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C om a intensificação da 
chuva em Belém, além 
dos problemas de limpe-

za urbana, moradores do bairro 
do Jurunas têm tido problemas 
com caramujos africanos. A in-
cidência do molusco se intensi-
ficou nos últimos dias e ele tem 
surgido em maior número nas 
residências, principalmente na 
rua dos Caripunas e entorno, já 
que na área há muitos terrenos 
abandonados, canais sem lim-
peza e lixo. Esses fatores com-
binados dão aos caramujos (e 
outras pragas) tudo o que preci-
sam: alimento e abrigo.

A comerciante Zilvânia Mou-
ra mora ao lado de um terreno 
abandonado. Ela tem certeza 
de que os caramujos vêm de lá, 
apesar de uma limpeza recente 
feita pelo proprietário. Mas os 
moluscos não pararam de en-
trar na casa dela. Zilvânia está 
preocupada com as crianças 
que moram no imóvel, além 
dos papagaios e dos cachorros. 
“Quando os vi subindo pela pa-
rede disse: ‘Isso pode subir na 

Caramujos preocupam
intensificação da chuva em Belém traz de volta os transtornos provocados pelos caramujos africanos

jurunas 

minha caixa d’água e contami-
nar’”, lembrou.

Diariamente, Zilvânia e 
outros moradores da área re-
colhem os moluscos e os quei-
mam. É a forma mais adequa-
da de se livrar deles, desde que 
sejam banhados de sal antes. 
Também é indispensável estar 
com as mãos protegidas com 
luvas, já que não se deve entrar 
em contato com o caramujo. Os 
locais por onde passaram preci-
sam ser higienizados com água 
sanitária; esse rastro gosmento 
concentra os vermes que provo-
cam doenças.

Os caramujos são hospedei-
ros intermediários dos vermes 
que provocam a esquistosso-
mose, a angiostrongilose e a 
angiostrongilíase. Mas esses 
vermes também podem estar 
na água contaminada pelos ca-

ramujos. Basta contato com a 
pele, mas também pode ocorrer 
por ingestão. O verme se desen-
volve nos vasos sanguíneos. São 
doenças que costumam apre-
sentar com sintomas diarreia 
(ou prisão de ventre), febre, dor 
de cabeça, náuseas, aumento do 
volume do fígado, dor abdomi-
nal intensa e hemorragias, com 
relatos de casos fatais.

“A minha filha tem um bebê 
de um ano e quatro meses e fi-
cou apavorada. Esta semana que 
choveu muito a gente viu muitos 
entrando na casa e no banhei-
ro”, disse Idenacy Fernandes. 
Ela, Zilvânia e outros moradores 
já tentaram, várias vezes, con-
tato com a Secretaria Munici-
pal de Saúde (Sesma). O órgão, 
em nota, informou que enviará 
agentes ao local nesta semana 
para avaliar o problema.

  Residências na rua dos Caripunas estão infestadas pelos caramujos
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AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA

Edital de 1º Leilão Público nº 1001/2018/ CPA/BE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/ BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado 
o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação 
em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes 
de Alienação Fiduciária, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - 
Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição 
dos interessados, no período de 29/01/2018 até 20/02/2018 em horário bancário, nas 
Agências da CAIXA situadas no Estado do Pará, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/ BE localizada à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar, Bairro São 
Braz, Belém/PA e no escritório do Leiloeiro Leonardo Simon Tobelem, situado na Avenida 
Presidente Vargas nº 646,  Bairro Campina -Belém/PA, em horário comercial. O Edital estará 
disponível também a partir do dia 29/01/2018 no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/
ximoveis.
do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das 
condições gerais. O Leilão realizar-se-á no dia 20/02/2018, às 10:00 horas (horário local), no 
auditório da CAIXA localizado à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar -São Braz, 
Belém/PA, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.

GERENTE DE FILIAL – GILIE/BE

Pregão Eletrônico SRP nº 72/GAP-BE/2017
Pregão Eletrônico SRP nº 72/ GAP-BE/2017, tipo: Menor Preço. OBJETO: 
Pneus, câmaras de ar e protetores, conforme TR anexo I do Edital. ABERTURA 
DA SESSÃO PÚBLICA: às 11:00h (Horário de Brasília), do dia 28 de fevereiro 
de 2018, Entrega das Propostas: 14 de fevereiro de 2018. Edital: Disponível 
no site: www.comprasnet.gov.br. Maiores informações através dos Fone/fax: 
(91) 3204 – 9196 / 3204 – 9689 / 3204 - 9121.

ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA Ten Cel Int
Ordenador de Despesa do GAP-BE

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE BELÉM MINISTÉRIO DA 

DEFESA


