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O lançamento dos pro-
jetos de patrocinador 
e apoiador o� ciais do 

Círio 2018, ontem à noite, no 
auditório da Federação das 
Indústrias do Estado do Pará 
(Fiepa), contou com a ade-
são imediata de 42 empre-
sas. Já são 29 empresas pa-
trocinadoras e 13 apoiadoras 
da maior festa religiosa do 
Estado, que ocorre no se-
gundo domingo de outubro, 
quando mais de 2 milhões 
de pessoas seguem em pro-
cissão pelas ruas de Belém 
para homenagear Nossa Se-
nhora de Nazaré. 

O lançamento dos projetos 
foi organizado pela Arquidio-
cese de Belém, Paróquia de 
Nazaré e Diretoria da Festa. A 
intenção dos organizadores do 
Círio 2018 (226ª edição) é obter 
recursos para a realização da 
festa, para a manutenção das 
atividades das obras sociais da 
Paróquia de Nazaré e para re-
cuperação, manutenção e me-
lhoria da Basílica Santuário de 
Nazaré. 

O empresário João Augus-
to Rodrigues, do Grupo Líder, 

palestrou sobre o tema “Círio: 
economia, cultura e tradição”. 
“Esse evento conscientiza a 
todos sobre a importância de 
ser generoso, porque ninguém 
vive sozinho e a felicidade con-
siste em distribuir o que Deus 
nos dá. Daí a importância de 
Nossa Senhora na vida do pa-
raense, na vida dos católicos”, 
a� rmou.

Para o coordenador da Dire-
toria da Festa de Nazaré, Cláu-
dio Acatauassu, a apresenta-
ção dos projetos de patrocínio 
e apoio ao Círio é a largada dos 
preparativos para a grande 
romaria. “Tudo começa com 
o envolvimento da comunida-
de paraense e de fora do Pará, 
como empresas que passam a 
participar desse evento. Sem 
os patrocinadores e apoiado-
res seria quase que impossível 
se realizar essa festa, em fun-
ção das demandas para que ela 
aconteça”.

O custo do Círio varia entre 
R$ 3 e R$ 4 milhões. Além das 12 
procissões da quadra nazarena, 
a contribuição dos patrocina-
dores e apoiadores do Círio se 
estende para a manutenção de 

três creches da igreja e a manu-
tenção da Basílica Santuário e 
seu entorno, incluindo o Centro 
Social de Nazaré.

Ao agradecer pela participa-
ção dos empresários na prepa-
ração do Círio 2018, o bispo au-
xiliar de Belém, dom Antônio de 
Assis Ribeiro, destacou que a ini-
ciativa ajuda a manter a “cultura 
da paixão de se fazer o bem”.

“Nós acreditamos na festa, 
observamos o compromisso 
da igreja e da diretoria e bus-
camos colaborar para que se 
possa preparar uma festa mais 
bonita”, declarou o empresário 
Neto Ventura, gestor da Grá-
� ca Miriti, apoiadora do Círio 
2018. 

Durante a cerimônia, com 
um coquetel aos presentes, foi 

anunciada a adesão da Vale 
como patrocinadora e da Ma-
rko Engenharia como apoia-
dora. “A gente apoia o Círio 
pela questão social, pela nossa 
devoção a Nossa Senhora de 
Nazaré e, também, por agregar 
a nossa marca a um evento tão 
grandioso na nossa cidade”, 
a� rmou Adriana Rezende, 
gestora da Marko.

Círio atrai 42 empresas
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  Ontem à noite foram conhecidas 29 empresas patrocinadoras e 13 apoiadoras da maior festa religiosa do Pará
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O primeiro título de elei-
tor com nome social de um 
transexual foi impresso on-
tem no Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado do Pará 
(TRE-PA). A coordenadora 
da Rede Paraense de Pes-
soas Trans, a funcionária 
pública Isabella Braga, de 
27 anos, foi a primeira a ter 
no documento eleitoral o 
nome com o qual se identi-
� ca socialmente. 

A determinação para 
que os Tribunais Regionais 
Eleitorais (TREs) impri-
mam títulos com o nome 
social de transexuais e 
travestis, se assim os elei-
tores desejarem, foi graças 
à resolução 23.536/2018 do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). A medida começou 
a valer em todo o Brasil no 
dia 3. Os interessados po-
derão solicitar a mudança 

nos postos de atendimento 
do TRE-PA até 9 de maio. 

“O sentimento é de feli-
cidade em tirar um docu-
mento com o meu nome, 
que é o que eu me identi� -
co. Acho que esta iniciativa 
é superimportante para 
que homens e mulheres 
transexuais e travestis 
exerçam seu direito de ci-
dadania para votar”, disse 
Isabella.

TRE emite 1º título de 
eleitor com nome social
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  Isabella com o documento
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