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sarampo

Em função da confirma-
ção de 19 casos de sarampo 
no distrito do Guamá (Da-
gua), que congrega os bairros 
do Jurunas, Condor, Terra 
Firme, Guamá e Cremação, 
o mais populoso de Belém, 
a Secretaria Municipal de 

Saúde (Sesma) intensificará 
a vacinação nessa área para 
pessoas que ainda não se 
vacinaram no intuito de au-
mentar o número de imuni-
zados e quebrar a cadeia de 
transmissão do vírus. 

A ação será nesta quinta 

e sexta-feira (12 e 13), com 
19 equipes de vacinação 
itinerantes percorrendo 
os bairros do distrito, das 
9h às 15h, com vacinação 
volante e pontos de apoio 
para áreas em que não há 
sala de vacina.

Sesma fará vacinação em cinco bairros

Desde a última terça-feira 
(10), 925.135 famílias em situ-
ação de extrema pobreza ou 
vulnerabilidade social no Pará 
estão recebendo pagamento 
da 13ª parcela do Programa 
Bolsa Família. 

O repasse do benefício ex-
tra acompanha o pagamento 
de dezembro – o que significa, 
neste mês, pagamento do be-
nefício em dobro. No total, mais 
de R$ 377 milhões serão pagos 
a 925.135 famílias paraenses. O 
benefício médio, acumulando 
o valor extra, será de R$ 401,51 
por beneficiário. O pagamento 
segue até o próximo dia 23.

Este é o maior repasse já re-
alizado na história do Bolsa Fa-

Benefício: 13º chega a 
925 mil famílias no Pará

mília. Em todo o País, serão re-
passados neste mês mais de R$ 5 
bilhões a 13.170.607 famílias be-
neficiárias - média de R$ 383,54 
para cada família. 

De acordo com o Ministério 
da Cidadania, o pagamento será 
possível graças às melhorias na 
gestão e ao aumento de R$ 2,58 
bilhões no orçamento do Minis-
tério da Cidadania, assegurado 
pelo Relatório de Avaliação de 
Receitas e Despesas Primárias 
do Primeiro Bimestre de 2019.

O Bolsa Família é voltado às 
famílias inseridas no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal renda men-
sal de até R$ 89, além daquelas 
com renda familiar mensal de 
até R$ 178 por pessoa e que te-
nham integrantes gestantes, 
crianças ou adolescentes.

O portal OLiberal.com terá 
uma nova plataforma de 
informações e conteúdo 

a partir desta quinta-feira (12). 
Trata-se do Bagagem de Bolso. 
A novidade é uma curadoria 
de alto estilo e conteúdo para 
diferentes mídias e canais, as-
sinada pelo jornalista e diretor 
de Marketing do Grupo Liberal, 
Rodrigo Vieira.

Com um celular nas mãos, 
Rodrigo mostra lugares pelo 
Brasil e o mundo afora e dá di-
cas sobre passeios e viagens. 
“Eu sou um apaixonado por 
desbravar o mundo. Eu acre-
dito que a viagem pode nos 
proporcionar vários ganhos. 
E o nome Bagagem de Bolso 
vem justamente disso. Porque 
bagagem é o que trazemos de 
cada lugar que conhecemos, 
seja ela física, emocional ou in-
telectual”, conta.

O projeto existe desde ju-
lho do ano passado e ganhou 
vários seguidores nas redes 
sociais. A partir de hoje, ele 
passa a fazer parte do portal 
OLiberal.com como uma nova 
plataforma de informação 
para os internautas. 

“O público pode esperar 
um conteúdo feito com muito 
carinho e bastante diversifi-
cado, onde vai nos permitir 
conversar com vários perfis 
de viajantes e inspirar essas 
pessoas a desbravar o mundo 
assim como eu gosto de fazer”, 
garante o jornalista. “Vamos 
ter muitas dicas de lugares le-
gais, pagos ou gratuitos, que 
valem muito a pena conhecer. 
E claro, dicas que devem aju-
dar a evitar perrengues e sufo-
cos em viagens”, reforçou.

rÁDiO
Mas as novidades não pa-

ram por aqui. Além do espa-
ço no portal OLiberal.com, o 
“Bagagem de Bolso” também 
terá uma coluna, toda quinta-
feira, no programa Shows dos 
Bairros da Rádio Liberal FM. 
“É mais uma oportunidade 
de poder falar com as pesso-
as e transmitir mais dicas e 
conteúdo. Além de poder re-
ceber também informações 
do público”, adianta  Rodrigo 
Vieira.

Para a vice-presidente do 
Grupo Liberal, Rosângela Maio-
rana, aliar o conteúdo do projeto 
ao do que é produzido pelos ve-
ículos de comunicação da em-
presa, é algo que agrega conhe-
cimento e valores. “É muito bom 
poder ter esse tipo de conteúdo 
diversificado, que nos permite 
adquirir novos conhecimentos 
sobre os lugares mundo através 
de viagens e passeios”, diz.

Para o diretor executivo do 
portal OLiberal.com, Cesar 
Modesto, a nova parceria repre-
senta, no mínimo, a relevância 

que o portal de notícias possui. 
“A essência do portal OLiberal.
com é divulgar as notícias mais 
importantes no Pará, Brasil e 
no mundo, mas não podemos 
esquecer que existem nichos 
interessados em assuntos es-
pecíficos. Quando oferecemos 
esse conteúdo específico,  por 
meio de colunas, artigos e blo-
gs,  falamos diretamente com 
esses públicos e diversificamos, 
ampliamos os temas no portal”, 
afirma Cesar.  

Bagagem de Bolso
chega em alto estilo
Plataforma conta com conteúdo em diferentes mídias e canais

NoVIDaDE

Confira neste QR 
o Bagagem de Bolso.

Código QR

  Rodrigo Vieira vai mostrar o mundo para os visitantes de OLiberal.com
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