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O s arcos de Nazaré estão 
ligados diretamente às 
vivências lúdicas no 

Arraial. Houve um tempo em 
que a população de Belém 
esperava com grande expecta-
tiva a colocação dos arcos nas 
esquinas da Avenida Nazaré, 
no bairro de mesmo nome. 
Bastava vê-los e já se sabia que 
o Círio estava na porta. Desde 

2018, os arcos passaram a ser 
permanentes. Distantes das pri-
meiras peças, ainda de madeira, 
os atuais são construídos em 
estrutura metálica fixa, e atuali-
zados com a troca de plotagens 
e de luzes. Os arcos deste ano 
serão expostos entre os dias 2 e 
3 de outubro próximo.

Diretor de Patrimônio, da 
Festa de Nazaré, Ronaldo Pi-

nheiro informou que o traba-
lho de revitalização dos dois 
arcos começaram nesta quin-
ta-feira. As duas peças ficam 
às proximidades da Basílica 
Santuário, na esquina da Tra-
vessa 14 de Março e na esquina 
da Avenida Generalíssimo De-
odoro.

“Nós estamos iniciando a 
recuperação. O trabalho co-

meça com a retirada das ima-
gens do cartaz do Círio de 
2019. Em seguida fazemos a 
limpeza, lavando as peças e 
pintando-as com tinta auto-
motiva’’, disse o diretor Ronal-
do Pinheiro.  Ele explicou que 
tudo é revisado. Cada um dos 
painéis, de estrutura metálica 
tem 120  lâmpadas de LED e o 
sistema elétrico desses arcos 

são checados e testados para a 
colocação da nova mensagem 
da Festa de Nazaré.

Segundo o diretor, os arcos 
para o Círio 2020 com nova ilu-
minação e mensagem ficarão 
prontos até o dia 3 de outubro, 
data em que anunciaram o 
novo Círio deste ano, seguindo 
uma tradição que se repete há 
décadas na capital paraense.

Arcos são recuperados
diretoria da festa de nazaré expõe até o dia 3 de outubro as novas mensagens do círio deste ano

tradição

Os romeiros de Castanhal  
que costumam pagar promes-
sas  a Nossa Senhora de Nazaré 
caminhando para Belém, subs-
tituirão a caminhada por uma 
carreata este ano, em virtude 
da pandemia de covid-19. Será 
a Carreata da Fé. Em reunião 
ontem, na clínica de fisiotera-
pia Boa Forma, eles resolveram 
que a carreata sairá da área da 
estátua do Cristo Redentor, na 
entrada do Município Modelo.

“Iríamos sair da Praça Ma-
triz de São José, mas fomos 
orientados pelos órgãos de Se-
gurança Pública a buscar um 
local mais amplo para abrigar 
os veículos”, afirmou o profes-
sor universitário José Nazare-
no Henriques, cordenador do 

evento e à frente da associação 
de romeiros.

A carreata sairá no dia 7 de 
outubro, à noite, para cumprir 
79 quilômetros de percurso 
pela Rodovia BR-316 atéa Ba-
sílica Santuário de Nazaré, em 
Belém. Até o ano passado, os 
romeiros faziam esse itinerá-
rio em 24 horas de caminhada. 
O evento de 2020 deverá ter 
a duração de duas horas, e os 
promesseiros e devotos em ge-
ral são orientados a cumprir os 
protocolos de prevenção à Co-
vid-19. Estão previstos 50 car-
ros no mínimo para a Carreata 
da Fé.

A associação dos romeiros 
congrega a maior parte dos 
peregrinos promesseiros de 

Castanhal. “As pessoas ficaram 
tristes com a perspectiva de 
não se ter a homenagem à san-
ta este ano, mas quando nós 
propusemos a carreata todos 
passaram a se mobilizar para 
sua realização”, destacou José 
Nazareno. “A fé e a devoção é a 
mesma da caminhada”, acres-
centa.

As pessoas com deficiên-
cias que seguiam de carro as 
caminhadas até 2019 no grupo 
de apoio gostaram da oportu-
nidade de seguirem, agora, na 
carreata, participando direta-
mente do grupo, como relatou 
Nazareno.  Não está descartado 
que alguns romeiros isolados 
possam fazer sua caminhada 
na estrada nesta época do ano.

fiéis de castanhal trocam caminhada por carreata

  Arcos serão recuperados e atualizados para a celebração do Círio de 2020
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 144/2020-SESMA

O MUNICÍPIO DE BELÉM através do órgão interessado a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - SESMA, por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 
96.052/2020-PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, 
no dia 01/10/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço por Item.
OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE 
USO HOSPITALAR”, objetivando abastecer o HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO 
pertencente à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA/PMB, de 
acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da 
Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 17 de setembro de 2020.
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