
� gerais belém, segundA-feirA, 10 de setembro de 2o18

Cerca de 200 pessoas 
acompanharam na noite de 
ontem a procissão do Círio 
de Nossa Senhora de Naza-
ré em Brasília. Nos moldes 
do tradicional Círio de Be-
lém, devotos - na maioria 
paraenses que residem no 
Distrito Federal e nas ci-
dades do entorno - acom-
panharam a imagem pela 
avenida principal do bairro 
nobre do Lago Sul. 

Foi o encerramento da 45ª 
edição das festividades rea-
lizadas pela Paróquia Nossa 
Senhora de Nazaré de Brasí-
lia em homenagem à maior 
festa de fé do povo paraense. 
Segundo os organizadores, 
em torno de 2 mil pessoas 
passaram pelo evento du-
rante os quatro dias de mis-
sas especiais, o almoço com 
comidas típicas do Pará e a 

romaria realizados ontem.
Foi uma das edições mais 

modestas da celebração do 
Círio de Brasília. Em razão 
da crise econômica no País, 
a festa deste ano não contou 
com quermesse e shows. Mas 
o encerramento da procissão 
voltou a ser celebrado com a 
queima de fogos de artifício e 
a chuva de pétalas. Para com-
pensar a redução da festa, os 
organizadores intensifica-
ram a parte espiritual com 
mais missas. 

A procissão de ontem, 
ponto alto da festa, contou 
com menor número de fiéis, 
mas manteve todos os rituais 
habituais. Devotos partiram 
da igreja Nossa Senhora de 
Nazaré às 18h30 e caminha-
ram com a imagem da santa 
por cerca de 2 km pela aveni-
da principal do Lago Sul. 

Procissão encerra a festa 
de Nazaré em Brasília

45ª edição

  Centenas de devotos acompanharam a procissão, ontem à noite, em Brasília
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Durante o trajeto do Círio 
de Brasília, que durou cerca 
de uma hora, os fiéis carrega-
ram velas e disputaram espa-
ço para segurar a tradicional 
corda de 200 metros que cir-
cunda a imagem de Nossa 
Senhora de Nazaré. 

Um trio elétrico acompa-
nhou a procissão reprodu-
zindo os clássicos cânticos 
do Círio de Belém, entre eles 
“Vós Sois o Lírio Mimoso”. 
Em cima do carro de som, o 
padre Roberto Rambo, pá-
roco da igreja e coordenador 
do Círio, clamava frases de 

devoção a Nossa Senhora de 
Nazaré, repetidas pelos fiéis. 

Este ano a imagem veio 
coberta por um manto nas 
cores rosa, pérola e dourado, 
representando a singeleza de 
Nossa senhora. A berlinda 
veio ornamentada por rosas e 
lírios na cor branca. Ao redor 
da santa, protegidos pela cor-
da, ficaram os cadeirantes, 
crianças vestidas de anjos, a 
banda da Polícia Militar, e 18 
standards, cada um simboli-
zando um ano da festa, desde 
que a atual imagem, vinda de 
Portugal, chegou à igreja.

Trajeto durou cerca de uma hora

Retorno do feriadão
tem trânsito intenso
Obra em TrechO da br-316 prOvOcOu engarrafamenTO de 10 km

A té o começo da noite de 
ontem, foi intenso o re-
torno dos belenenses que 

deixaram a capital para aprovei-
tar o feriado de 7 de Setembro 
e o fim de semana nos balneá-
rios do Pará. O movimento de 
automóveis carros de passeio, 
ônibus de viagem e motocicle-
tas na rodovia BR-316 começou 
a se intensificar por volta das 
15h30 de ontem. 

Obras de pavimentação no 
trecho da rodovia no município 
de Santa Izabel do Pará provo-
caram um congestionamento 
de cerca de 10 km, chegando a 
Castanhal. Homens da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) estive-
ram no perímetro, orientando 
os condutores de veículos.

Ontem, até o final da tarde, 
não havia registro de acidentes 
com gravidade na BR-316. No 
entanto, no sábado, 8, sete mor-
tes foram registradas em duas 
rodovias federais do Pará, de 
acordo com a PRF. Foram cin-

co mortes em um acidente na 
rodovia BR-010 e dois óbitos na 
rodovia BR-316.

O tempo fechado neste do-
mingo e a quantidade elevada 
de veículos nas estradas fizeram 
com que os motoristas tivessem 
de dirigir com cautela para evi-
tar colisões e atropelamentos. 
A PRF registrou casos de alcoo-
lemia (consumo exagerado de 
bebidas alcoólicas por conduto-
res de veículos), inclusive com 
apresentação de motoristas a 
unidades policiais. Policiais ro-
doviários orientaram pedestres 
e ciclistas na travessia em tre-
chos urbanos da BR, como em 
Marituba, como prevenção a 
atropelamentos. O fluxo de veí-
culos permaneceu intenso até a 
noite de ontem.

Terminal
Muita gente regressou a Be-

lém e também voltou da capital 
paraense para outros municí-
pios do Estado, ontem à tarde, 

pelo Terminal Rodoviário, no 
bairro de São Brás. A estudan-
te de Educação Física Karoline 
Alves, 22 anos, foi uma dessas 
pessoas. “Voltei de Curuçá, onde 
passei o final de semana com a 
minha família, no aniversário 
da minha avó. Foi muito bom 
rever a família”, contou.

A estudante Manuela Ferrei-
ra, 23 anos, aproveitou o fim de 
semana prolongado em Aba-
etetuba. “Foi ótimo; deu para 
descansar, ver outras paisagens, 
respirar outros ares”, destacou. 

O servidor público Geraldo 
Braga, 65 anos, e esposa apro-
veitaram a folga em Mocajuba. 
Geraldo contou que o casal via-
jou na sexta-feira. “Deu para 
um banho de igarapé, pegar 
uma praia, saborear um açaí. 
Valeu a pena”, disse Geraldo. 
A previsão da Sinart, empresa 
administradora do Terminal 
Rodoviário de Belém, foi de que 
18 mil passageiros no final de se-
mana prolongado.

rodovia 

  O trânsito na BR-316, que começou a se intensificar na tarde de ontem, continuou carregado até o período da noite
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Pregão Eletronico SRP nº 99/GAP-BE/2018
Pregão Eletrônico SRP nº 99/ GAP-BE/2018, tipo: Menor Preço. OBJETO: 
registro de preços para aquisição futura e eventual de Material de 
Fisioterapia, conforme Termo de Referência anexo I do Edital. ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA: às 10:00h (Horário de Brasília), do dia  24 de setembro 
de 2018, Entrega das Propostas: 10 de setembro de 2018. Edital: Disponível 
no site: www.comprasnet.gov.br. Maiores informações através dos Fone/fax: 
(91) 3204 – 9121 / 3204 – 9689 / 3243 - 1707.
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