
2 gerais Belém, quarta-feira, 16 de setemBro de 2020

círio 2020

P romesseiros de vários 
municípios paraenses 
costumam aguardar 

o Círio de Nazaré para fazer 
pedidos e agradeci-
mentos, que geralmen-
te são representados 
por objetos de cera 
carregados durante as 
romarias. No entanto, 
diante da pandemia da 
covid-19, que motivou 
o cancelamento das 
procissões neste ano, muitas 
dessas homenagens precisa-
ram ser adaptadas.

Para ajudar esses devotos 
no cumprimento desse ato 
de fé, a empresária Luciana 
Brahuna, responsável pela 
Fábrica de Velas São João, no 
bairro da Cidade Velha, em 
Belém, decidiu oferecer um 

novo serviço para os clien-
tes: a entrega gratuita desses 
itens de cera na Basílica San-
tuário de Nazaré.

“Quando criamos 
esse serviço, pensamos 
especialmente nos pro-
messeiros que não es-
tão em Belém e que não 
poderão vir este ano 
pagar sua promessa. 
Mas a ideia se expan-
diu e pensamos em to-

das as pessoas que, por algum 
motivo, não querem se expor 
diante da pandemia, mas que-
rem cumprir a promessa”, ex-
plicou. “E a entrega não terá 
custo nenhum”, garantiu.

Basta o cliente entrar em 
contato pelo WhatsApp (91) 
99309-0310 ou pelo telefo-
ne fixo (91) 3241-5135. Após a 

compra, o objeto será reser-
vado ou fabricado. E a entrega 
será feita em dois dias: 6 e 13 
de outubro. “Serão embalados 
e etiquetados com o nome do 
devoto e mensagem de agra-
decimento a Nossa Senhora. 
As entregas serão filmadas e 
divulgadas nas nossas redes 
sociais”, contou a empresária.

Os objetos de cera incluem 
carros, casas, velas, barcos, 
cabeças, braços, pernas, pé, 
livros, canoas e até réplicas 
de animais. Segundo Lucia-
na, para o Círio deste ano já 
existe um pedido recorrente: 
“Como acabamos de começar 
esse serviço de encomenda 
para entrega, ainda não tive-
mos pedido inusitado, mas as 
pessoas têm procurado muito 
pulmão de cera”.

Serviço ajuda
promesseiros
fábrica fará a entrega de ex-votos diretamente na basílica 

  Serviço permitirá que devotos que estão fora de Belém ou isolados possam cumprir suas promessas a distância
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Na quinta-feira (17) vai co-
meçar o processo de retirada 
para ajustes dos arcos de Na-
zaré, que enfeitam o trajeto 
do Círio, na avenida Nazaré, 
próximo à Praça Santuário, 
em Belém. Assim como nos 
anos anteriores, a retirada 
servirá para lavagem, pintura 
da estrutura de ferro, revisão 
na iluminação e troca dos 
painéis.

Atualmente são somente 
dois arcos, localizados na ave-
nida Nazaré, entre avenida 
Generalíssimo Deodoro e tra-
vessa 14 de Março. Os painéis 

no centro dos arcos seguem 
o layout do cartaz oficial do 
Círio de cada ano. Durante o 
período do Círio, as estruturas 
recebem essa renovação e cha-
mam mais atenção de quem 
passa pelo principal corredor 
da grande procissão.

De acordo com a Diretoria 
da Festa de Nazaré, a des-
montagem seguirá até sexta-
feira (18) e os ajustes, de fato, 
serão feitos no período de 21 a 
29 de setembro. A montagem 
da estrutura e colocação da 
nova plotagem estão agen-
dadas para o período de 1º a 

3 de outubro. A partir desta 
última data, os arcos devem 
estar prontos e já em funcio-
namento.

Por conta da pandemia 
da covid-19, a 228ª edição do 
Círio será acompanhada ape-
nas de maneira virtual pelos 
fiéis. No segundo domingo de 
outubro (11), quando seria o 
dia da grande procissão, por 
exemplo, haverá uma vasta 
programação na TV Nazaré e 
na TV Círio. E a imagem pere-
grina será conduzida em um 
sobrevoo sobre alguns hospi-
tais de Belém.

arcos de nazaré serão retirados para ajustes

 

 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 020420/01

Objeto: Aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios, expediente e outros para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Jacundá. Data: 28/09/2020. Horário: 09:00 HRS. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Jacundá, na Rua Pinto Silva, no horário de 
expediente das 08:00 às 12:00 hrs e no site www.camaradejacunda.pa.gov.br a partir da publicação deste Aviso. Jacundá-
-PA, 16 de setembro de 2020. Daniel de Jesus Macedo - Pregoeiro


