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Cidades

Preparação 
para o grande 
Dia de Nossa 
Senhora da 
Conceição
São esperadas 1,5 milhão de pessoas no 
dia do feriado municipal, 8 de dezembro 
- quando é celebrada a padroeira 
afetiva do Recife

FESTA DO MORRO

D
esde o final de no-
vembro, o Santuá-
rio do Morro da 

Conceição já recebeu cerca de 
500 mil fiéis; mas, até o gran-
de dia, 8 de dezembro, são 
esperadas 1,5 milhão de pes-
soas. A organização da Festa 
do Morro 2022, que conta com 
uma programação intensa 
após dois anos de restrições 
por causa da pandemia, diz 
estar pronta para isso.

“Esperamos uma grande 
participação, e já percebemos 
que haverá pela quantidade 
de gente que está aqui. Va-
mos ter muita oração, muito 
louvor, muita devoção, muita 
benção de Deus derramada 
na vida das pessoas”, disse o 
padre Pedro Luis dos Santos, 
reitor do Santuário.

Nesta quarta-feira (7), pré-
-feriado municipal no Recife, 
serão celebradas cinco San-
tas Missas: às 7h, 9h, 11h, 14h 
e 16h, além do momento ma-
riano, com oração do Santo 
Terço e ladainha de Nossa 
Senhora, às 18h; e a Novena 
Solene, às 19h30.

A grande expectativa é 
pelo retorno da procissão de 
encerramento, na quinta-fei-
ra (8). A concentração será na 
Prefeitura do Recife, no Cais 
do Apolo, às 15h. A imagem 
da santa sairá às 16h seguida 
por fiéis, em direção a Praça 
do Morro da Conceição, local 
onde será realizada a Solene 
Celebração de Encerramento 
do festejo.

O arcebispo de Olinda e 
Recife, Dom Fernando Sa-
burido, será o presidente da 

cerimônia, com previsão de 
início às 19h30.

O palco está montado na 
área externa do templo, na 
praça que fica em frente à 
torre da Igreja. Lá, a primeira 
missa será celebrada à 0h, 
enquanto as demais celebra-
ções serão realizadas às 2h, 
4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 12h, 14h 
e 16h. Já dentro do Santuário, 
a primeira Santa Missa vai ser 
celebrada à 1h, e as demais às 
3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

Banheiros químicos tam-
bém estão instalados pela 
praça, que está tomada por 
vendedores ambulantes co-
mercializando diversos itens 
em homenagem à Nossa Se-
nhora. “O que mais sai é a 
imagem e os escapulários”, 
disse Dionisia Gomes, 53, 
que faz uma renda extra na 
festa há quase 20 anos. “Es-
peramos que o movimento 
aumente no dia 8.”

Em torno de 850 volun-
tários, pertencentes a mo-
vimentos religiosos ligados 
à Arquidiocese de Olinda e 
Recife, foram capacitados 
para atender o público. Gente 
como Maria das Graças Paiva, 
de 75 anos, que diz ficar “mui-
to feliz” em servir a Nossa 
Senhora: “todos os dias faço 
coleta das ofertas aqui, sou 
voluntária desde 2014.”

Ainda, a Festa do Morro 
2022 tem o apoio das corpo-
rações, companhias, secre-
tarias, autarquias e dos ór-
gãos das esferas municipal 
e estadual que auxiliam na 
execução das atividades an-
tes, durante e após o evento.

Na segurança e prevenção 
de acidentes, o auxílio ocorre 
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Santuário na Zona Norte do Recife recebe festejos há mais de uma semana
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através das Polícias Civil (PC) 
e Militar (PMPE), Bombeiros 
Militares (CBMPE) e Civis, 
além da Guarda Municipal 
do Recife (GMR) e da Autar-
quia de Trânsito e Transporte 
Urbano (CTTU). No apoio es-
trutural, temos a Fundação 
de Cultura da Cidade do Re-
cife (FCCR).

A organização do comér-
cio fica a cargo da Secretaria 

Executiva de Controle Urba-
no (Secon) e o atendimento 
médico, através da Secretaria 
de Saúde do Recife (Sesau) e 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU).

Também participam da 
execução dos serviços a Vi-
gilância Sanitária do Recife 
(VISA), a Secretaria de Meio 
Ambiente, a Autarquia de 
Manutenção e Limpeza Ur-

bana do Recife (Emlurb), 
a Companhia Energética 
de Pernambuco (Celpe) e a 
Companhia Pernambucana 
de Saneamento (Compesa).

Ao público, o padre faz um 
apelo aos fiéis da padroeira 
afetiva do Recife: “venha 
também participar e receber 
essa graça de Nossa Senhora, 
que nos é garantida no Morro 
da Conceição”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022

O MUNICIPIO DE BARREIROS-PE, comunica aos interessados a abertura do 
procedimento licitatório acima citado, tendo como Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA 
PRESTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA 
INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE 
VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E 
ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS,  ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE 
CARTÃO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS/PE. Valor Máximo Aceitável em 
porcentagem: (taxa de administração): -0,03%; e a (Taxa de Credenciamento): 
4,27%.Valor Máximo Aceitável de: R$ 4.658.917,76. Edital e Anexo: Podem 
ser obtidos a partir das 08h00 do dia 08 de dezembro de 2022 no site 
www.bnc.org.br, ou no endereço: Rua Ayres Belo, n° 136, Centro – Barreiros – 
PE (Prédio Sede da CPL) ou pelo e-mail: cpl.barreiros2021@gmail.com. Data da 
sessão pública: 21 de dezembro de 2022 às 09h00 (horário de Brasília - DF). 
Barreiros, 06 de dezembro de 2022 - Severino Araújo - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal do Paulista, através da Secretaria de Educação, pelo 
seu Pregoeiro, informa o PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 050/2022 – 
PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 032/2022, Objeto: Registro de preço 
consignado em ata para futura e eventual, de aquisição de aparelhos de ar 
condicionado destinados aos prédios da Secretaria de Educação e unidades 
de ensinos do Município. Valor Total Estimado: R$ 3.636.480,83 (três milhões, 
seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e três 
centavos). As especificações relativas ao objeto encontram-se explicitadas no 
Edital e seus anexos que poderão ser retirados nos sítios: www.bnc.org.br e 
www.ednaldopregoeirope.com.br. Data de ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: às 13:00h do dia 21/12/2022, INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS: às 13:10 horas do dia 21/12/2022. Informações na 
Sede da CPL SEDUC, sito à Av. Marechal Floriano Peixoto, S/N – Centro – 
Paulista – PE ou através do e-mail: licitacoes.seducpaulista@gmail.com.

Paulista, 06 de dezembro de 2022. 
Ednaldo Leite da Silva

Pregoeiro


