazenado em dispositivo criptográfico, tipo USB token, capacidade 
72 kb, homologado pela ICP-Brasil com validade de 3 anos (para este 
certificado o dispositivo criptográfico será fornecido pela Autoridade de 
Registro), conforme Termo de Referência anexo I do Edital. ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA: às 9:00h (Horário de Brasília), do dia 15 de setembro 
de 2020, Entrega das Propostas: 2 de setembro de 2020. Edital: Disponível 
no site: www.comprasnet.gov.br. Maiores informações através dos Fone/fax: 
(91) 3204 – 9121 / 3204 – 9689 / 3243 - 1707.

CHRISTIANO PINTO MARÇAL Ten Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-BE

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE BELÉM MINISTÉRIO DA 

DEFESA

SESAU
Secretaria Municipal 
de Saúde

Prefeitura 
Municipal de 
Ananindeua

AVISO SUSPENSÃO E REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 009/SESAU/2020.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, através de sua Pregoeira, comunica aos 
interessados no PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/SESAU/2020, que tem como Objetos: 
Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada em serviços de manuten-
ção predial preventiva e corretiva de todas as Unidades de Saúde (EAS) / Administrativo da 
Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua- PA, será suspensa a abertura marcada para 
o dia 01/09/2020 às 08h (Horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br, devido à 
necessidade de retificações do edital e seus anexos.  Outrossim, informamos que a nova 
abertura será dia 15/09/2020 às 08h (Horário de Brasília).

Ananindeua (PA), 31 de agosto de 2020.
EDILENE DE NAZARÉ MESQUITA BASTOS - PREGOEIRA/SESAU


