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NO RIO

C ampeã do carnaval 
2019, a Mangueira fe-
chou na madrugada de 

ontem o Des� le das Campe-
ãs no Sambódromo do Rio. 
Também saíram outras cinco 
escolas de samba: Mocidade 
Independente de Padre Mi-
guel, Salgueiro, Portela, Vila 
Isabel e Viradouro.

Antes de voltar à Passarela 
do Samba no Des� le das Cam-
peãs, Leandro Vieira, carnava-
lesco da escola, fez um resumo 
sobre o objetivo da Mangueira 
em levar para a Avenida uma 
contestação da “história o� -
cial” brasileira e recontá-la a 
partir de heróis anônimos.

“Eu acho que o des� le da 
Mangueira é um recado para 
a sociedade brasilei-
ra, que tem passado 
por um momento que 
não reconhece a força 
da identidade indíge-
na, a força da identi-
dade negra e dos po-
bres deste país”, disse Vieira.

“O enredo da Mangueira é 
um enredo de valorização da 
cultura popular e isso é funda-
mental para o Brasil de hoje”, 

Mangueira volta 
ao Sambódromo
ESCOLA CAMPEÃ DO CARNAVAL FESTEJA A CONQUISTA DO TÍTULO

  Campeã carioca reconta a história valorizando nossos heróis anônimos
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emendou.
A poucos dias de completar 

1 ano sem respostas, o caso de 
assassinato da vereadora do 

Rio Marielle Fran-
co (morta em 14 de 
março do ano pas-
sado) foi lembrado 
pela rainha de ba-
teria da Mangueira, 
Evelyn Bastos.

“A gente precisa de justiça. 
É um direito que cabe a nós. 
Quando a gente fala da Marielle, 
a gente fala de uma mulher ne-
gra que venceu na vida. E quan-

do ela se viu numa posição em 
que ela podia fazer pelos outros, 
ela fez”, frisou a rainha.

Evelyn também ressaltou a 
necessidade de que outras mu-
lheres em favelas não sejam 
mortas. Ela destacou ainda que 
Marielle significava coragem.

“Infelizmente, a Marielle 
foi assassinada. Então, a gente 
não quer que outras mulheres 
sejam caladas. Quando a gente 
fala de Marielle, a gente fala de 
tantas outras mulheres negras 
que querem falar, e elas não 
podem ter medo”, diz Evelyn.

Uma programação alusiva 
ao Dia Internacional da Mu-
lher lotou, ontem de manhã, 
o Parque Estadual do Utinga, 
em Belém. Em parceria com 
a Secretaria de Estado de Saú-
de (Sespa), Departamento de 
Trânsito do Estado do Pará (De-
tran) e Universidade da Amazô-
nia (Unama), vários serviços fo-
ram oferecidos para um público 
estimado em cinco mil pessoas. 

“Temos uma pesquisa que 
aponta o per� l dos visitantes 
e as mulheres são a maioria”, 
a� rma o gerente do parque, 
Julio Meyer. “Contamos com a 
parceria da Unama, que integra 
o nosso conselho, e da Sespa, 
que oferece serviço de glicemia 
e pressão arterial. E também o 

Festa para mulheres 
reúne 5 mil no Utinga

Detran, com orientações sobre 
educação no trânsito, especial-
mente em relação entre mo-
toristas, pedestres e ciclistas”, 
acrescentou.

  Mulheres receberam série de serviços oferecidos por Sespa, Unama e Detran
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Sistema de Registro de Preços
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, com 

sede em Marabá-PA, Uasg: 158718, por meio de PREGOEIRO, designado 
pela Portaria nº 2.182/2018, torna público que, de ordem do Magnífico Reitor 
e através do Processo Nº 23479.015780/2018-17, fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2019 do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM E GRUPO, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, no dia 21 
de março de 2019, às 08:40h (horário de Brasília), destinado à contratação 
de EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM SERVIÇOS GRÁFICOS 
(CONFECÇÃO DE BANNERS, CARTAZES, FOLDERS, CRACHÁS, BLOCO 
DE ANOTAÇÕES, AGENDAS E DOCUMENTOS EM GERAL), EDITORAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO.

O EDITAL estará à disposição dos interessados, no Portal de Compras do 
Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações 
pelo telefone (94) 2101-7149 ou através do e-mail: licitacao@unifesspa.edu.br.

PATRICIA FONSECA CORREA GONÇALVES
Pregoeiro da Unifesspa

Port. Nº. 2.182/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL 
E SUDESTE DO PARÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO


