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APRESENTAÇÃO

Ao longo desses dois anos de mandato, a Secretaria de Comunicação do Estado do Pará tem 
sido o elo essencial na relação Governo e Sociedade. A missão de manter os mais de 8,6 milhões 
de habitantes de um estado de dimensões continentais sempre informados foi intensificada, neste 
período de pandemia. O Governo do Pará, por meio da Secom, se tornou a principal fonte de in-
formação sobre os desdobramentos da pandemia. Os desafios da comunicação pública, em uma 
nova era digital, foram superados com organização e planejamento, reafirmando o compromisso 
de conferir visibilidade às ações do Governo do Estado e o estímulo ao protagonismo social.

A Secretaria tem cumprido seu papel com excelência, seja por meio do Jornalismo e das redes 
sociais com as notícias de interesse público diárias; pela Publicidade presente nas ações de cam-
panhas voltadas para a população; ou pelo trabalho comunitário promotor de capacitação na área 
da comunicação, em vários locais do estado, com foco não apenas no mercado de trabalho, mas 
também no acesso à cidadania.

As cinco diretorias da Secom – Administrativa e Financeira, Jornalismo, Comunicação Institu-
cional, Publicidade e Comunicação Popular e Comunitária – atuam em sintonia com outras secre-
tarias do Estado e com o investimento em tecnologia conseguem alcançar o objetivo comum: a 
informação para todos em tempo real e de maneira democrática.

Foi com todo esse comprometimento que a Secom trabalhou, com muito sucesso, no segundo 
ano da atual gestão, e que se fortalece em busca das metas traçadas para 2021. É a comunicação 
por todo o Pará.
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Com a responsabilidade de coordenar e executar as atividades relativas à 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 desenvolvidas 
pelas coordenadorias que integram à DAF.

DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA 
E FINANCEIRA

RH
Setor responsável por coordenar e executar atividades relacionadas a Gestão de Pessoal, mo-

vimentação de nomeação, exoneração e execução da folha de pagamento dos servidores desta 
Secretaria de Estado de Comunicação.

Em 2020 foram executadas contratações de pessoal devido a necessidade de mão de obra 
qualificada.

A Secom possui 64 servidores comissionados e 06 efetivos que foram aprovados no concurso 
público C-205 que iniciou-se em 2019, e com encerramento de convocação em 2020. Contamos 
ainda com 02 servidores cedidos da FUNTELPA, 01 da SEPLAD e 10 Assessores Especiais cedidos 
da Casa Civil da Governadoria do Estado.

Ainda com relação a gestão de pessoal, foi solicitado e aprovado pela Secretaria de Adminis-
tração do Estado, a contratação de servidores temporários necessários para cumprir seus objeti-
vos, o qual originou-se através no Processo Seletivo Simplificado – PSS de nº 01/2019 o qual teve 
sua abertura em 03/12/2019, com o cronograma de finalização no início de 2020. Mantendo um 
número de 06, a título de substituição, sendo 01 de nível superior(Técnico em Gestão de Informá-
tica), 02 de nível médio (Assistente Administrativo) e 03 de nível  fundamental (motorista). 

Em parceria com a Casa Civil da Governadoria do Estado, Igeprev e Ouvidoria do Estado, 
recebemos materias de EPI’S tais como: Álcool em Gel, Álcool Líquido,  Máscaras de Proteção e 
Sabonete Líquido. E, por meio da SESPA foram feitos 20 testes rápidos (  Sangue Total  / Soro / 
Plasma) realizado nos servidores considerados de risco. 

A seguir apresentamos planilhas com informações relativas a quantitativos e gastos com pessoal.
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QUANTITATIVO DE PESSOAL POR VÍNCULO EMPREGATÍCIO
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

TABELAS

CARGOS DE PROVIMENTO COMISSIONADO CRIADOS POR LEI
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
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Coordenadoria do Núcleo 
Jurídico

GEP-DAS-011.4 01 R$ 3.677,58

Assessor de ComunicaçãoI GEP-DAS-011.4 10 R$ 3.677,58
Assessor de ImprensaI GEP-DAS-011.4 10 R$ 3.677,58
Assessor de Comunicação II GEP-DAS-011.3 13 R$ 2.145,26
Assessor de ImprensaII 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
TOTALDECARGOS 66

QUADRO DE CARGOS DEPROVIMENTO EFETIVO - PROCESSOSELETIVO
CARGOS Cargos 

da Lei
Cargos 
providosde 
PSS ativos(*)

Providosde 
Concurso 
Público 
ativos(**)

Vencimento 
Base

Jornalista, com graduação 20 - 4 1.677,37
Relações Públicas, com 
graduação em Comunicação 
Social-Publicidade

3 - 1 1.677,37

Publicitário,comgraduação 
em Comunicação Social - 
Publicidade

3 - 1 1.677,37

RepórterFotográfico 5 - 1.677,37
Técnico em Gestão 
Pública, com graduação 
emAdministração, C. 
Contábeise C. Econômicas

6 - - 1.560,76

Biblioteconomista 2 - - 1.560,76
Estatística 2 - - 1.560,76
Técnico em Gestão de 
Informática, comgraduação 
em Ciências da computação, 
Eng. da Computação, 
Sistemas de Informação, 
Técnico em Processamento de 
Dados e Tecnólogoem Redes

4 1 - 1.560,76

AssistentedeInformática 2 - - 1.045,00
AssistenteAdministrativo 5 2 - 1.045,00
Motorista 10 3 - 1.045,00
Radialista 5 - - 1.045,00
TOTAL 67 6 6
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SISTEMA PAE
Em 2020 houve importante crescimento de servidores desta Secretaria no acesso ao Sistema 

do Processo administrativo Eletrônico – PAE.
No ano de 2019 foram tramitados 6.871 (seis mil, oitocentos e setenta e um) e,  em  2020 tra-

mitados 12.767 (doze mil, setecentos e sessenta e sete)

EQUIPE
Gestora de Recursos Humanos
•  Elcimara Magalhães Lima
Assistente Administrtivo
•  Leila Floriza Soares Rocha

GESTÃO DE 
LICITAÇÃO, 
CONTRATOS E 
CONVÊNIOS

A Gestão de Licitação de Contratos é o setor responsável por emissão de novos contratos, 
renovação, termos aditivos, termos de cooperação e inclusão e exclusão de contratos no Sistema 
Integrado de Gestão de Contratos - SIG C.

Quanto ao desempenho administrativo referente ao exercício do ano de 2020, a Secretaria de 
Estado de Comunicação manteve a maioria de seus contratos, através de termos aditivos, tendo, 
no entanto, realizado procedimento de licitação para contratação de empresas prestadoras do 
serviço de publicidade.

A escolha de realizar aditivos nos contratos se deu pela economicidade do procedimento, sem 
efetuar os gastos referentes a um novo procedimento de contratação.

 O quantitativo referente ao ano de 2019 de contratos firmados com esta Secretaria de Estado 
de Comunicação foram de 27 contratos, já no ano de 2020 esse número foi reduzido para o quan-
titativo de 19 contratos, não impactando nas atividades finalísticas da SECOM.
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COORDENAÇÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS - COAS

O Núcleo de coordenação de administração e serviços – COAS, tem como missão o planejamen-
to, execução e controle dos processos logísticos, patrimônio e serviços, com objetivo de promover a 
infraestrutura necessária para o excelente funcionamento da Secretaria de Estado de Comunicação 
– SECOM.

No decorrer do ano de 2020 em meio a pandemia, o COAS manteve intensa atividades no a 
poio da logística de transporte no deslocamento das equipes de jornalismo, percorrendo cerca de 
145.783km o equivalente a ir e voltar 25 vezes a Cidade São Paulo. Isso se fez presente nos prin-
cipais municípios do Pará como: Altamira, Marabá, Redenção, Tucuruí, Paragominas, Capanema, 
Bragança entre outras.
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Os servidores da SECOM também se tornaram linha de frente ao combate à covid-19 e a prote-
ção aos servidores foi prioridade em nossa secretaria, por isso, realizamos desinfecções periódicas, 
fizemos aquisição de EPis como máscaras N95, máscara cirúrgica, óculos de proteção, tocas, aven-
tais, luvas, protetores faciais, álcool em gel 70% e álcool em líquido 70%.

As parceiras também foram importantes no engajamento das missões, e assim, a Secretaria de 
Estado e Saúde do Estado (SESPA) realizou a doação de máscaras. A Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária (SEAP), deslocando os detentos para ajudar na desinfecção. Já a Casa Civil e 
a Secretaria de Educação (SEDUC), cederam veículos para reforçar nossa frota, e para intensificar a 
dinâmica que a secretaria precisa ter no dia a dia, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRA-
ESP) realizava o transporte aéreo de equipamentos e jornalistas, enquanto a Secretaria de Estado de 
Planejamento (SEPLAD) realizava o apoio administrativo.

O ano de 2020 foi cheio de desafios e ainda assim, seguimos implantando novas tecnologias 
na SECOM prover melhores condições trabalho e gerar conteúdo de qualidade, pois isso também 
é prioridade em um Governo. Para atender essa demanda, foi adquirido por meio de licitações 
e incorporado ao patrimônio: 01 (um) Drone MAVIC 2PRO de última geração, 06 (seis) Kits Câ-
meras fotográficas com lentes de médio e longo alcance, 02 (duas) novas Ilhas de edições, com 
destaque neste processo para equipe de pregoeiros e equipe de apoio que realizaram em 2020, 
dois pregões e nove cotações eletrônicas, operando as plataformas comparasnet e webbanpara 
respectivamente, o que consequentemente, gerou uma economicidade na ordem de 15% entre o 
valor orçado e valor do contrato.
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Em tempos de pandemia o trabalho remoto foi fundamental para não parar as atividades da 
SECOM, e assim, o portal Governo Digital através do sistema PAE, SISPATweb, RP online e SIMAS 
foram ferramentas fundamentais no implemento da rotina de trabalho do COAS, possibilitando 
maior transparências e agilidade aos processos administrativos internos, impactando na redução em 
40% o consumo de papel A4 e diminuição na frequência de uso de impressoras, além da queda no 
consumo de energia elétrica.

Nada disso seria possível sem gestão com pessoas. Nesse quesito a secretaria, por meio do 
COAS, reforçou a equipe com a contratação de dois novos servidores na função de auxiliares ad-
ministrativos, que enfrentaram e venceram tão famigerada curva do aprendizado nos processos 
para gestão pública. A equipe foi treinada e capacitada usando a metodologia de gestão orientado 
por processos, conceito do Empowerment, apoiado em boas práticas de gestão de equipe, com 
objetivo de gerar sinergia e engajamento, contribuindo para um clima organizacional pautado no 
respeito a individualidade, desenvolvimento de habilidade, competências comportamentais e foco 
em resultado.

COAS/SECOM EM NÚMEROS
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE
COAS/SECOM 2020

CUSTO DE ABASTECIMENTO KM RODADO

jan. de 2020
fev. de 2020

mar. de 2020
abr. de 2020

mai. de 2020
jun. de 2020

jul. de 2020
ago. de 2020

set. de 2020
out. de 2020

nov. de 2020
dez. de 2020

0

5 mil

10 mil

15 mil

20 mil

R$ 4,46 mil

R$ 8,98 mil

R$ 6,22 mil

R$ 4,5 mil

R$ 7,49 milR$ 7,35 mil

R$ 5,25 milR$ 5,39 mil

R$ 2,98 mil

R$ 7,86 mil
R$ 6,97 mil

R$ 7,54 mil

12,8 mil

16,2 mil

10,7 mil

6,5 mil

15,2 mil
16,3 mil

11 mil
11,9 mil

5,1 mil

14,3 mil
13,3 mil

12,3 mil

Km/Litro

8,07
Custo médio/Km

R$ 0,53
Total Km Rodado

145.783
Total Litro

18.287,91
Custo Abastecimento

R$ 74.992,37
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GASTOS
2019 / 2020

COTAÇÕES E PREGÕES
COAS/SECOM 2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E T…

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GRF 20L

AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA E AAA

AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO – USB 3.0 4TB (04)

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS

AQUISIÇÃO DE DRONE (01)

AQUISIÇÃO DE CRACHÁS EM PVC

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES

AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO - SPLIT

AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH 48 PORTAS GERENCIAVEL

null

Valor Estimado Valor Contrato Diferença %

R$ 1.993,34 R$ 1.970 R$ 23,34 1,18%

R$ 3.533,76 R$ 3.206,56 R$ 327,2 10,2%

R$ 2.503,2 R$ 2.092 R$ 411,2 19,66%

R$ 3.965,2 R$ 3.595,92 R$ 369,28 10,27%

R$ 261.823,58 R$ 248.914,8 R$ 12.908,78 5,19%

R$ 15.126,38 R$ 15.000 R$ 126,38 0,84%

R$ 2.226 R$ 2.218 R$ 8 0,36%

R$ 20.336,03 R$ 20.000 R$ 336,03 1,68%

R$ 4.971 R$ 4.222 R$ 749 17,74%

R$ 2.423,76 R$ 2.337,36 R$ 86,4 3,7%

R$ 4.227,97 R$ 3.239,99 R$ 987,98 30,49%

- - - -

Objeto do Contrato

Em %

1,01
Economicidade

R$ 16.333,59
Valor Estimado

R$ 323.130,22
Valor Contratado

R$ 306.796,63
QTD

11
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COORDENADORIA 
DO NÚCLEO 
FINANCEIRO - CONF

Com a responsabilidade de coordenar e executar as atividades relativas à gestão orçamentária 
e financeira no âmbito da Secretaria de comunicação, A Coordenadora do Núcleo Financeiro atuou 
de forma eficaz, na elaboração do PPA 2020-2023, 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.

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
A Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada para o exercício de 2020, estimou receita e fixou des-

pesa para a Secretaria de Comunicação na ordem de R$ 52.860.479,00 (Cincoenta e dois milhões, 
oitocentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais).

No decorrer do exercício de 2020 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 cincocentavos), 
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;
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PARQUE TECNOLÓGICO
Em 2020 o destaque foi para compra de novos equipamentos profissionais digitais de captação 

de imagem, que há muito tempo não vinham sendo renovados, o que provocou a defasagem tec-
nológica e a queda na qualidade do material produzido. Os equipamentos fotográficos foram para 
uso das Diretorias de Jornalismo e Comunicação Digital tais como: 

•  06 câmeras digitais profissionais;
•  06 lentes objetivas grande angular;
•  06 lentes ultra grande angular;
•  06 lentes com abertura máxima;
•  06 flashes analógicos;
•  02 kits computador de mesa;
•  01 drone de última geração;
•  04 HDs externos de 4 TB cada (para armazenamento dos materiais audiovisuais institucionais). 

Todos os equipamentos são de fundamental importância para captação de imagens que são 
utilizadas pelas Diretorias de Jornalismo e Diretoria de Comunicação Institucional  para alimentação 
das redes sociais do Governo do Estado e para serem disponibilizadas a todos os veículos de comu-
nicação do Pará, do Brasil e do mundo, por meio da internet.

Também foram adquiridos 02 centrais de ar para o setor administrativo e 04 Switch de 48 portas, 
para o setor de tecnologia da informação (TI).

Os serviços contratados durante o exercício de 2020, foram viabilizados por intermédio de Ata 
de Registro  de Preços, realizadas pela Secretaria de Administração, órgão centralizador de compras 
do Estado.

PANDEMIA E PREVENÇÃO
Em 2020 com a explosão da pandemia do novo coronavíros, a Secretaria de Comunicação inves-

tiu em Equipamentos de Proteção Individual-EPI (máscaras, face shield, luvas), para dar segurança a 
todos os colaboradores do órgão, em especial as equipes de reportagem que estão constantemen-
te em contato com setores de riscos, tais como hospitais, postos de saúde e Unidades de pronto 
atendimento.
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Ainda dentro desse quesito destacamos o processo de desinfecção quinzenal nas dependências 
da Secretaria, bem como a compra de álcool em gel. 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
PREVISTAS E DESPESAS 
REALIZADAS POR CATEGORIA 
DE GASTOS

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO
DIVISÃO DE 
ORÇAMENTO POR 
CATEGORIA DE GASTO

ORÇADO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PESSOAL (FOLHA) 3.9 3.5 3.2 3.5 3.8 3.7 3.8 3.0
CUSTEIO
(OPERACIONAL)

4.1 5.2 2.3 2.4 4.0 3.3 2.8 3.0

CUSTEIO (PUBLICIDADE 
+ PUBLICAÇÃO)

49.2 41.2 35.4 39.6 42.7 41.7 41.9 46.8

INVESTIMENTO 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
TOTAL 57.3 49.9 40.9 45.8 50.4 48.7 48.5 52.8

Valores em Milhões
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Valores em Milhões

DIVISÃO DO 
ORÇAMENTO POR 
CATEGORIA DE GASTO

EXECUTADO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PESSOAL (FOLHA) 3.6 3.5 3.3 3.5 3.6 2.9 3.0 3.2
CUSTEIO
(OPERACIONAL)

2.6 1.9 2.1 1.6 2.0 1.3 2.5 3.1

CUSTEIO (PUBLICIDADE 
+ PUBLICAÇÃO)

44.3 37.6 32.0 42.8 42.4 33.0 44.9 45.7

INVESTIMENTO 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
TOTAL 50.5 43.0 37.5 47.9 48.0 37.20 50.4 52.0

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO

PROJETO - ATIVIDADE TOTAL PREVISTO/
ATUALIZADO

TOTAL
EXECUTADO

4668 - ABASTECIMENTO DE UNIDADES MÓVEIS 
DO ESTADO

104.000,00 81.815,83

8338 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMI-
NISTRATIVAS

1.504.450,00 1.301.383,97

8338 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMI-
NISTRATIVAS - EQUIPAMENTOS

327.349,00 24.616,91

8339 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE 
RECURSOS HUMANOS

3.240.168,85 3.209.872,16

8339 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE 
RECURSOS HUMANOS - ESTAGIÁRIOS

35.190,00 29.303,99

8238 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO E COMUNICAÇÃO

172.000,00 144.402,88

8887 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS 84.300,00 6.289,00
8233 - EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.420.000,00 1.343.261,89

8255 - PUBLICIDADES DAS AÇÕES DE GOVERNO 45.000.000,00 44.400.758,90
8311 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 548.540,00 546.254,73
8312 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 41.522,00 39.568,48
8236 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO 1.020.540,00 960.666,49
TOTAL 53.498.059,85 52.088.195,23

PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2020
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EQUIPE
COORDENADOR
•  Valdemir Chaves De Sousa – Coordenador do Núcleo Financeiro

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO II
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RELATÓRIO ANUAL DE AÇÕES 2020 
A Diretoria de Comunicação Popular e Comunitária (DCPC), conforme o Art. 9º, publicado no 

DIÁRIO OFICIAL nº 31.051, de 21/11/2007, tem o objetivo de coordenar e executar atividades re-
lativas à interação do Governo com os veículos de comunicação popular, comunitária, bem como 
ações específicas de democratização do acesso à informação e à comunicação. Tal missão define-
-se então como um conjunto de ações capazes de produzir, executar e avaliar projetos que a curto, 
médio e longo prazo possam aproximar e tornar real a interação e o intercâmbio de informações 
entre o Governo e as comunidades no processo de construção e manutenção de mídias voltadas 
para a comunicação popular e comunitária.

Além disso, esta diretoria tem a missão de democratizar este processo, ou seja, permitir que a 
população deixe de ser uma mera espectadora no processo de construção da comunicação e pas-
se a ser um partícipe ativo neste mesmo processo, tornando-se divulgadora, porta voz e crítica de 
sua própria produção. Ressalta-se, também, a responsabilidade direta desta diretoria em facilitar 
e estimular o acesso à informação produzida pelo Estado aos seus 144 municípios.

Para isso, a DCPC realiza um projeto de formação com as comunidades que visa à criação 
de polos de comunicação comunitária. O projeto é executado em 3 etapas: I) escuta pública da 
comunidade e apresentação das 17 áreas de formação em comunicação com as quais trabalha; 
II) realização de ação de comunicação definida de acordo com o diagnóstico da escuta pública, 
que pode ser oficina, palestra, curso ou roda de conversa; e III) criação de polo de comunicação 
comunitária com os integrantes da ação, moradores da comunidade beneficiada.

AÇÕES DA DCPC
Em janeiro de 2020, a Diretoria de Comunicação Popular e Comunitária, como representante 

da SECOM no Programa Territórios pela Paz (TerPaz), realizou Mostra Fotográfica na Estação Ci-
dadania do Guamá, em Belém, numa ação integrada com a Secretaria de Saúde Pública (SESPA) 
e a Polícia Civil. O evento, ocorrido no dia 18, reuniu cerca de mil pessoas e foi o complemento 
da Oficina de Fotografia Digital, ação também promovida pela DCPC, em dezembro de 2019, no 
bairro do Guamá.

COMUNICAÇÃO 
POPULAR E
COMUNITÁRIA
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Alunos moradores do bairro do Guamá expondo suas fotos na Mostra Fotográfica.

As ações da DCPC, em fevereiro, começaram pelo município de Marituba, Região Metropo-
litana de Belém. No dia 3, houve uma escuta pública com alunos, professores e comunidade, na 
Escola em Regime de Convênio Dom Calábria, para a escolha das ações a serem realizadas em 
março nesse território. Cerca de 150 pessoas foram atendidas no ginásio da escola. No dia seguin-
te (4), outra ação ocorreu na Escola Estadual Camilo Salgado, no bairro do Jurunas, em Belém, 
onde foi realizado mais um diagnóstico com a comunidade estudantil. O momento contou com a 
participação de 30 alunos. Em seguida, a DCPC reuniu-se com a equipe da Escola de Governança 
do Pará a fim de estabelecer futuras parcerias.

Comunidade de Nova União participa de uma dinâmica durante escuta pública.

AÇÕES REALIZADAS
ANTES DA PANDEMIA

AÇÕES REALIZADAS
ANTES DA PANDEMIA
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Em 6 de fevereiro, o bairro do Bengui, em Belém, foi o cenário para o Cine Debate, ação que 
teve o apoio da Secretaria Estadual de Cultura (SECULT). Trinta alunos da Escola Estadual Maria 
Luiza Costa prestigiaram o evento, que foi uma homenagem ao Dia Nacional do Quadrinho e con-
tou com a presença dos desenhistas e cineastas Cássio Tavernard e Otoniel Oliveira, convidados 
pela DCPC/SECOM.

Outra escuta pública foi realizada com 40 alunos, professores e comunidade na Escola Mario 
Barbosa, na Terra Firme, em Belém, no dia 7 de fevereiro, com a finalidade de escolher as ações 
que seriam executadas no bairro, em abril. Em 12 de fevereiro, a DCPC promoveu a Roda de Con-
versa, escuta com dinâmica e exposição fotográfica na Escola Estadual Maria de Nazaré Marques 
Rios, no Icuí, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, com a participação de 40 alunos.

Moradores participam de ações da Secom.

Em março, foi criado um instrumento de contratação de profissionais para executar as ações de 
comunicação nas comunidades. Para isso, uma Comissão Especial de Credenciamento foi formada 
e ficou responsável por produzir, publicar e conduzir o edital de credenciamento de agentes e ins-
trutores de comunicação. A partir dele, foi criado um banco de dados de profissionais cadastrados.

Destacando o mês das mulheres, a DCPC promoveu uma roda de conversa e a oficina de 
Marketing Digital no bairro do Guamá, em Belém. A ação ocorreu na sede da ParáPaz e atendeu a 
20 pessoas entre os dias 2 e 6 de março. O evento auxiliou mulheres empreendedoras no uso das 
redes sociais e na administração de seus negócios. A instrutora da oficina foi a jornalista Camila 
Simões, contratada via edital.

No dia 7 de março, houve uma roda de conversa sobre violência psicológica e autonomia fi-
nanceira na Escola Estadual José Valente, no bairro da Cabanagem, em Belém. Quarenta pessoas 
participaram da ação que fez parte do projeto “Ela Pode”, voltado à capacitação de mulheres. 
Duas coordenadoras do projeto, Jana Borghi e Helen Gonçalves, convidadas pela DCPC, abriram 
o diálogo com as participantes falando sobre suas experiências. 

AÇÕES REALIZADAS
ANTES DA PANDEMIA
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A comunidade do Icuí-Guajará, em Ananindeua, participou da oficina de jornalismo promovida 
pela DCPC entre os dias 9 e 13 de março. A ação ocorreu na Escola Estadual Maria de Nazaré Mar-
ques Rios e foi ministrada pela jornalista Lorena Esteves, servidora da SECOM. A oficina registrou 
a participação de 25 estudantes e moradores da comunidade que, na ocasião, aprenderam sobre 
conceitos, linguagens, processos e plataformas do jornalismo.

Ainda no mês de março, foram realizadas oficinas de Fotografia e de Assessoria de Imprensa, 
em Soure, no arquipélago do Marajó. Cerca de 25 pessoas da comunidade participaram das ati-
vidades entre os dias 15 e 18.

Entre os meses de abril e setembro de 2020, a Diretoria de Comunicação Popular e Comunitária 
não realizou oficinas ou ações formativas por conta das medidas de restrição que foram anunciadas 
pelo Governo do Estado para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. No entanto, o trabalho 
interno, de planejamento, e o acompanhamento da agenda do Programa Territórios pela Paz, cuja 
Câmara Técnica Intersetorial a DCPC integra com representantes oficiais, permaneceram tanto na 
modalidade remota quanto na presencial. Com a readequação da forma de trabalho, os integrantes 
da DCPC passaram a atuar em outras frentes de trabalho da Secretaria de Comunicação (SECOM).

Formatos de 
ações realizados 
pela DCPC.

Em outubro, com a recomposição da equipe, que até então prestava apoio a outras diretorias, 
a DCPC retomou algumas atividades, como o planejamento de ações para 2020/2021. Porém, a 
SECOM manteve as ações externas suspensas em virtude da permanência das medidas de restri-
ção impostas pela pandemia.

No mês de novembro, a DCPC esteve presente na reunião da Câmara Técnica do TerPaz para 
organizar, inicialmente, o funcionamento dos serviços públicos que as secretarias e órgãos do Es-
tado desenvolverão nas seis Usinas da Paz (UsiPaz), previstas para o segundo semestre de 2021. 
A DCPC participou também da reunião com representantes da Secretaria de Justiça e Direitos 
Humanos (SEJUDH) a fim de estabelecer parceria para atuação conjunta nos bairros da Terra Firme 
(Belém), Icuí (Ananindeua) e Nova União (Marituba).

A Diretoria de Comunicação Popular e Comunitária retomou suas atividades externas em de-
zembro, com a realização da oficina de Marketing Digital, no bairro da Cabanagem. Foram quatro 
dias de oficina com a participação de 19 alunos. A escolha do espaço, a Escola Estadual José Va-
lente Ribeiro, ocorreu em função da sua estrutura apropriada, com espaço aberto e amplo, asse-
gurando o distanciamento social entre os presentes. Com o propósito de garantir mais segurança 
a todos, os protocolos de utilização de máscara e álcool em gel também foram adotados.

42%

8%
33%

17% ESCUTA PÚBLICA

OFICINAS

CINE DEBATE

RODA DE CONVERSA

AÇÕES OFERTADAS SECOM - PARÁ - 2020
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Bengui TerPaz 30

Cabanagem TerPaz 59

Guamá TerPaz 1.200

Jurunas TerPaz 30

Terra Firme TerPaz 40

Icuí TerPaz 65

Nova União TerPaz 150

Soure 25

PESSOAS ATENDIDAS - PARÁ - 2020
(POR COMUNIDADE)

Número de pessoas atendidas por comunidade que a Secom realizou ação.

RELATÓRIO ANUAL DE AÇÕES

OBS: Em anexo: (1) fotos das ações, (2) fotos registradas pelos alunos, (3) clipping de notícias 
e (4) relatório do site de notícias e redes sociais do Governo do Pará e Secom.

Fábio Henrique de Oliveira
Diretoria de Comunicação Popular e Comunitária (DCPC)

TOTAL DE municípios atendidos 04

TOTAL DE escolas atendidas 07

TOTAL DE comunidades atendidas 08

TOTAL DE oficinas 05

TOTAL DE escutas públicas 04

TOTAL DE cine debate 01

TOTAL DE roda de conversa 02

TOTAL DE participantes 1.419

TOTAL DE monitores/oficineiros contratados 1

TOTAL DE horas de ações 120

TOTAL DE fotografias impressas 40

TOTAL DE redes de articulação formadas/parcerias firmadas 05

TOTAL DE servidores envolvidos 35
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ANEXO 1 – FOTOS DAS AÇÕES

AÇÕES REALIZADAS
ANTES DA PANDEMIA
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ANEXO 2 – FOTOS REGISTRADAS PELOS ALUNOS

AÇÕES REALIZADAS
ANTES DA PANDEMIA



28

ANEXO 3 – CLIPPING DE NOTÍCIAS

Veículo Data Conteúdo Link

Rádio Cultura 17/01/2020 Entrevista ao vivo com o 
diretor Luiz Carlos sobre 
a exposição.

Portal Roma 
News

17/01/2020 Exposição fotográfica 
‘Guamá: novos olhares’ 
integra grande ação de 
cidadania em Belém...

https://www.
romanews.com.br/
entretenimento/
exposicao-
fotografica-guama-
novos-olhares-
integra-grande-acao-
de/66781/

TV Liberal 05/02/2020 Cine Debate Bengui

Portal O 
Liberal

05/02/2020 Moradores do Benguí 
recebem ação educativa 
através do TerPaz

https://www.
oliberal.com/belem/
moradores-do-
bengui-recebem-
acao-educativa-
atraves-do-
terpaz-1.236360

Rádio Cultura 06/02/2020 Cine debate Bengui

TV Record 12/02/2020 Dinâmica no Icuí

Porta Cultura 25/11/2020 TerPaz promoverá oficina 
de Marketing Digital na 
Cabanagem

http://www.
portalcultura.com.br/
node/54771

Portal G1 Pará 27/11/2020 TerPaz abre inscrições 
para oficina de 
Marketing Digital, em 
Belém

https://g1.globo.
com/pa/para/
noticia/2020/11/27/
terpaz-abre-
inscricoes-para-
oficina-de-de-
marketing-digital-em-
belem.ghtml

Portal DOL 30/11/2020 Oficina gratuita de 
Marketing Digital é 
aberta para moradores 
da Cabanagem

https://www.
diarioonline.
com.br/noticias/
servico/617950/
oficina-gratuita-de-
marketing-digital-
e-aberta-para-
moradores-da-
cabanagem
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ANEXO 4 – RELATÓRIO DO SITE DE NOTÍCIAS E REDES SOCIAIS 
DO GOVERNO DO PARÁ E SECOM

Veículo Data Conteúdo/Título Link

Agência 
Pará

07/01/2020 Programa TerPaz divulga 
programação para o mês de 
janeiro

https://www.
agenciapara.com.
br/noticia/17251/

Facebook 
Secom

17/01/2020 Se liga em uma programação 
diferente para esse sábado (18). 
Vai rolar a exposição “Guamá: 
Novos Olhares”. Uma 
oportunidade incrível para você 
despertar o seu olhar...

https://www.
facebook.com/
secompara/
photos/a.7937157
04075910/267403
6832710445/?type
=3&theater

Agência 
Pará

18/01/2020 Serviços de saúde priorizam 
combate à hanseníase e 
atendimento à mulher

https://www.
agenciapara.com.
br/noticia/17448/

Site Secom 20/01/2020 Exposição fotográfica revela 
outros olhares sobre o bairro do 
guamá

http://www.
secom.pa.gov.
br/exposicao-
fotografica-revela-
outros-olhares-
sobre-o-bairro-do-
guama/

Facebook 
Secom 

20/01/2020 No último sábado, 18, a Secom 
esteve na ação cidadã do TerPaz 
com a exposição “Guamá: Novos 
Olhares”. Resultado da Oficina de 
Fotografia Digital realizada pela 
Secretaria de Comunicação em 
dezembro ...

https://www.
facebook.com/
secompara/ 
posts/2679982628 
782532?__tn__=-R

Agência 
Pará

03/02/2020 TerPaz: Marituba participa da 
escolha de oficinas na Escola Dom 
Calábria

https://www.
agenciapara.com.
br/noticia/17725/

Site da 
Secom

04/02/2020 Moradores de Marituba 
participam da escolha de oficinas 
da Secom

http://www.
secom.pa.gov.
br/moradores-
de-marituba-
participam-da-
escolha-de-
oficinas-da-secom/

Fanpage 
Secom

04/02/2020 A comunidade de Marituba será 
uma das próximas a receber 
oficinas de comunicação da 
Secom

https://bit.
ly/2vsDklR
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Agência 
Pará

06/02/2020 TerPaz: Alunos do Benguí 
participam de evento sobre 
quadrinhos

https://www.
agenciapara.com.
br/noticia/17770/

Site da 
Secom

07/02/2020 Alunos e professores do Benguí 
participam de ação sobre 
quadrinhos

http://www.secom.
pa.gov.br/alunos-
e-professores-do-
bengui-participam-
de-acao-sobre-
quadrinhos/

Fanpage 
Secom

07/02/2020 O Dia Nacional da História em 
Quadrinho foi comemorado nesta 
quarta-feira, dia 6, pela Secom, 
em parceria com a Secult e Seac, 
na Escola Estadual Maria Luiza 
Rêgo, no Bengui

https://bit.
ly/397G2vv

Fanpage 
Secom

11/02/2020 Secom realiza consulta pública 
para escolha de oficinas em 
Ananindeua

https://bit.
ly/2Ta0Ugd

Agência 
Pará

12/02/2020 Dinâmica no Icuí desperta 
interesse de alunos em diferentes 
áreas da comunicação

https://www.
agenciapara.com.
br/noticia/17880/

Agência 
Pará

13/02/2020 Câmara Técnica Intersetorial do 
TerPaz realiza encontro de gestão

https://www.
agenciapara.com.
br/noticia/17905/

Fanpage 
Secom

13/02/2020 Em uma dinâmica levada 
pela Secom, os moradores da 
comunidade do Icuí escolheram 
quais temas desejam receber nas 
oficinas que serão promovidas 
pela Secretaria ao longo do ano

https://bit.
ly/2I2ZHkD

Agência 
Pará

16/03/2020 Secom lança edital para 
credenciamento de instrutores de 
comunicação

https://www.
agenciapara.com.
br/noticia/18427/

Agência 
Pará

05/11/2020 Governo incentiva ações voltadas 
ao empreendedorismo feminino

https://www.
agenciapara.com.
br/noticia/23225/

Agência 
Pará

11/11/2020 Secom abre inscrições para 
profissionais da comunicação

https://www.
agenciapara.com.
br/noticia/23357/

Agência 
Pará

01/12/2020 Moradores da Cabanagem 
participam de oficina de 
Marketing Digital da Secom

https://www.
agenciapara.com.
br/noticia/23723/
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AÇÕES REALIZADAS
ANTES DA PANDEMIA
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A Diretoria de Publicidade e Marketing é responsável pela estratégia de publicizar as ações, 
programas e obras do Governo do Estado. A criação de grandes campanhas que chegam em todo 
o Pará, são demandas recebidas por meio das secretarias de estado e órgãos da Administração 
Direta do Governo do Pará e encaminhamento destas para que sejam criadas, produzidas e veicu-
ladas, pelas agências de publicidade licitadas, cumprindo pela Secom o papel de dar publicidade 
a tudo que o Governo realiza, para que assim, a população esteja bem informada. 

O trâmite desses serviços se dá através do sistema GPub – Gerenciador de Publicidade que, 
integrado ao Gcom (Gereciador de Comunicação), permite que os assessores de comunicação 
dos órgãos do Governo abram demandas de publicidade e acompanhem sua execução online. A 
Diretoria de Publicidade da Secom, também pelo sistema, envia as demandas para as agências 
de publicidade, e estas, ao receberem os serviços iniciam formação do processo administrativo 
que cada uma delas gera, com orçamentos, autorizações, mapas de mídia e notas fiscais, até a 
finalização e execução de cada campanha.

ATIVIDADES RESUMO

PUBLICIDADE 
E MARKETING

RELATÓRIO DIRETORIA
DE PUBLICIDADE - NÚMEROS

Alcance das ações de publicidade através dos veículos de comunicação que divulgaram 
campanhas do Governo do Pará em 2020.

EMISSORAS DE TV
REGIÕES DO ESTADO POPULAÇÃO IBGE 2020 2020
NORDESTE (Belém, RMB, Guamá, Caetés, Capim, 
Tocantins e Marajó) 5.683.747 (65,4%) 29

OESTE (Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu) 1.399.210 (16,1%) 8
SUL E SUDESTE (Araguaia, Tucuruí e Carajás) 1.607.788 (18,5%) 16
TOTAIS 8.690.745 53
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EMISSORAS DE RÁDIO
REGIÕES DO ESTADO POPULAÇÃO IBGE 2020 2020
NORDESTE (Belém, RMB, Guamá, Caetés, Capim, 
Tocantins e Marajó) 5.683.747 (65,4%) 42

OESTE (Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu) 1.399.210 (16,1%) 14
SUL E SUDESTE (Araguaia, Tucuruí e Carajás) 1.607.788 (18,5%) 16
TOTAIS 8.690.745 72

JORNAIS
REGIÕES DO ESTADO POPULAÇÃO IBGE 2020 2020
NORDESTE (Belém, RMB, Guamá, Caetés, Capim, 
Tocantins e Marajó) 5.683.747 (65,4%) 4

OESTE (Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu) 1.399.210 (16,1%) 0
SUL E SUDESTE (Araguaia, Tucuruí e Carajás) 1.607.788 (18,5%) 1
TOTAIS 8.690.745 5

PORTAIS
REGIÕES DO ESTADO POPULAÇÃO IBGE 2020 2020
NORDESTE (Belém, RMB, Guamá, Caetés, Capim, 
Tocantins e Marajó) 5.683.747 (65,4%) 11

OESTE (Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu) 1.399.210 (16,1%) 4
SUL E SUDESTE (Araguaia, Tucuruí e Carajás) 1.607.788 (18,5%) 12
TOTAIS 8.690.745 27

VEÍCULOS
DEMANDAS DO GABINETE DO GOVERNADOR 2020
RÁDIO VEICULAÇÃO Campanhas O Pará de Volta 
ao Trabalho/O Governo Por Todo O Pará 72 (RÁDIOS)

RÁDIO PRODUÇÃO Spots 57 (SPOTs)
TV VEICULAÇÃO Campanhas O Pará de Volta ao 
Trabalho/O Governo Por Todo O Pará 53 (TVs)

TV PRODUÇÃO VTs 57 (VTs)
JORNAIS IMPRESSOS Campanhas O Pará de Volta 
ao Trabalho/O Governo Por Todo O Pará 5

INTERNET/PORTAIS Campanhas O Pará de Volta 
ao Trabalho/O Governo Por Todo O Pará 27

DEMANDAS DE SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÕES LEGAIS (Avisos, Comunicados, 
Editais, Pregões, etc..) 824

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 101
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EMISSORAS 
DE TV

02
01

03

XINGU

CARAJÁS

BAIXO 
AMAZONAS

TAPAJÓS

ARAGUAIA

RMB/
MARAJÓ 

ORIENT
BAIXO 

TOCANTIS
MARAJÓ 

OCIDENTAL

XINGU

CARAJÁS

BAIXO 
AMAZONAS

TAPAJÓS

NORDESTE

ARAGUAIA

RMB/
MARAJÓ 

ORIENTAL/ 
BAIXO 

TOCANTIS
MARAJÓ 

OCIDENTAL

REGIÃO NORDESTE
(BELÉM, RMB, GUAMÁ, CETÉS, CAPIM, TOCANTINS E MARAJÓ)

População IBGE 2020 - 5.683.747 (65,4%)
Emissoras de TV em 2020 - 29 
 

01

02

03

REGIÃO OESTE 
(BAIXO AMAZONAS, TAPAJÓS E XINGU)

População IBGE 2020 - 1.399.210 (16,1%)
Emissoras de TV em 2020 - 8
 

REGIÃO SUL E SUDESTE
(ARAGUAIA, TUCURUÍ E CARAJÁS)

TOTAL DA 
POPULÇÃO

TOTAL DE 
EMISSORAS 
DE TV 538.690.745

População IBGE 2020 - 1.607.788 (18,5%)
Emissoras de TV em 2020 - 16
 

EMISSORAS 
DE RÁDIO

02

02

01

03

XINGU

CARAJÁS

BAIXO 
AMAZONAS

TAPAJÓS

ARAGUAIA

RMB/
MARAJÓ 

ORIENT
BAIXO 

TOCANTIS
MARAJÓ 

OCIDENTAL

XINGU

CARAJÁS

BAIXO 
AMAZONAS

TAPAJÓS

NORDESTE

ARAGUAIA

RMB/
MARAJÓ 

ORIENTAL/ 
BAIXO 

TOCANTIS
MARAJÓ 

OCIDENTAL

REGIÃO NORDESTE
(BELÉM, RMB, GUAMÁ, CETÉS, CAPIM, TOCANTINS E MARAJÓ)

População IBGE 2020 - 5.683.747 (65,4%)
Emissoras de Rádio em 2020 - 42 
 

01

03

REGIÃO OESTE 
(BAIXO AMAZONAS, TAPAJÓS E XINGU)

População IBGE 2020 - 1.399.210 (16,1%)
Emissoras de Rádio em 2020 - 14
 

REGIÃO SUL E SUDESTE
(ARAGUAIA, TUCURUÍ E CARAJÁS)

TOTAL DA 
POPULÇÃO

TOTAL DE 
EMISSORAS 
DE RÁDIO 728.690.745

População IBGE 2020 - 1.607.788 (18,5%)
Emissoras de Rádio em 2020 - 16
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JORNAIS
02

01

03

XINGU

CARAJÁS

BAIXO 
AMAZONAS

TAPAJÓS

ARAGUAIA

RMB/
MARAJÓ 

ORIENT
BAIXO 

TOCANTIS
MARAJÓ 

OCIDENTAL

XINGU

CARAJÁS

BAIXO 
AMAZONAS

TAPAJÓS

NORDESTE

ARAGUAIA

RMB/
MARAJÓ 

ORIENTAL/ 
BAIXO 

TOCANTIS
MARAJÓ 

OCIDENTAL

REGIÃO NORDESTE
(BELÉM, RMB, GUAMÁ, CETÉS, CAPIM, TOCANTINS E MARAJÓ)

População IBGE 2020 - 5.683.747 (65,4%)
Emissoras de Rádio em 2020 - 4 
 

01

02

03

REGIÃO OESTE 
(BAIXO AMAZONAS, TAPAJÓS E XINGU)

População IBGE 2020 - 1.399.210 (16,1%)
Emissoras de Rádio em 2020 - 0
 

REGIÃO SUL E SUDESTE
(ARAGUAIA, TUCURUÍ E CARAJÁS)

TOTAL DA 
POPULÇÃO

TOTAL DE 
JORNAIS 58.690.745

População IBGE 2020 - 1.607.788 (18,5%)
Emissoras de Rádio em 2020 - 1
 

PORTAIS
02

01

03

XINGU

CARAJÁS

BAIXO 
AMAZONAS

TAPAJÓS

ARAGUAIA

RMB/
MARAJÓ 

ORIENT
BAIXO 

TOCANTIS
MARAJÓ 

OCIDENTAL

XINGU

CARAJÁS

BAIXO 
AMAZONAS

TAPAJÓS

NORDESTE

ARAGUAIA

RMB/
MARAJÓ 

ORIENTAL/ 
BAIXO 

TOCANTIS
MARAJÓ 

OCIDENTAL

REGIÃO NORDESTE
(BELÉM, RMB, GUAMÁ, CETÉS, CAPIM, TOCANTINS E MARAJÓ)

População IBGE 2020 - 5.683.747 (65,4%)
Emissoras de Rádio em 2020 - 11
 

01

02

03

REGIÃO OESTE 
(BAIXO AMAZONAS, TAPAJÓS E XINGU)

População IBGE 2020 - 1.399.210 (16,1%)
Emissoras de Rádio em 2020 - 4
 

REGIÃO SUL E SUDESTE
(ARAGUAIA, TUCURUÍ E CARAJÁS)

TOTAL DA 
POPULÇÃO

TOTAL DE 
PORTAIS 278.690.745

População IBGE 2020 - 1.607.788 (18,5%)
Emissoras de Rádio em 2020 - 12
 

Os esforços da publicidade ao longo de todo o ano de 2020, principalmente a partir do mês 
de março, foram intensamente voltados para tornar visíveis, publicas e acessíveis à população do 
estado, as ações desenvolvidas pelo Governo no combate e controle da pandemia do novo coro-
navírus. Diversas campanhas publicitárias de conscientização das pessoas em relação às medidas 
de higiene, controle sanitário, uso de máscaras e distanciamento social, foram desenvolvidas e 
veiculadas nas mídias on e offline em todo o estado. Também foram realizadas várias campanhas 
em diversas mídias em todo o estado, para dar visibilidade aos auxílios emergenciais do Governo 
do Pará, esclarecendo à população quem seriam os beneficiados desses programas sociais.
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PONTE UNIÃO. É O GOVERNO DO PARÁ RECONSTRUINDO O NOSSO ESTADO.

A obra foi paga pela 
iniciativa privada, como 
forma de indenização 

pela destruição do 
patrimônio público.

A construção foi feita 
com o máximo de 

rapidez e efi ciência: 
apenas 7 meses.

A construção gerou 
empregos e oportunidades 

para os moradores da região.  
Foram 1000 empregos 

diretos e indiretos.

A Ponte União faz parte da 
mais importante artéria 

rodoviária do Norte do Brasil, 
por onde passam mais de 

10 mil veículos diariamente.

A ponte foi feita no 
modelo estaiada, mais 

moderna e mais segura, 
para evitar o choque de 

embarcações.

CONSTRUÍDA 
EM TEMPO 
RECORDE

1000
EMPREGOS
GERADOS

NENHUM 
CUSTO PARA 
O ESTADO

IMPORTANTE 
PARA A 
ECONOMIA

A MAIS 
MODERNA 
TECNOLOGIA

pa.gov.br
/governopara

SECRETARIA DE
TRANSPORTES

CONSTRUÍDA EM TEMPO 

RECORDE.
 PORQUE O PARÁ TEM PRESSA EM SE

DESENVOLVER.

JORNAIS IMPRESSOS
A publicidade utiliza os jornais impressos, como meio para divulgar as principais ações do 

governo, que através de uma linguagem especifica para o jornal, dando visibilidade e acesso ao 
leitor sobre informações que beneficiam toda população.
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Fique tão invisível
quanto o vírus.
Fique em casa.

Onde?

Numa praça?

Corr imão?

Parada  de ôn ibus?

Numa esqu ina?

Parede?

Onde e le  se  esconde?

No d inhe i ro ,  car tão?

Num papel?

Caneta?

No v idro?

Na sua  mão?

O VERÃO
É PARA TODOS.
E A PROTEÇÃO
TAMBÉM.

VERA
SEGURO

VERA
SEGURO

O verão chegou e o Governo do 
Pará está lançando a Operação 
Verão + Seguro para você 
evitar o coronavírus e curtir a 
praia com menos roubos, menos 
crimes e muito mais segurança.

Saiba mais: www.pa.gov.br

SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA

NÃO ESQUEÇA DE
USAR A MÁSCARA.

As praias que já estão liberadas estarão abertas 
das 7h às 19h, mas com restrições. A entrada 
não será permitida a partir das 17h. Contribua 
respeitando as medidas de segurança e

Operação
presente em
40 localidades

Modernos
equipamentos
de vigilância

Mais de 300 viaturas,
3 aeronaves, 56 embarcações
e 3.500 agentes de todos os órgãos

em Mosqueiro, Outeiro e Salinópolis.

3 Centros Integrados
de Comando

TV VEICULAÇÃO
Por meio dos vt’s veiculados na tv, a população tem acesso as informações de diversos progra-

mas sociais e serviços que chegam dentro de cada município, como o Fundo Esperança, Renda 
Pará, Asfalto Por Todo o Pará, educação e acesso aos serviços de saúde. Essa é uma das melhores 
maneiras de divulgar os recursos públicos com transparência, na divulgação de politicas públicas 
implantadas pelo governo.
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INTERNET/ PORTAIS
Em um mundo cada vez mais digital, a internet é um dos principais meios de comunicação. O 

consumo na rede ficou maior e informar à população através dos portais, que chegam em qual-
quer lugar, também faz parte das estratégias da publicidade do Governo que leva por meio de 
banners, todas as ações e projetos do Governo do Estado.
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ECONOMIA SEXTA-FEIRA, Belém-PA, 23/10/2020
Diário do Pará

B8

AVISOS, ATAS 
E EDITAIS

Teles querem 5G com rede aberta 
para evitar troca de equipamentos 
Movimento impediria que as teles fossem obrigadas a trocar os equipamentos, 
especialmente de 3G e 4G da Huawei hoje em funcionamento nas redes 

COMUNICAÇÕES 

 
FOLHAPRESS 

 

C ontrárias a qual-
quer tipo de restri-
ção a fabricantes de 
equipamentos para 

redes 5G, as operadoras de 
telefonia defendem a massi-
ficação de um padrão tecno-
lógico que permite a comuni-
cação entre os aparelhos de 
seus diversos fornecedores. 

Esse movimento impedi-
ria, por exemplo, que as teles 
fossem obrigadas a trocar to-
dos os equipamentos, especi-
almente de 3G e 4G da Hu-
awei hoje em funcionamento 
nas redes, caso a chinesa seja 
banida do 5G pelo presidente 
Jair Bolsonaro. 

As operadoras estimam 
que suas redes operem com 
até 60%, em alguns casos, 
com equipamentos (servido-
res, roteadores, switchers) 
da Huawei. 

Para elas, não há como par-
tir para o leilão das frequên-
cias destinadas à quinta gera-
ção sem que o governo defi-
na o padrão a valer no Brasil 
“de forma responsável”, nas 
palavras de um alto executi-
vo dessas operadoras. 

Em entrevista à reporta-
gem, o presidente da Hu-

Baocheng diz que o 5G custará mais caro se Huawei for banida 
FOTO: DANILO VERBA/FOLHA PRESS 

awei do Brasil, Sun Bao-
cheng, afirmou que o 5G 
custará mais caro no país 
e seus benefícios plenos 
só seriam atingidos em até 
quatro anos caso sua em-
presa seja banida. 

Isso porque seus equipa-
mentos de tecnologias ante-
riores não conversam com 
os dispositivos de 5G da 
concorrência. 

Para o usuário isso é 
irrelevante porque, inde-
pendentemente de seu 
plano ser 3G ou 4G, ele 
conseguirá falar em qual-
quer lugar. Hoje, se ele 
está em uma área de co-
bertura de uma antena que 
opera em 4G e seu pla-
no é 3G, os equipamentos 
fazem automaticamente a 
transição para que o usuá-
rio continue conectado. 

Isso ocorre porque, no pas-
sado, órgãos internacionais, 
em parceria com os operado-
res, definiram que os equipa-
mentos de todos os fabrican-
tes deveriam conversar entre 
si, particularmente os apare-
lhos telefônicos. 

Com o 5G, esse padrão 
ainda não foi definido. No 
Brasil, Vivo e Tim defen-
dem que ele seja o “stand 
alone”, uma evolução da 
tecnologia de quinta gera-

ção atualmente em instala-
ção nos países que já co-
mercializam planos de 5G. 

Outra bandeira defendi-
da pelas teles é a adoção 
do open RAN. Este mode-
lo permite a utilização de 
vários fornecedores nas di-
versas etapas de cada ca-
mada da rede. Seria possí-
vel usar servidores da Cisco 
ou da Dell, rádios da Erics-
son ou da Nokia e softwa-
res diversos. A japonesa 
NEC é uma das grandes 
defensoras desse modelo e 
já disponibilizou no Bra-
sil linhas de crédito para 
as operadoras interessadas 
em adquirir essa solução. 

EMPRESAS 
QUEREM VÁRIOS 
FORNECEDORES 

  Para as empresas, é 
muito melhor ter uma gama 
variada de fornecedores, 
especialmente no 5G. Como 
a nova tecnologia prevê 
soluções sobre a rede 
móvel, como telemedicina 
e automação industrial, 
será fundamental adotar 
equipamentos que aceitem 
softwares específicos para 
cada área de negócio. 

 SAIBA MAIS 

Pobres perdem 32% da renda nas metrópoles 
ESTUDO 

 
Paula Sperb 
 

FOLHAPRESS 

 

A desigualdade de renda 
aumentou nas metrópoles 
brasileiras durante a pan-
demia. Todos os segmen-
tos, dos mais pobres aos 
mais ricos, viram o rendi-
mento cair. Os pobres, po-
rém, sentiram mais a queda 
nos ganhos. 

Os dados integram o pri-
meiro boletim “Desigual-
dade nas Metrópoles”, que 
compara dados do segun-
do trimestre de 2020 com 

o mesmo período do ano 
passado, antes da pande-
mia. O fechamento das ati-
vidades para evitar a proli-
feração da Covid-19 se deu 
especialmente no período 
estudado. 

O boletim considera a 
renda individual por média 
domiciliar e não inclui no 
cálculo as rendas vindas do 
auxílio emergencial e ou-
tras fontes, como Bolsa Fa-
mília. Por isso, dá a dimen-
são do impacto da pande-
mia na renda cuja fonte é 
exclusivamente o trabalho. 

O estudo é de pesqui-
sadores da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUC-RS), 
do Observatório das Me-
trópoles e do Observatório 
da Dívida Social na Améri-
ca Latina (RedODSAL). 

Marcelo Gomes Ribeiro, 
pesquisador do Observa-
tório das Metrópoles e da 
UFRJ, explica que quan-
do uma pessoa perde o 
emprego é preciso consi-
derar que toda a família 
é afetada, pois há redu-
ção na renda per capita de 
todo o domicílio. 

Como o estudo se es-
tende pelo período da 
pandemia, os pesquisa-
dores também captaram 
os efeitos do programa 

que permitiu cortes de 
jornadas e salários. Nesse 
contexto, mesmo quem 
manteve o emprego pode 
ter perdido renda. 

“Com a perspectiva de 
manter trabalhadores na 
ativa sem fechar os postos 
de trabalho, tivemos políti-
cas de redução de renda”, 
afirma Ribeiro. 

O boletim tem como base 
os dados sobre renda da 
Pnad do IBGE (Pesqui-
sa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística) re-
ferentes aos segundos tri-
mestres de 2020 e 2019. 

Receita abre consulta à 
restituição da malha fina 

Bolsonaro descarta aumento 
de imposto após pandemia 

IMPOSTO DE RENDA 

 

FOLHAPRESS 

 

A consulta ao lote de ou-
tubro das restituições do 
Imposto de Renda 2020 
para contribuintes que ca-
íram na malha fina será 
aberta hoje, às 10h, segundo 
a Receita Federal. 

O crédito dos valores só 
ocorrerá em 30 de outubro, 
quando 273,5 mil contribuin-
tes receberão um total de R$ 
560 milhões. 

Entrarão neste lote 204,2 
mil contribuintes não priori-
tários que entregaram a de-
claração até o dia 5 de outu-
bro. Também estão contem-
plados 211,8 mil contribuin-
tes que têm prioridade legal 
devido à idade superior a 60 
anos ou por possuírem defi-
ciência ou doença grave, ou 
por terem o magistério como 
única fonte de renda. 

O último lote regular de 
restituição do IR 2020 foi 
pago em 30 de setembro. 
Quem tinha restituição a re-

ceber, mas não teve a decla-
ração liberada até a data, caiu 
na malha fina. Para saber se 
teve a declaração liberada, é 
necessário acessar o site da 
Receita Federal. 

Na consulta ao Portal e-
CAC, é possível acessar o ser-
viço Meu Imposto de Renda 
e ver se há inconsistências de 
dados identificadas pelo pro-
cessamento. 

Nesta hipótese, o contribu-
inte pode avaliar as inconsis-
tências e fazer a autorregula-
rização, mediante entrega de 
declaração retificadora. 

A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets 
e smartphones que facilita 
consulta às declarações do 
IRPF e situação cadastral no 
CPF. Caso a restituição tenha 
sido liberada, mas o valor não 
for creditado, o contribuinte 
pode contatar pessoalmente 
qualquer agência do Banco 
do Brasil ou ligar para a cen-
tral de atendimento por meio 
do telefone 4004-0001 (ca-
pitais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades). 

PROMESSA 

 

FOLHAPRESS 

 

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) afirmou 
nesta quinta-feira (22) que o 
governo federal não vai au-
mentar impostos depois da 
pandemia da Covid-19. 

“Estamos simplificando 
impostos. O nosso país, Paulo 
Guedes [ministro da Econo-
mia], o governo federal não 
aumentou impostos durante 
a pandemia e não aumentará 
quando ela também nos dei-
xar”, declarou o presidente, 
durante cerimônia de forma-
tura de novos diplomatas, no 
Palácio do Itamaraty. 

“Precisamos que os senho-
res [novos diplomatas] mos-
trem ao mundo que o Bra-
sil está fazendo o que é cer-
to. Que estamos reforman-
do nossa economia, cortan-
do gastos, fazendo reformas 
e combatendo a corrupção 
pelo exemplo”, acrescentou. 

O governo Bolsonaro 
tem discutido internamente 
como financiar obras e um 
novo programa social, mas 

enfrenta dificuldades e meio 
à crise econômica e limita-
ções impostas pelo teto de 
gastos. Guedes tem dito que 
está em avaliação um sistema 
de substituição de impostos, 
pelo qual um novo tributo só 
seria criado caso outro fos-
se extinto, mantendo a carga 
tributária atual. 

Bolsonaro fez um apelo 
em seu discurso para que 
o corpo diplomático defenda 
junto a governos estrangei-
ros ações tomadas pela atu-
al administração, num esfor-
ço que o mandatário disse ser 
contrário à “falsa narrativa”. 

Ele citou ainda o tema am-
biental, em que o Brasil en-
frenta forte desgaste no ex-
terior em razão do avanço 
de queimadas e do desmata-
mento na Amazônia. Os da-
dos negativos referentes ao 
desmatamento são conside-
rados um fato que pode levar 
à perda de investimentos es-
trangeiros no país. 

Ele disse que o governo está 
organizando uma viagem à 
região amazônica com em-
baixadores estrangeiros que 
servem em Brasília.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RESULTADO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE 
PROPOSTAS (RESUMO). TOMADA DE PREÇOS N° 
2-005/2020. Objeto: Execução das seguintes obras e serviços de 
engenharia: a) revitalização de feira livre; e b) construção de muro 
para fechamento de cemitério. A Prefeitura Municipal de Barcarena/
PA, através da comissão permanente de licitação que foi subsidiada 
pelos técnicos da SEMDUR, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 
e disposições do edital, torna público aos interessados que após a 
análise das propostas de preços das 10 (dez) empresas habilitadas 

de feira): 1ª Genésio Rodrigues e Cia Ltda. - R$ 508.982,44; 2ª T da 
C Soares Eireli - R$ 541.219,06; 3ª O Souto Pantoja & Cia Ltda. - 
R$ 553.667,38; 4ª Inete Serv Eireli - R$ 622.747,22; e 5ª Madureira 

no lote 02 (construção de muro): 1ª Genésio Rodrigues e Cia Ltda. 
- R$ 207.892,51; 2ª Inete Serv Eireli - R$ 217.367,54; 3ª T da C 
Soares Eireli - R$ 223.735,02; 4ª O Souto Pantoja & Cia Ltda. - R$ 
228.861,91; 5ª Construtora Volpi Para Ltda. - R$ 252.676,26; e 6ª 
Madureira Empreendimentos Eireli - R$ 273.419,83. Propostas 

JA Consult Engenharia Diagnóstica Ltda. (lotes 01 e 02); Construtora 
Volpi Para Ltda. (lote 01); T. da S. Leal Empreendimentos Eireli (lote 
02); e DP Moraes Serviços Eireli (lote 02). As empresas com propostas 

vencedora do certame a empresa Genésio Rodrigues e Cia Ltda., 
visto que ofertou o menor preço global para ambos os lotes (01 e 

descumpriram exigências do edital, conforme resultado completo da 
análise e julgamento das propostas que poderá ser adquirido na sala 
da CPL, no endereço descrito no edital, ou no portal da transparência 
da prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/
licitacao. Os representantes das empresas, querendo, terão vistas 
dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes 
a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 

art. 109, inciso I, alínea “b”, c/c § 1º, da Lei nº. 8.666/93. As propostas 
das 10 (dez) empresas estão disponíveis, integralmente, no portal da 
transparência da prefeitura. Caso os interessados queiram acessar 
algum outro documento do processo que não esteja no portal da 
transparência ou no portal do jurisdicionado do TCM/PA (sistema 
“Geo-Obras”), nessa hipótese, deverão solicita-lo para podermos 
envia-lo por e-mail. Pedimos que entregue(m) o(s) recurso(s) 
administrativo(s) no departamento de licitações, em dia de expediente 
das 08:00 às 17:00h, ou enviem para o e-mail: cplpmb2013@gmail.

recorrentes deverão informar à CPL pelo telefone: (91) 99393-6685. 
Nas duas possibilidades de entrega de recursos (via protocolo ou 
e-mail), os representantes das empresas terão até as 17:00h do dia 
03/11/2020 para entregá-los.

Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISOS DE ANULAÇÃO. REFERÊNCIA: PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 9-049/2020, cujo objeto é a contratação de 
empresa para prestação de serviços de pintura geral dos prédios 
públicos administrados pela Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desenvolvimento Social de Barcarena/PA. DECISÃO: 
Com base nos motivos delineados em decisão publicada no portal 
da transparência, Decido ANULAR integralmente o PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 9-049/2020, com fundamento no art. 49 da Lei 
8.666/93, art. 50 do decreto nº 10.024/2019 e Súmula nº 473 do 
Supremo Tribunal Federal. Importante comunicar que será iniciado 
novo processo licitatório, ainda que com o mesmo objeto, contendo 
planilha de composição de preços unitários para ser utilizada como 
referência pelas empresas interessadas em participar do certame, 

adequada execução do serviço a ser contratado. REFERÊNCIA: 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-057/2020, cujo objeto é 
a contratação de empresa para prestação de serviços de pintura 
geral dos prédios públicos administrados pela Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social de Barcarena/PA. 
DECISÃO: Com base nos motivos delineados em decisão publicada 
no portal da transparência, Decido ANULAR integralmente o 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-057/2020, com fundamento no art. 
49 da Lei 8.666/93, art. 50 do decreto nº 10.024/2019 e Súmula nº 
473 do Supremo Tribunal Federal. Importante comunicar que será 
iniciado novo processo licitatório, ainda que com o mesmo objeto, 
contendo planilha de composição de preços unitários para ser 
utilizada como referência pelas empresas interessadas em participar 

para a adequada execução do serviço a ser contratado.
Ivana Ramos do Nascimento - Secretária Municipal de Educação, 
Cultura e Desenvolvimento Social/Jose Quintino de Castro Leão 
Junior - Procurador Geral do Município de Barcarena/PA-Decreto 

n°. 061/2017-GPMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 022.2020. Objeto: Registro De Preços 
Para Eventual E Futura Contratação De Empresa Especializada 
Para O Fornecimento De Material Tecnico Hospitalar Para O 
Abastecimento Do Hospital Municipal De Breves, As Extratégias 
De Saúde Da Família, Centro De Atenção Psicossocial-Caps, 
E Demais Setores Da Secretaria De Saúde De Breves-
Pá.  Gerenciador: Fundo Municipal De Saúde De Breves – 
Detentoras: Logmed Distribuidora E Logistica Hospitalar Eireli 
- Itens: 62 - 88 - 94 - 95 - 100 - 112 - 144 - 145 - 146 - 147 - 151 
- 161 – 207 - 219 - 220 - 221 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 246 
- 247 - 248 - 249 - 250 - 252 - 254 - 261 - 262 - 263 - 264 – 279 - 
Valor: 283.083,80; G. M. Valencia - Produtos Hospitalares – Item 
60 - Valor: 6.696,00;  L C B Pontes Eireli - Itens: 1 - 3 - 4 - 13 - 15 
- 17 - 20 - 28 - 29 - 32 – 46 - 93 - 101 - 102 - 149 - 162 - 176 - 177 
- 205 - 222 - 227 - 231 - 232 - 233 - 234 - 258 - 259 - 260 – 266 - 
267 - 268 - 269 - 275 - 280 - Valor: 262.931,80; P P F Com E Serv 
Eireli - Itens: 5 - 7 - 8 – 9 - 11 - 19 - 21 - 27 - 30 - 33 - 43 - 45 - 56 
- 57 - 58 - 59 - 69 - 85 - 89 - 91 - 92 - 148 - 150 - 152 - 178 - 180 - 
182 - 184 - 196 - 197 - 198 - 199 - 201 - 214 - 240 - 243 - 244 - 245 
- 251 - 253 - 255 - 256 - Valor: 679.780,38;  P G Lima Com Eireli 
- Itens: 67 - 68 - 97 - 98 - 166 - 167 - 203 - 204 – 215 - 216 - 217 
- 223 - 225 - Valor: 216.688,40; R C Zagallo Marques & Cia Ltda 
- Item: 277 - Valor: 55.500,00; F Cardoso E Cia Ltda - Itens: 224 
- 226 - Valor: 54.000,00; Cristalfarma Comercio Representacao 
Importacao E Exportacao Ltda - Itens: 31 - 63 - 86 - 160 - 179 – 
189 - Valor: 499.194,00; J E Comercio E Serviços Eireli - Itens: 
12 - 14 - 16 - 26 - 87 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 
- 111 - 113 – 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 
- 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 
134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 168 - 169 
- 170 - 171 - 172 – 173 - 174 - 175 - 209 - 241 - 242 - 257 - Valor: 
511.069,20; Darllen R. Nogueira Comercio De Medicamentos - 
Itens: 10 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 
- 42 - 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 61 - 64 - 65 - 66 
- 70 - 71 - 72 - 73 - 90 - 96 - 99 - 153 - 154 - 155 - 159 - 164 - 165 
- 181 - 183 - 185 - 186 - 188 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 
- 202 – 206 - 208 - 210 - 211 - 212 - 213 - 270 - 271 - 272 - 273 - 
274 - 281 - 282 - 283 - 284 - Valor: 991.795,40; Amazon Medical 
Care Eireli - Item: 230 - Valor: 6.600,00; Bragantina Distribuidora 
De Medicamentos Ltda - Item: 200 - Valor: 43.530,00; Diagnostica 
Brasil Com. & Servicos Ltda - Itens: 2 - 156 - 157 - 158 - 228 - 
229 - 265 - Valor: 58.407,60; Pontes Hospitalar Ltda - Item: 187 
- Valor: 134.190,00; Lobato Comercio De Produtos Hospitalares 
Ltda - Itens: 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 – 163 
- Valor: 24.454,80; Distribuidora Flamed Hospitalar Eireli - Itens: 
6, 218, 276 - Valor: 22.988,80. Total geral: R$ 3.849.977,18 (três 
milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta 
e sete reais e dezoito centavos).

Antônio Augusto Brasil da Silva - Prefeito Municipal de Breves

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPÉ AÇU

RETIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
9/2020-051101 - SRP. Tipo menor preço unitário, para Registro 
de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, 
visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Ipixuna 
do Pará, e as demais secretarias que compõem a esfera administrativa 
municipal. A abertura será realizada no dia 05/10/2020 às 08:30h. O 
edital estará disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.
br e www.ipixunadopara.pa.gov.br.

Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU/PA
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
017/2020. PROCESSO N° 9/2020-0511001 - SRP. Tipo menor 
preço unitário. Registro de preços para futura e eventual Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e 

esfera administrativa municipal. A abertura será realizada no dia 05/11/2020 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - 
REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 053/TJPA/2020

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica 
especializada na Prestação de Serviços de 
condução de veículos., conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas 
no termo de referência, Anexo I do edital. 
SESSÃO PÚBLICA: 09/11/2020, às 
09h00min, horário de Brasília, no endereço 
eletrônico http://comprasgovernamentais.
gov.br. UASG do TJ/PA: 925942. 
Edital disponível em: http://
comprasgovernamentais.gov.br e  www.
tjpa.jus.br. Informações pelo telefone 
(91)32053206, ou e-mail licitacao@tjpa.
jus.br.

Belém, 22 de outubro de 2020.
Serviço de Licitação do TJPA.

VAZ OLIVEIRA E CRUZ 
LTDA, CNPJ 10.505.190/0001-
52, torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo- SEMMAT, 
a Licença de Operação, com 
validade de 29/09/2021 para 
operação do estacionamento em 
Benevides/Pará.

VEROCHOPP 3 CHOPERIA LTDA, 
CNPJ 34.684.359/0001-47, torna público 
que está requerendo à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Ananindeua - SEMA 

controle prévio e realizar acompanhamento 
deste estabelecimento no endereço 
Travessa WE 68, N 392 - Cidade Nova - 
Ananindeua/PA, através do Requerimento 
Código: R094420.

LEILÃO DE IMÓVEIS ONLINE 28/10 -11H

Otavio Lauro Sodré Santoro, 
Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607

LOTE 12 - SANTANA DO ARAGUAIA/PA. Bairro Expansão. Rua Edeides Lima Liz, 22 (lt. 22 da qd. 
185). Casa. Áreas totais: terr. 432,00m² e constr. estimada no local 147,00m². Matr. 4.237 do RI 
local. Obs.: Construção e numeração predial pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos 
perante os órgãos competentes correrão por conta do comprador. O pagamento de eventuais dívidas 
existentes de IPTU, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante, sem direito a reembolso. 
Ocupada. (AF). Lance Inicial: R$ 82.000,00. Pagamento: valor do arremate mais comissão de 5% ao 
Leiloeiro. Condições de venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.sodresantoro.com.br. Efetuar 
o cadastramento prévio no site do Leiloeiro, conforme descrito no edital. Dados e valores, sujeitos a 
alterações até a data do leilão. Inf.: 11 2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br.
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tam também o desastre econô-
mico provocado pela pandemia,
como o Brasil.

Existe hoje, nas crises sanitá-
ria, social e econômica uma
oportunidade para impulsionar
mudanças fundamentais. Segun-
do Abramovay, “necessárias para
construir sociedades que sejam
mais fortes e resistentes para en-
frentar os desafios que virão e pa-
ra que, desse trauma, possa
emergir um mundo melhor e
mais economicamente justo”.

As iniciativas geram reações
em cadeia. “Quando nossos re-
cursos são utilizados para forne-
cer cestas básicas, contribuímos
para o combate à fome e para a
geração de renda ao adquirir os
produtos da agricultura familiar
local”, relata Abramovay. “Acesso
à saúde pública é um direito do
cidadão. Quando auxiliamos
com recursos para compra de
medicamentos e insumos médi-
cosehospitalares, fortalecemosa
cidadania.” O olhar para o futuro
está situado no apoio a projetos
de capacitação profissional e re-
forço da rede deproteçãoaos tra-
balhadores informais.

No Maranhão, a doação se des-
tina à compra de 30 mil cestas
básicas com produtos adquiri-
dos de agricultores familiares de
75 municípios da região. Além
de equipamentos médicos e me-

dicamentos, os recursos também
serão usados para produção e
distribuição para população de
500 mil máscaras artesanais de
proteção, confeccionadas por
trabalhadores da região.

No Pará, os recursos permiti-
rão a distribuição de 8 mil cestas
básicas, investimentos em inicia-
tivas de geração de renda e a
construção de moradias para a
população em situação de rua.

“Essa parceria é uma possibili-
dade de construir frentes que
permitam novas políticas públi-
cas”, afirma, emnota,o secretário
de Articulação da Cidadania no
Estado, Ricardo Balestreri. As ini-
ciativas, diz, “criarão estruturas
para recuperação da economia
popular, com a oferta de forma-
ção profissional, acompanha-
mento para colocação dos bene-

CeliaRosemblum
DeSãoPaulo

A Open Society Foundations,
organização filantrópica criada
pelo megainvestidor bilionário
George Soros, decidiu concen-
trar na Amazônia um volume
significativo dos US$ 5 milhões
(cerca de R$ 27 milhões) que está
doando para reduzir os impactos
da covid-19 no Brasil. Pará e Ma-
ranhão estão recebendo US$ 1
milhão cada (R$ 5,4 milhões) pa-
ra ações emergenciais — compra
de insumos médicos e equipa-
mentos hospitalares — e para
programasdemitigaçãoà fomee
geração de renda voltados para
as populações mais vulneráveis.
Os recursos também vão con-
templar iniciativas de 24 organi-
zações da sociedade civil.

“Optamos por voltar esforços
para a região amazônica, pois se
conecta com o nosso trabalho de
ação climática”, diz diretor para
América Latina e Caribe da Open
Society Foundations, Pedro Abra-
movay. A doação para o Brasil faz
partedeumpacote deUS$220mi-
lhões (R$ 1,2 bilhão) destinados
pela organização ao combate à
pandemiaemváriospaíses.

Fazer a diferença no cuidado à
população vulnerável na Amazô-
nia é estratégico para a Open So-
ciety. “Paraconseguirmosproteger

a floresta, precisamos mostrar que
a floresta em pé é um ativo econô-
mico mais importante para a po-
pulação da região do que o seu
desmatamento. E é por isso que
nosso apoio à região tem sempre o
viés de olhar para a população lo-
cal emprimeiro lugar.”

Os Estados do Maranhão e do
Pará têm historicamente capaci-
dade restrita de atendimento na
saúde pública, diz Abramovay.
“Mas são governos que agiram
com respostas efetivas de com-
bate à pandemia, baseadas na
ciência, pensando na inclusão
social e no desenvolvimento re-
gional para o futuro pós crise,
que são as frentes de ação que re-
ceberão nossos recursos”, afirma.

Já as 24 organizações da socie-
dade civil foram escolhidas por
sua atuação nas vertentes em que
a Open Society Foundations se
concentra: justiça econômica, di-
reitos humanos, democracia e
transparência. Uma das institui-
ções,porexemplo,dáapoioaem-
pregadas domésticas da região
Amazônica; outra, à rede de cata-
dores de materiais reciclados.

A pandemia, diz Abramovay,
exige duas respostas em fases
distintas. Socorro emergencial,
saúde pública e combate à fome
vêm em primeiro lugar. A segun-
da fase se concentra em suporte a
iniciativas em países que enfren-

Ação socialOrganização fundada por George Soros
doa ao Brasil US$ 5 milhões para combate à covid-19

Regiãoamazônica
é focode iniciativas
daOpenSociety

ficiários no mercado e trabalho e
de empreendedorismo”.

Além de apoio aos dois gover-
nos, a Open Society Foundations
atua junto a 24 instituições da so-
ciedade civil no desenvolvimento
econômico, com ações voltadas
para trabalhadores informais,
fortalecimento de redes de soli-
dariedade em favelas e de organi-
zaçõesdomovimentonegro,pro-
teção a defensores de direitos hu-
manos e combate à desinforma-
ção e proteção à democracia.

“A pandemia trouxe desafios
mais sérios para aqueles que de-
fendem a democracia e os direitos
humanos”, diz Abramovay. “Que-
remos fortalecer organizações que
estão trabalhando para que a reor-
ganização da sociedade seja em
torno da democracia, dos direitos
humanosedaeconomia limpa.”

Criada por Soros em 1979 para
subsidiar os estudos universitá-
rios de sul-africanos negros du-
rante o apartheid e também para
apoiar os dissidentes na Europa
Oriental, a Open Society tem hoje
projetos em mais de 120 países.
Funciona em rede, com funda-
çõesnacionaise regionaiseapoio
a um amplo portfólio de iniciati-
vas. Para este ano, o orçamento é
de US$ 1,2 bilhão no mundo. A
América Latina e o Caribe têm re-
servadosUS$55,6milhões—4,5%
dos recursos globais, segundo o
site da instituição. Até agora, So-
ros doou mais de US$ 32 bilhões
para a organização, que desde o
início das atividades destinou
mais de US$ 15 bilhões para ini-
ciativas relacionadas a seus prin-
cipais focos: justiça, democracia e
direitos humanos.

Abramovay: “Apandemiatrouxedesafiosmais sériosparaaquelesquedefendemademocraciaeosdireitoshumanos”

DIVULGAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº 1053/2019 SRP
PROTOCOLO Nº 15.732.606-6
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e eventual
aquisição de Veículos Tipo Auto Guincho Plataforma Asa Delta.
INTERESSADO: Diversos Órgãos
AUTORIZADO Exmo. Sr. Secretário da Administração e da Previdência em 18 de
agosto de 2020.
ABERTURA: 18 de setembro de 2020 às 09:00hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL: www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - DECON

Modalidade: Concorrência
Número: n.º 021/2020.

OBJETO: Construção e Pavimentação da Ro-
dovia Transuruará Lote II, trecho: Entr. BR-230
(Uruará) / Entr. PA-370 (Rio TuTuí), Sub-trecho:
Km 38,0 / Entr. PA-370 (Rio TuTuí), na Região
de Integração Xingu, sob a jurisdição do 3º
Núcleo Regional.
Entrega do Edital: Av. Almte. Barroso, 3639 -
Edifício Sede da SETRAN, 1º andar.
O Edital poderá ser lido ou adquirido, a par-
tir do dia 08/09/2020, em via física (cópia +
mídia) no valor de R$ 20,00 (VINTE REAIS), 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, na aba Licitações/Contratos.
Caso o interessado opte em adquirir a via fí-
sica do Edital (cópia + mídia digital), deverá
comprovar o pagamento da taxa no Banco
nº 037 - Agência nº 020 � Conta Corrente nº
180.104-0.
Responsável pelo certame: VICTOR ROCHA
DE SOUZA.
Local deAbertura: Edifício Sede da SETRAN, 2º
andar no Auditório da SETRAN.
Data de Abertura: 13/10/2020.
Hora de Abertura: 10:00 horas.
Ordenador: ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS
ANDRADE
Belém, 01 de setembro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Secretaria Executiva de Transportes

OBJETO: Construção e Pavimentação da PA-
370 Lote II, trecho: Entr. Rod. Transuruará /
Usina Curuá-Una, Sub-trecho: Km 34,50 /
Usina de Curuá-Una na Região de Integração
Xingu, sob a jurisdição do 3º Núcleo Regional.
Entrega do Edital: Av. Almte. Barroso, 3639 -
Edifício Sede da SETRAN, 1º andar.
O Edital poderá ser lido ou adquirido, a partir
do dia 15/09/2020, em via física (cópia + mí-
dia) no valor de R$ 20,00 (VINTE REAIS), de
segunda a sexta-feira na sede da Secretaria
de Estado de Transportes, Av. Almirante Bar-
roso, nº 3639, Bairro: Souza � Belém-Pa, bem
como, estará disponível no site da SETRAN
www.setran.pa.gov.br, na aba Licitações/
Contratos.
Caso o interessado opte em adquirir a via fí-
sica do Edital (cópia + mídia digital), deverá
comprovar o pagamento da taxa no Banco
nº 037 - Agência nº 020 � Conta Corrente nº
180.104-0.
Responsável pelo certame: VICTOR ROCHA
DE SOUZA.
Local de Abertura: Edifício Sede da SETRAN,
2º andar no Auditório da SETRAN.
Data de Abertura: 21/10/2020.
Hora de Abertura: 10:00 horas.
Ordenador: ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS
ANDRADE
Belém, 01 de setembro de 2020.

Modalidade: Concorrência
Número: n.º 022/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Secretaria Executiva de Transportes

OBJETO: Construção e Pavimentação da PA-
256 (Lote-III), trecho: Travessia Rio Capim /
Entr. PA-150 (Tailândia), sub-trecho: Entr. PA-
451 / Entr. PA-150 (Tailândia), com extensão
de 43,50 km, na Região de integração do Rio
Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional.
Entrega do Edital: Av. Almte. Barroso, 3639 -
Edifício Sede da SETRAN, 1º andar.
O Edital poderá ser lido ou adquirido, a partir
do dia 10/09/2020, em via física (cópia + mí-
dia) no valor de R$ 20,00 (VINTE REAIS), 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, na aba Licitações/Contratos.
Caso o interessado opte em adquirir a via fí-
sica do Edital (cópia + mídia digital), deverá
comprovar o pagamento da taxa no Banco
nº 037 - Agência nº 020 � Conta Corrente nº
180.104-0.
Responsável pelo certame: VICTOR ROCHA
DE SOUZA.
Local deAbertura: Edifício Sede da SETRAN, 2º
andar no Auditório da SETRAN.
Data de Abertura: 15/10/2020.
Hora de Abertura: 10:00 horas.
Ordenador: ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS
ANDRADE
Belém, 01 de setembro de 2020.

Modalidade: Concorrência
Número: n.º 023/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Secretaria Executiva de Transportes

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
(Cancelamento da Autorização para Funcionamento)

A SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.977.742/0001-25: I - DECLARA sua intenção de alterar o estatuto
social, modificando o seu objeto social, deixando de atuar como instituição integrante do Sistema
Financeiro Nacional (SFN), não realizando, em decorrência, operações privativas de instituição sujeita à
autorização do Banco Central do Brasil; e II - ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração,
acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco
Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de trinta dias
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que o
declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo
Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Preencher o campo “Número do
Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do processo mencionado abaixo: Selecionar, no
campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes
do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema
Financeiro - Deorf mencionado abaixo: BANCO CENTRAL DO BRASIL - Departamento de Organização do
Sistema Financeiro - Deorf - Gerência Técnica em São Paulo III (GTSP3). Avenida Paulista, 1.804 - 5º andar
- 01310-922 São Paulo - SP - Processo nº 180054. São Paulo (SP), 01 de setembro de 2020.

PUBLICACÕES LEGAIS
A publicidade também administra o relacionamento dos órgãos da administração direta e indi-

reta com as agências de publicidade, nos casos de necessidade de publicações legais como, atas, 
editais, balanços, entre outros.
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CRIAÇÃO DE PRODUÇÃO DA 
“AGÊNCIA DA CASA”

SAÚDE

Dando publicidade à marca do Governo, a equipe de publicidade atua ainda no apoio da cria-
ção de ações e atendimento à demandas de design gráfico e identidades visuais para pequenas 
demandas internas dos órgãos e secretarias, bem como da própria Secom. Incluindo layout e artes 
para impressos, banner, cartilhas, livros, informativos, placas de inauguração.

A equipe atua ainda no planejamento, concepção e fechamento desse material para produção.

SEGURANÇA
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDUCAÇÃO
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PARA A FAIXA ETÁRIA DE
CONVOCATÓRIA ESPECIAL

20 A 49 ANOS

ATENÇÃO:
CONTINUA A 
VACINAÇÃO CONTRA O 
SARAMPO NAS SALAS DE 
VACINAS, PARA TODA A 
COMUNIDADE, A PARTIR 
DOS 6 MESES DE IDADE.

Data: ________ / ____ / ____

Local:
INDEPENDENTE DE DOSES ANTERIORES DA 
VACINA CONTRA O SARAMPO. TODOS DE
20 A 49 ANOS DEVEM RECEBER UMA DOSE
DA VACINA DUPLA OU TRÍPLICE VIRAL.

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

CONVOCATÓRIA ESPECIAL

20 A 49 ANOS

SARAMPO
CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO CONTRA O

PROTEJA QUEM 
VOCÊ AMA.

VACINE-SE 
CONTRA O 
SARAMPO!

IM
AG

EM
: F

RE
EP

IK

POPULAÇÃO GERAL

SECRETARIA DE
JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS

A MOSTRA DE MÚSICA 
DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO PARÁ 
ESTÁ COM AS 
INSCRIÇÕES ABERTAS

INSCRIÇÕES
DE 16 À 30
DE OUTUBRO

EDITAL DISPONÍVEL EM
WWW.EGPA.PA.GOV.BR

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO

CENSO 

RECADASTRAMENTO
PREVIDENCIÁRIO

2 0 2 0

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

depressão
pós-parto

psicologia

Mãe também chora!

Chora por medo, 
insegurança, estresse, 

cansaço...
Chora porque sonha com 

dias melhores, porque 
precisa extravasar!

Chora porque mãe também é 
gente e precisa se libertar!

CAMPANHAS E PEÇAS
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À Diretoria de Comunicação Institucional e Digital compete coordenar e executar atividades 
relativas à interação do Governo com seus diversos segmentos de público, promovendo a or-
ganização de produtos de comunicação institucionais. Isso tudo realizado em conjunto com as 
agências de publicidade que atendem o Governo, garantindo a integração do planejamento de 
comunicação online e offline.

Nosso propósito é criar soluções criativas de comunicação digital para o Governo do Pará e 
estabelecer uma comunicação pública acessível e transparente, seguindo um planejamento de 
comunicação apresentado, que é baseado na análise de dados extraídos dos perfis do Governo. 
Somos o setor responsável pela Comunicação Digital do Estado e gerenciamos as redes sociais de 
todas as secretarias e órgãos, assim como os perfis oficiais da Secom – Secretaria de Comunicação 
do Pará e do Governo do Pará.

PRESENÇA DIGITAL
Redes administradas diretamente pela Secretaria de Comunicação
•  www.agenciapara.com.br
•  www.pa.gov.br
•  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
•  www.spotify.com/governopara

DIRETORIA DE 
COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 
E DIGITAL
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TRABALHO EM EQUIPE

COMUNICAÇÃO DIGITAL E 
A COBERTURA DA PANDEMIA

Para melhor atender a demanda digital, a Diretoria de Comunicação Institucional e Digital está 
subdividida em três coordenações que trabalham de forma interligada. Esta dinâmica permite a 
otimização dos talentos e melhor aproveitamento das competências e experiências de cada um 
dos profissionais envolvidos nas respectivas tarefas.

A Coordenação de Conteúdo Digital Conceitual tem como missão executar minicampanhas    
e materiais mais elaborados que impactem diretamente na formação da opinião pública sobre a 
imagem do Estado do Pará.

A Coordenação de Conteúdo Digital Factual trabalha com pautas imediatas e cotidianas, ten-
do um papel de fornecer informações importantes aos cidadãos, com linguagem adaptada às 
redes. O foco do conteúdo desenvolvido por esta coordenadoria é informar a população sobre as 
ações do Governo.

A Coordenação de Cobertura de Agenda Externa é responsável por fazer a cobertura dos 
eventos e ações do Governo do Estado e seus órgãos, sendo também encarregado de produzir 
material audiovisual de qualidade para as coordenadorias “Conceitual” e “Factual”

Certamente, a pandemia veio nos mostrar a potencialidade da comunicação digital no mundo 
inteiro, seja da forma de se comunicar ao uso diário dos dispositivos móveis que nos conectam 
nas redes sociais, seja na importância de consultar fontes confiáveis como nos sites de notícias.

Por isso, para trabalhar as redes oficiais do Governo do Pará e encarar esse momento, reestru-
turamos toda a equipe e fizemos a dinâmica para comunicar em tempo real. Profissionais foram 
contratados e uma equipe toda de conteúdo precisou ser reestruturada para atender as grandes 
demandas de manter tudo atualizado, praticamente, 24 horas por dia.

Nas redes sociais, intercalamos os conteúdos com ações educativas de conscientização da 
covid-19, como prevenção e cuidados básicos, além de mostrar todo o trabalho feito pela equipe 
de Governo para dar assistência e suporte de saúde para todos os paraenses.
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Os conteúdos diversos e interativos, nos ajudaram a combater a desinformação, assim como, 
fortalecer as ações de governo em cada momento da pandemia.

No Instagram e Twitter, as principais redes sociais procuradas pelos internautas, percebemos 
os posts com o maior número de engajamento foram os mais educativos e práticos, bem como 
os que mostravam os serviços e programas de Governo para minimizar os danos da pandemia:

Este post, foi o primeiro da fase “enfretamento à covid-19” que estávamos começando a en-
frentar em 2020. E assim que foi confirmado o primeiro caso, anunciamos nas redes sociais mos-
trando nosso compromisso de informar a população nos canais oficiais.

Depois, seguimos com o trabalho de orientação e transparência mostrando ao povo paraense, 
todas as recomendações oficiais da Organização Mundial de Saúde e de prevenção da covid-19, 
gerando muito engajamento e interação nas redes sociais.

Entre os principais conteúdos, 
geramos a premissa de conscien-
tizar. Trazendo propostas claras e 
práticas, para alcançar todos os 
públicos.
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No Twitter, a equipe de produção de conteúdo divulgava em tempo real, todo o alinhamento 
proposto pelo Governo do Pará para minimizar os danos da pandemia. Esse tipo de ação imediata 
gerou engajamento e deixou o Pará em destaque no assunto covid-19 

Trabalhamos, entre os conteúdos mais factuais e específicos de ações do Governo, as altas mé-
dicas e a humanização do atendimento por todo o Pará que também gerou entre o ano de 2020 
o maior número de engajamento e interação.

Além do trabalho de comunicar em tempo real, durante a fase mais crítica da pandemia, conti-
nuamos com as editoriais com conteúdos mais regionais e de entretenimento, respeitando o mo-
mento e sentido o fluxo do nosso público. Comparando com as ações e assuntos governamentais, 
são os conteúdos regionalistas que são campeões de audiência em todas as nossas redes sociais.
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O post “Qual é a praia” é um dos 
nossos maiores exemplos de destaque 
em 2020. A ilustração foi feita pelo de-
partamento de direção de arte e faz 
uma brincadeira com as praias de todo 
o Estado. Com esse conteúdo, reafir-
mamos a proposta de que a criação de 
conteúdo digital da comunicação do 
Estado do Pará se destaca em criativi-
dade e interação.

E como o Círio de Nazaré também 
foi diferente, pela primeira vez na histó-
ria sem procissão, preparamos também 
um conteúdo ilustrativo com a lenda da 
Cobra Grande com a imagem da Basíli-
ca Santuário. O conteúdo está entre os 
mais engajados de 2020, onde trouxe-
mos a hastag #voltaCírio.

Analisando todos os dados em 2020, dinamizando nosso trabalho em números, produzimos 
quase 10 mil conteúdos, distribuídos em todas as redes sociais e seus formatos.

Foram 4.692 tuítes; 1.905 postagens no Facebook; 839 postagens no Instagram, sendo 2.165 stories.

CONTEÚDOS EM 2020
NÚMEROS E POSTAGENS
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O constante trabalho das redes sociais e da utilização dos métodos das editorias do fluxo de 
trabalho (conceitual, governamental e factual), ajudam a consolidar o alcance e crescimento das 
redes sociais.

No Facebook, a base de seguidores cresceu de 35 % entre Janeiro e Dezembro de 2020, 
ou seja, a página iniciou o ano com 122 mil e terminou com 165 mil pessoas que consomem o 
conteúdo nesta rede. Um aumento de 43 mil novos seguidores. Se compararmos uma outra rede 
social, como a rede do estado do Maranhão, podemos perceber o resultado do nosso trabalho de 
comunicação pública digital.

CRESCIMENTO DAS REDES SOCIAIS 
DO GOVERNO DO PARÁ EM 2020
FACEBOOK

Comparativo de crescimento da rede social do Governo do Pará com o Governo do Estado do 
Maranhão
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No Instagram todos os recordes de crescimento foram quebrados. Entre Janeiro e Dezembro 
de 2020 o perfil explodiu de tamanho. Foram mais de 106 mil novos seguidores, saindo de 50 
mil para 156 mil seguidores, um crescimento de base totalmente fora da curva de 210%. Nesse 
mesmo período, nenhum outro perfil de Governo Estadual no Instagram cresceu na mesma por-
centagem. Projeções confirmam que o Instagram será o perfil com mais seguidores em 2021, 
ultrapassando o Twitter.

Com um crescimento de 20% sua base aumentou de 199 mil para 239 mil seguidores entre 
Janeiro e Dezembro – para comparação o perfil do Governo do Rio Grande do Sul cresceu 19% 
no mesmo período

INSTAGRAM

TWITTER

12650 18174

50648

156798

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

INSTAGRAM 2017 - 2020
E VO L U Ç ÃO  D A B AS E  D E  S E G U I D O R E S



52

PÚBLICO EM 2020
O público que consome as redes sociais do Governo do Pará, majoritariamente, é da capital. 

Em seguida, Ananindeua, Santarém, Marabá e Castanhal.
Segue os gráficos com os parâmetros:
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ESTRATÉGIAS NAS REDES SOCIAIS
O trabalho de informar e educar a população sobre as ações do Governo ao longo de 2020, 

contou com várias ideias originais aliadas a formatos e técnicas comprovadamente vencedoras, 
respeitando a peculiaridade de funcionamento de cada uma das plataformas. Uso de diferentes 
linhas editoriais, com foco sempre regionalizado, passa por observar a movimentação da opinião 
pública e agir de forma correta, mas também compreende em eventualmente pautar os assuntos 
de interesse quando a fonte da notícia é o Governo. O uso correto das plataformas, seus formatos 
mais interessantes e as principais técnicas de engajamento, trouxeram resultados recordes para 
todas as páginas oficiais do Governo. O trabalho que continua sendo realizado, segue a vanguar-
da do que existe de mais criativo e eficiente para conversar da forma mais direta e humanizada 
com o público geral. Uso dessas redes para gestão de crise e, principalmente, utilidade pública, 
obteve o resultado desejado de entregar a informação correta para o máximo de público alvo de 
interesse, mantendo atenção para todas as mudanças técnicas e tecnológicas promovidas fre-
quentemente por essas redes sociais, que quando não são bem observadas, causam danos no 
alcance e engajamento do material publicado.
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6

AÇÕES REALIZADAS
ANTES DA PANDEMIA
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DIRETORIA DE 
JORNALISMO, 
PESQUISA E
DOCUMENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Comunicação, por meio da Diretoria de Jornalismo, Pesquisa e Docu-
mentação, 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 Comunica-
ção do Executivo, alinhando-se à nova era digital e ao contexto social, ambiental e político do Pará.

OBJETIVO
O Governo do Estado alinha uma Diretriz em todas as ações de Comunicação e conteúdos 

produzidos, 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 conteúdos que valorizem o protagonismo social. 

ATRIBUIÇÕES
•  Cobertura jornalística das Agendas alinhadas pelo Governo do Estado;
•  Gerenciamento dos conteúdos jornalísticos gerados por todos os órgãos que integram o Exe-

cutivo, 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;

COMUNICAÇÃO INTEGRADA
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.
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RELATÓRIO AGÊNCIA PARÁ / CONTEÚDO 2020
Mês Matérias / Variadas Matérias / Pandemia Total
Janeiro 434 0 434
Fevereiro 413 0 413
Março 334 163 497
Abril 240 255 495
Maio 139 451 590
Junho 264 295 559
Julho 544 141 685
Agosto 492 115 607
Setembro 537 60 597
Outubro 552 27 579
Novembro 487 27 514
Dezembro 477 23 500
Total / Geral 4.913 1.557 6.470

NOTÍCIAS
Em todo o ano de 2020, as equipes de reportagem da Secom e demais assessorias do Execu-

tivo produziram 6.640 matérias, sendo 1.557 relacionadas à pandemia da Covid-19, o equivalente 
a 23,44% do total produzido pelo Jornalismo.  Os números refletem o cumprimento do papel do 
Departamento em dar visibilidade às ações desenvolvidas pelo Governo visto que, houve um au-
mento de 35,5% na quantidade de conteúdos jornalísticos produzidos, em comparação com o ano 
de 2019 (4.897). O detalhamento da produção de conteúdo jornalístico, em 2020, segue, conforme 
tabela abaixo:

MATÉRIAS SOBRE A PANDEMIA 
E AÇÕES EM SAÚDE
Apesar das medidas restritivas estabelecidas por causa da pandemia da Covid-19, o Departa-

mento de Jornalismo, realizando função essencial de prestação de serviço à sociedade por meio da 
divulgação de informações de interesse público, manteve o ritmo de produção, mantendo parte da 
equipe home office e os demais em reportagens externas para abastecer o Agência Pará.
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Pandemia – ações em saúde  
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W3Gcon 

 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 assessor possui uma senha e um login para poder utilizar o sistema. As 
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PANDEMIA - AÇÕES EM SAÚDE

GRANDES PROGRAMAS
‘ASFALTO POR TODO O PARÁ’
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W3GCON
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 
assessor possui uma senha e um login para poder utilizar o sistema. As matérias são publicadas após 
revisão final dos editores da Secretaria. 

PORTAL DO GOVERNO E PORTAL 
DE NOTÍCIAS AGÊNCIA PARÁ 
No ano de 2020, contabilizaram-se mais de 945 mil acessos (945.159) à home do Portal do Go-

verno, tendo como somatória de acessos a todas as páginas cerca de 2 milhões e 350 mil acessos 
(2.352.488). Em relação ao Agência Pará, foram mais de 2 milhões e 600 mil acessos (2.672.676) à 
home e cerca de 31 milhões e 330 mil acessos (31.330.209) somando os acessos a todas às páginas 
do site. O gráfico abaixa ilustra esse crescimento em um comparativo de 2019 e 2020:
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Em 2020, nos acessos à home do Portal do Governo, observou-se um aumento de cerca de 

56% (55,9%) em relação ao ano anterior. Na somatória de acessos a todas as páginas, o 

aumento foi bem mais siginificativo, chegando a quase 92,77%. Já no Portal de Notícias 

Agência Pará, observou-se um aumento de 197,1% nos acessos à home, em relação a 2019. 

Na somatória de acessos a todas as páginas, o aumento foi de 156,68%, em comparação ao 
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Saúde14,6%

Educação

12,9%

Segurança

11,4%

Administração  4,9%

29,2%

Cultura  4,5%

Cidadania  3,6%

Comunicação  3,6%

Trânsito  3,5%

Governo  3,4%

Meio Ambiente  2,9%

Desenvolvimento
Econômico  2,8%

Finanças e Fazenda  2,7% Outros 

NOTÍCIAS POR ÁREA DE GOVERNO

DADOS DA PANDEMIA
Em 2020, devido a pademia, houve registro de aumento no número de acesso de notícias rela-

cionadas a área da Saúde, passando de 12,5% (2019) para 14,6% (2020).

 

 



60

 

 

VISIBILIDADE NACIONAL
No Brasil, os acessos ao Agência Pará foram realizados por usuários de cerca de 50 cidades brasileiras
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VISIBILIDADE INTERNACIONAL  
 O Agência também conseguiu atingir um público fora do Brasil e recebeu a visita de usuários de 

mais de 20 países, conforme gráfico abaixo: 
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VISIBILIDADE INTERNACIONAL 
O Agência também conseguiu atingir um público fora do Brasil e recebeu a visita de usuários de 

mais de 20 países, conforme gráfico abaixo:

 

 

 

IMPRENSA 
Veículos como rádios, TVs, 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. 
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DISPAROS DE CONTEÚDOS 
Conteúdos como textos jornalísticos, além de copiões de imagens e sonoras de porta vozes 

do Governo, gravados a partir da cobertura jornalística das agendas, são editados e 

disparados para a imprensa do Pará por meio de mailing atualizado com regularidade.  

 

COMUNICAÇÃO REGIONAL 
Os conteúdos produzidos pelo Agência Pará são também regionalizados para jornalistas nas 

12 regiões de integração do Estado. Isso ocorre por meio de disparos de conteúdos via 

Whatsapp para uma lista de transmissão composta por 907 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:  
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O número de veículos jornalísticos alcançado, por município, conforme cada região de integração, está 

dispostos nos gráficos a seguir:  
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COMUNICAÇÃO REGIONAL
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uma lista de transmissão composta por 907 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:
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