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em belém

O navio de desembarque 
de carros de combate (NDCC) 
Almirante Saboia está em Be-
lém. No sábado e ontem, ficou 
aberto para visitação. Em 10 
horas, cerca de 5 mil pessoas 
conheceram a embarcação, 
equipamentos e algumas das 
muitas histórias vividas desde 
a década de 1960, quando co-
meçou a navegar. Os militares 
gostaram mostrar um pouco 
do trabalho que os afasta do 
convívio mais próximo da so-
ciedade.

A lotação do navio é de 444 
pessoas. Número praticamen-
te igual ao das pessoas que 
percorriam o NDCC a cada 
momento da visitação. Mui-
tos idosos, jovens (em idade 
do serviço militar) e crianças 
se encantavam com todos os 
equipamentos, veículos, víde-
os institucionais, botes e com 
o mascote Hippo. Cada um 
gostava de alguma coisa. Mas 
os casais queriam mesmo era 
reproduzir a cena de Jack e 
Rose, no Castelo da Proa, como 

no filme Titanic. Os milita-
res precisavam ficar vigiando 
para segurança dos visitantes.

Quem se interessava pela 
história, descobriu que em 
1982 o navio participou da 
Guerra das Malvinas. E foi 
alvo de uma bomba, de um 
avião argentino. A bomba 
não explodiu e foi possível 
remover. Na década de 1990, 
participou da Guerra do Gol-
fo. Em 1994, foi moderniza-
do e, em 2009, foi adquiri-
do pela Marinha do Brasil. 

“Almirante Saboia” recebe cerca de 
5 mil visitantes em apenas dois dias

A 23 dias da Terça-Feira 
Gorda do Carnaval 2020, 
que este ano será dia 25 

de fevereiro, centenas de foli-
ões tomaram conta, ontem, da 
avenida Tamandaré, no bairro 
da Cidade Velha, que nos finais 
de semana tem se transforma-
do  num verdadeiro corredor 
da folia para os blocos de rua 
de Belém. Ontem, a animação 
foi comandada pelos blocos 
Fuxico e Fofó do Lino, puxa-
dos por dois trios-elétricos. 

Raoni Melo, segundo-
tenente da Academia de 
Polícia Militar, disse que a 
brincadeira foi tranquila do 
início ao fim. 

“Graças a Deus não tivemos 
nenhuma ocorrência grave, 
algumas intercorrências (pe-
quenas brigas e discussões) 
por conta do elevado nível 
de álcool. O pessoal às vezes 
bebe demais e acaba que tem 
uma confusãozinha  ou ou-
tra, mas nada que a gente não 
possa intervir rapidamente 
e preservar a paz e a integri-
dade dessas pessoas’’, disse o 
militar que integra o esquema 
de segurança da festa.

No ‘’mundo’’ de fantasia 
que se transformou a aveni-
da Tamandaré não faltaram 
super-heróis como o Super
-Homem, Zorros, Cinderelas, 
mascarados   bofós e até per-
sonagens de brinquedos in-
fantis como adultos fantasia-
dos de boneca Lol. “Estamos 
de bonecas Lol, fazendo o en-
canto da criançada mas tam-

bém de adultos que vêm para 
o carnaval brincar e ser feliz’’, 
disse o médico Herlander An-
drade, um dos organizadores 
do tradicional bloco Império 
Romano, que sai no dia de 
Natal pela ruas do bairro do 
Telégrafo, e que ontem brin-
cava com amigos na avenida 
Tamandaré.

“Estamos no carnaval de 
rua de Belém desde o dia 25 
de dezembro, com o grande 
Império Romano que este 
ano veio para a festa de seus 
50 anos. O carnaval de rua 
de Belém está de nota 10. 
Seguro e bom de brincar’’, 
elogiou a estilista, amiga de 
Herlander Andrade, Cleide 
Coelho.

Em dupla, trio, quintetos, 
enfim, em coletivos de amigos 
ou familiares, a ordem era rir, 
conversar, cantar e dançar. O 
pré-carnaval de Belém vem 
animando centenas de pes-
soas desde o dia 11 de janeiro 

Blocos animam foliões
centenas de pessoas se divertiram ontem na avenida tamandaré, palco da pré-temporada de carnaval de rua

CIDADe VelHA

  Foliões ‘‘se esquentam”, no pré-carnaval, em blocos de rua que  transformam a avenida Tamandaré em palco da folia
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de 2020. E promete repetir a 
dose a partir das 14h do próxi-
mo sávado, (8), com os blocos 
Amigos do Urubu e Xibé.

DisPersÃO
O coração do circuito da 

folia é a área entre a Taman-
daré e a Praça do Arsenal. Em 
geral, o esquenta começa a 
partir das 14h, os blocos saem 
às 16h, e a partir das 18h30, os 
agentes de segurança dão iní-
cio ao trabalho de dispersão 
dos foliões e desbloqueio da 
avenida Tamandaré e as res-
pectivas transversais.

O trabalho de dispersão, 

segundo o tenente Raoni 
Melo, teria uma linha com as 
forças de segurança pública 
formadas por PMs e agen-
tes da Guarda Municipal de 
Belém (GMB), em seguida 
haveria também a equipe da 
cavalaria da PM. Os militares 
orientariam as pessoas para 
a desocupação da avenida 
Tamandaré. “A Academia de 
Polícia Militar está com 40 
alunos oficiais em apoio ao 
policiamento normal. A gen-
te compôs patrulhas e distri-
buiu as patrulhas no entorno 
do corredor da folia’’, disse o 
oficial PM.

“o carnaval de 
rua de Belém 
está de nota 10. 
seguro e bom 
de brincar’’, diz 
estilista que se 
divertia no impé-
rio romano.


