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MATRIMÔNIO,
SACRAMENTO DE MISSÃO
Um dos momentos mais importantes Servo de Deus Padre Henri Caffarel,
das ENS é o Encontro Anual dos de Nossa Senhora, intercessora por
Casais Responsáveis de Equipe- todas as Equipes, e com as bênçãos de
EACRE, que se realiza desde os Nosso Senhor Jesus Cristo.
inícios do Movimento, em todo o As Equipes de Nossa Senhora
mundo, celebrando a unidade e a f o r m a m u m M o v i m e n t o d e
fraternidade equipista. Este ano, Espiritualidade Conjugal espalhado
diante da pandemia que se abate por mais de 80 países, com quase
sobre a humanidade, teve de
utilizar a “coragem criativa” de
que nos fala o Papa Francisco
em “Patris Corde”. E assim a
Região Norte II viveu seu 33º
EACRE, virtualmente, nos dias
6 e 7 de fevereiro. Diante do
computador, focados no
encontro, mais de uma
centena de casais – como na
foto ao lado o casal Márcia e
Almir, Equipe 16A, N. S.
Estrela da Manhã, de Belém, –
e um bom número de
Sacerdotes Conselheiros Espirituais, 15.000 Equipes de até sete casais e
t o d o s e s p a l h a d o s e m n o v e um Conselheiro Espiritual. No Brasil
municípios paraenses, celebraram a (o maior país equipista do mundo!)
Eucaristia, ouviram palestras, fizeram somos 4.561 Equipes, com 27.000
palestras, participaram de reuniões. casais, 524 viúvos/as, 2.877
Cresceram no e com o Movimento, Conselheiros Espirituais, totalizando
pela intercessão de nosso fundador, o 57.417 membros!
Mais informações sobre o EACRE/2021, nas páginas 03 e 04.

20A e 21A,
NOVAS EQUIPES
DE BELÉM
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Palavra do SCE

EACRE
VIRTUAL

Amados irmãos, este ano as ENS nos
oferecem um belo estudo com o tema
“Matrimônio, sacramento de missão” e
como católicos somos convidados à vivência
dos Sacramentos, que são sinais sensíveis e
eficazes da graça; instituídos por Cristo e
confiados à Igreja, e que por meio deles nos é
concedida a vida divina, como nos ensina o
Catecismo.
O matrimônio é uma instituição divina. Por
meio desta vocação devemos ter consciência
da grande missão que nos foi confiada no
altar, diante de Deus. Ao dizer o “Sim” e,
então, selar a união entre o homem e a
mulher por meio do sacramento do
matrimônio, nos é entregue a linda missão de
levar nosso cônjuge à glória do Céu.
Entender a verdadeira missão do matrimônio
é essencial para que caminhemos juntos em
busca da santidade. O capitulo 1 “A dimensão
missionária das Equipes de Nossa Senhora”,
do livro de estudo (pág.17) nos ensina que “o
carisma das Equipes de Nossa Senhora
participa da santificação do mundo,
cristianizando especificamente o amor do
casal.” O exercício diário dos Pontos
Concretos de Esforço nos auxilia nessa árdua
caminhada, tendo em vista que o carisma que
rege nosso Movimento nos direciona ao sinal
visível do amor de Deus.
Portanto, queridos equipistas, nunca
esqueçamos o real significado do
matrimônio, e quando estivermos
atravessando águas turbulentas, contemos
sempre com o auxílio da graça sacramental,
para que possamos cumprir nossa missão e
combater todos os males que buscam
destruir as famílias.

Testemunhos de uma
nova experiência
Pág. 05 e 06
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Frei Augusto Amorim
SCE das Equipes 09 e 10 e do Setor Capanema

Edilene e Edson - CRR Norte II

Editorial
Vivemos o tempo da
Quaresma, um tempo em
que “Precisamos renunciar ao mal e aderir a Jesus”,
um “Tempo de preparação
da Páscoa”, nos diz o SCE
Frei Augusto Amorim,
aqui ao lado.
Nesta edição do “Por em
Comum” estão presentes
todos os nove Setores da
Região Norte II, o que nos
dá plena cobertura
territorial regional.
O grande assunto da
edição, destaque desde a
capa do informativo,
ocupando duas páginas
internamente, é o XXXIII
EACRE, evento com
centenas de participantes
em todas as cidades
abrangidas pela Norte II.
Publicamos 20 fotos do
Encontro, sendo nove das
reuniões por Setor e uma
da linda capa do Tema de
Estudo. Este ano com a
desafiante novidade, por
causa da pandemia, de ser
realizado remotamente,
cada um de sua casa,
interligados por uma
plataforma virtual, pela fé
em Nosso Senhor e pela
oração, seguindo o
carisma e a mística que nos
legou o Padre Caffarel. O
EACRE está presente
ainda em dois testemunhos: de um casal veterano
diante da novidade digital
(pag. 5) e de um casal
participando pela primeira
vez do Encontro (pág. 6).
Nesta Quaresma peçamos
ao Senhor perdão pelas
nossas faltas, pelas falhas
em nosso compromisso
equipista, e pelo fim da
pandemia que nos traz
tanto sofrimento.
MAGNIFICAT!

Rita e Fernando

PALAVRA DO SCE

Frei Augusto Amorim
SCE das Equipes 09 e 10 e do Setor Capanema

PROVOCAR A FELICIDADE UM DO OUTRO
As ENS são grupos de pessoas que estão em
busca de um sentido para suas vidas
matrimoniais, baseadas nos ensinamentos de
Jesus, para viverem mais intensamente o amor
na sua família e expandi-lo aos demais. Durante
três anos acompanhando as Equipes, tenho
constatado o esforço dos casais
em cumprir com suas
obrigações, chamadas PCEs,
como fidelidade aos
compromissos propostos a fim
de corresponderem à vivência
da fé. Apesar do cansaço,
devido aos trabalhos que cada
casal tem, vejo a grande virtude
de todos em se esforçarem para
estarem presentes nas reuniões
mensais. Muitos são também
comprometidos com Pastorais
e Movimentos, para alcançarem
o fim proposto pelo fundador.
Sabemos que os objetivos do
casamento são importantes
para uma caminhada na vida
cristã. Cada casal demonstra sua
fé provocando a felicidade um
do outro e acolhendo com

ternura os frutos do amor que são os filhos, que
Deus lhes confia. Grande expressão do amor a
Deus que essas Equipes têm demonstrado é a
dedicação no serviço à palavra de Deus, no
exercício das funções a elas confiadas.
Os equipistas acompanham amorosamente os
tempos litúrgicos, como a
Quaresma, da Quarta-feira de
Cinzas até a quarta-feira da
Semana Santa. É tempo forte
de conversão e penitência, de
jejum e oração. Precisamos
renunciar ao mal e aderir a
Jesus que carrega sua cruz.
Tempo de preparação da
Páscoa, que começa com o
tríduo pascal, na Quinta-feira
Santa. O ponto alto é a
Ressurreição do Senhor. O
período pascal dura 50 dias e
vai até a festa de Pentecostes.
Meu louvor a cada Equipe de
Nossa Senhora que se dispõe a
servir a Deus, reajustando sua
vida conjugal com empenho ao
compromisso feito a Deus e
aos seus cônjuges.

TESTEMUNHO
PCE: RETIRO

VIVÊNCIA DO RETIRO
O Retiro é o PCE do Ano/2021. Com a pandemia
esse especialíssimo PCE teve suas realizações
suspensas. Roguemos a Deus que logo os
possamos retomar.
A seguir o casal Lícia e Veras nos dá o
testemunho da felicidade de viver bem o Retiro:
Saímos da nossa casa na sexta-feira com o
coração aberto para vivenciarmos o Ponto
Concreto de Esforço - Retiro, apesar de
levarmos em nossa mala, preocupações em
deixar aqui fora filhos, casa, trabalho etc.
Com a evolução da experiência nos mesmos,
vimos como o Senhor nos acalma para bem
vivê-los. Passamos todo tempo em uma
verdadeira sintonia que até esquecemos do
mundo lá fora – terminando o Retiro, saímos
tão leves, abastecidos da Palavra, das
pregações do Sacerdote Conselheiro
Espiritual, do testemunho dos irmãos, que a
paz toma conta do nosso ser Cristão, ser

casal. É tão gratificante que já saímos
pensando no próximo Retiro.
As Equipes de Nossa Senhora têm sua
pedagogia completa para todos nós; só nos
resta estarmos abertos para essa aceitação.
Nesses 18 anos de Movimento aprendemos
que cada Retiro tem sua essência própria, eis
o motivo de nos propormos a realizá-lo a
cada ano, com a ajuda de nossa Mãe Maria
Santíssima.
Abraços
Fraternos

Lícia e
Véras
Equipe 03 N. S. do Rosário
Setor S. Miguel do Guamá
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MATRIMÔNIO, SACRAMENTO DE MISSÃO
Na sequência das orientações do
Encontro Internacional de
Fátima/2018, chegamos este ano ao
tema “Matrimônio, Sacramento de
Missão”, que tem como lema “...e os
enviou, dois a dois, à sua frente...” (Lc
10,1). Ele será estudado pelos
equipistas do Brasil e de todo o mundo.
Esse tema foi apresentado nos dias 6 e 7
de fevereiro aos Responsáveis das 119
Equipes de Nossa Senhora que
integram a Região Norte II, no
EACRE/2021 (Encontro Anual dos
Casais Responsáveis de Equipe).
Participaram ainda do Encontro o CRR,
os SCEs, os membros das equipes de
trabalho dos nove Setores da Região, e
o Casal Responsável da Província
Norte, Edna e Sebastião. O Movimento
reúne, na Norte II, 757 casais, 18
viúvos/viúvas, 65 Sacerdotes
Conselheiros Espirituais (SCEs) e 13
Acompanhantes Espirituais (AEs).
Devido a pandemia não estão
acontecendo eventos presenciais no
Movimento, sendo o EACRE realizado
de forma virtual, através plataforma de
comunicação. Foram anfitriões os
Setores de Belém.
Durante os dois dias aconteceram
Celebrações Eucarísticas, palestras,
flashs, reuniões de reflexão, reuniões
dos Setores. Participando de casa,
muitos casais fizeram pequenos

“...e os enviou, dois a dois, à sua frente...” (Lc 10,1)

Que linda esta foto, que
ilustra o Tema de Estudo
deste ano. Nos remete a
um porto, a uma ponte,
um local de chegada de
irmãos e de partida de
“casais missionários”,
enviados a levar o
testemunho do casal
cristão ao mundo, tão
necessitado da
espiritualidade conjugal.
Nascer Pontão - Pixabay.
Mas a foto também nos
coloca em um cenário tipicamente amazônico, um trapiche, igual aos milhares que
existem pelas margens dos muitos rios que cortam a nossa região, que muitos
equipistas usam para ir, em missão, a reuniões, à evangelização, para testemunhar o
matrimônio.
O livro deste ano é mais uma pérola que o Movimento nos proporciona – e que nos
ajudará a atender ao chamado do Papa Francisco, à missionaridade de que tanto
precisa a Igreja e o mundo.
Tenhamos um ano de proveitoso estudo.
que discorreu sobre o Tema de Estudo
do ano e sobre Ser Igreja no Pós
Pandemia; o SCE das Equipes Satélites
da ERI – Equipe Responsável
Internacional, Padre Paulo Renato, que
apresentou o PCE do ano, o Retiro; o
SCE do Setor Parintins, Padre Jânio
Negreiros, que falou sobre a Campanha
da Fraternidade; além de outros
convidados.
Veja a seguir algumas fotos do
EACRE/2021:

santuários.
Lideraram o EACRE o Casal
Responsável da Província Norte, Edna e
Sebastião e o Casal Responsável da
Região Norte II, Edilene e Edson, os
SCEs da Província, Pe. Lucivaldo Silva e
da Região, Frei Haroldo Pimentel.
Tiveram participação especial (remota)
o Casal Responsável da Super-Região
Brasil, Lu e Nelson, que apresentou as
Orientações para 2021; o SCE da
Super-Região, Dom Moacir Arantes,
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Reuniões dos Setores: 1- A, Belém. 2- B, Belém. 3- C, Belém. 4- Castanhal.
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Continua na pág. 04.
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Reuniões dos Setores: 5- S. Miguel do Guamá, 6- Capanema, 7- Abaetetuba, 8- Capitão Poço, 9- Salinópolis. 10- Muitos participantes fizeram pequenos altares em suas casas. 11- Lu e Nelson. 12- Pe. Lucivaldo, Edilene e Edson, Edna e Sebastião. 13- Frei Haroldo. Setores de Belém, anfitriões: 14Socorro e Luciano (A), 15- Anelita e Leitão (B), 16- Patrícia e Jeremias (C). 17- Pe. Jânio. 18- Dom Moacir. 19- Pe. Paulo Renato.
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ENS EM FOCO

Eq. 02 – N. S. das Graças – Setor Abaetetuba

A Equipe foi fundada em 2009 e
fazia parte do Setor B – Belém,
tendo como Casal Piloto: Nazaré
e Reginaldo. Em setembro de
2015 tivemos uma bênção
maravilhosa: a criação do Setor 7
– Abaetetuba, do qual fazemos
parte, juntamente com mais 18
Equipes. A Equipe foi composta
pelos seguintes casais: Delma e
Caburé; Irene e Adair; Iza e
Gênio; Luíza e Diquito; Naza e
Rodrigo; Socorro e João; CRE Rose e Chicão e o SCE Pe. Davi
Layla Calzadilla. Com a Graça de Deus e a proteção de Nossa
Senhora a Equipe continua perseverante com os mesmos
casais.
Sempre fomos uma Equipe unida, tanto nas alegrias como nas
dificuldades. Cada um se esforça para aprender a viver em
comunhão, nessa pequena comunidade de fé que é a nossa
Equipe. Sob a proteção de N. S. das Graças e através dos

Pontos Concretos de Esforço
procuramos progredir como
casal e família, no amor a Deus
e ao próximo.
Um ponto forte da Equipe é a
solidariedade, pois
acreditamos que quem pratica
o amor incondicional, sendo
solidário, renova-se em cada
ato.
Buscamos, como casais
presenteados por Deus com a
Graça de vivermos em Equipe, ser exemplos e faróis das
virtudes cristãs e da família, em uma sociedade doente de
valores morais e cristãos, buscando nosso objetivo maior: a
Santidade.
Maria nos leva a Jesus e nos mostra o Fruto Bendito de seu
ventre, por isso, somos gratos a Deus por nos permitir
pertencer às Equipes de Nossa Senhora.

TESTEMUNHO
VETERANOS EM UMA NOVA EXPERIÊNCIA

UM NOVO TEMPO
Chegou janeiro, mês de mais um
EACRE, mas em um tempo incomum,
tempo onde não poderíamos ser
diferentes, e por isso também
tivermos um EACRE diferente, pois
não sentimos o calor humano através
da presença física de nossos irmãos
equipistas, e também não pudemos
dar aquelas gostosas gargalhadas,
quando em momentos de
descontração alguém contava um
causo, uma piada.
No momento em que o virtual tomou
lugar do presencial, assim realizamos
mais um EACRE, totalmente virtual.
Para os que dominam com facilidade
as ferramentas virtuais não foi difícil se

adequar, mas para aqueles que não
têm muito domínio das tecnologias,
foi bem inusitado. E aí a ajuda mútua
foi essencial, pois com ela pudemos
ultrapassar mais essa barreira que nos
foi imposta por esse tal corona-vírus.
E mesmo em meio a tantas novidades
tecnológicas, e com a alegria de
sermos equipistas, podemos dizer
que foi diferente, porém muito
especial, e que mesmo separados não
estávamos distantes.
E com muito amor e satisfação de
sermos casal equipista, conseguimos
realizar o nosso EACRE/2021, orando
a Nosso Senhor e pela intercessão de
Nossa Senhora, para que em 2022

possamos novamente nos abraçar e
sorrir em mais um encontro anual de
Casais Responsáveis de Equipe.
Paz e Bem a todos.

Patrícia e Sydney (CRE)
Eq. 04 - N. S. das Mercês, Salinópolis

Notícias, orações, calendários, a estrutura da
Região, os Setores, as Equipes, os equipistas.
Tudo isso no site da Região Norte II.
Veja-se aqui. Acesse

www.ensnorte2.com.br
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TESTEMUNHO
VIVÊNCIA DO NOSSO PRIMEIRO EACRE
Somos Diana e Vanclezio e temos
cinco anos de casados e um casal de
filhos. Estamos nas Equipes de Nossa
Senhora há quatro anos. O convite
para entrada no Movimento veio em
decorrência do curso de noivos que
participamos e logo engajamos no
Crescer no Amor, em seguida na
Experiência Comunitária, tudo isso no
Setor Castanhal. Hoje fazemos parte
do Setor Capitão Poço, na Equipe 04
(N. S. dos Espinhos), onde fomos
acolhidos com muito amor e carinho.
Participar do nosso primeiro EACRE
como Casal Responsável de Equipe foi
marcante. Conhecemos novos
irmãos, mesmo sendo em salas
virtuais. Pudemos sentir como se
fossem velhos e queridos conhecidos.
Dois dias de muitas bênçãos em novas

JUBILEUS!

vidas.
Poder dividir experiências, aprender
novas vivências, foi maravilhoso por
conhecer um pouco mais desse
Movimento com os palestrantes,
orientações bem conclusivas. Tudo
isso graças aos envolvidos na
organização que fizeram o possível
para acontecer.
Ao vivenciar pela primeira vez o
E AC R E , s e n t i m o s o q u a n t o é
importante ser equipista e tentar
seguir seus preceitos, suas regras e, o
mais importante, termos a certeza do
comprometimento e a obrigação de
fazermos santo o nosso
companheiro(a). E cooperamos com
a santificação de todos os nossos
irmãos de Equipe.
Um EACRE diferente, com os irmãos

compartilhando a mesma fé e o
mesmo ideal.

Diana e Vanclezio (CRE)
Eq. 04 - N. S. dos Espinhos, Capitão Poço

Neste trimestre oito casais comemoram suas bodas. A todos parabéns e nossas orações para que
trilhem com fervor o caminho da santidade, na missão a que foram chamados pelo Senhor.

❤ 50 anos ❤
Nelma e Salgado
Eq. 01 Setor A - 02/01
Maria Luiza e Bernardo
Eq. 03 Setor S. Miguel do Guamá – 23/01

❤ 40 anos ❤
Lucideia e Moacir
Eq. 03 Setor Capitão Poço – 03/01
Sandra e Elias
Eq. 02 Setor A – 09/01
Socorro e Leônidas
Eq. 08 Setor B – 17/01

❤ 25 anos ❤
Elza e João
Eq. 01 Setor Capanema – 27/01
Daniela e Roberto
Eq. 02 Setor B – 22/03
Benedita e Gelson
Eq. 16 Setor Abaetetuba – 30/03

20A e 21A, AS NOVAS EQUIPES DE BELÉM

Mesmo nestes tempos difíceis de pandemia, de isolamento social, de reuniões
on-line, pela impossibilidade de as fazer presencialmente, as Equipes de Nossa
Senhora continuam a espalhar o tesouro da Espiritualidade Conjugal.
Continuamos a mostrar que o Casamento feliz é possível, com a graça do
Sacramento do Matrimônio.
Na Missa Mensal de dezembro a comunidade equipista de Belém conheceu
duas novas Equipes do Setor A, resultado de abençoadas Experiências
Comunitárias.
Agora as Equipes N. S. do Divino Amor e N. S. das Graças vivem a preciosa
experiência de vivência cristã que é a etapa da Pilotagem.
Equipe 20A – N. S. do Divino Amor
Tem como SCE o Padre Gelcimar e casais integrantes Adrianny e Renato, Ana
Clara e Evaristo, Ana Paula e Caio, Helena e Mauricio, Lene e Pereira, Mônica e
Kleyson, Vera e André, sendo Casal Piloto Cristiane e Fábio, da Eq. 13 A – N. S.
da Alegria. O Casal Responsável da Experiência Comunitária foi Eliana e
Augusto, também da Eq. 13A.
Equipe 21A – N. S. das Graças
Sem SCE no momento e formada pelos casais Adriana e Tiago, Alyandra e
Marcos, Andrea e Andrey, Inês e Alex, Juliana e Ernesto, Kassia e Felipe,
Natália e Lucas. Também Cristiane e Fábio são o Casal Piloto. O Casal Resp. da
Experiência Comunitária foi Patrícia e Sidney, também da Equipe 13A.
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TODOS SÃO CONVIDADOS
A Comunidade Nossa Senhora da Esperança é um
movimento de apoio espiritual e religioso às viúvas, viúvos e
pessoas sós, criado no seio das Equipes de Nossa Senhora
pelas mãos de Dona Nancy Moncau, que quando viúva,
sentiu a necessidade de buscar essa espiritualidade, que viria
ao encontro do estado de viuvez que ela estava vivendo.
Em nossa cidade o Movimento está crescendo, mas necessita
da ajuda, imprescindível de cada casal equipista que, como
missão, assuma o compromisso de integrar o Movimento
como acompanhantes de grupos e colaboradores na
organização e condução do Movimento.
Como nos diz o Padre Leonildo, Conselheiro Nacional
CNSE, “a colaboração dos casais equipistas nas CNSE faz
com que o Evangelho seja vivido e anunciado, o Reino de
Deus se realize e a Igreja se fortaleça como sinal vivo da
presença de Deus no meio de nós; esta é a oportunidade de
praticarmos o que nos disse Jesus: Se vos amardes uns aos
outros como eu vos amei, nisto todos saberão que vós sois os
meus discípulos”.
É importante que as viúvas e viúvos das ENS se integrem a
este Movimento, pois as suas experiências contribuirão para
um grande crescimento espiritual e religioso dos integrantes
das CNSE, além de que descobrirão uma espiritualidade
apropriada para o seu novo estado de vida, agora sem o seu
cônjuge.
Com a ajuda de Deus, juntos somos mais fortes para
construirmos o reino de Deus em uma Igreja em saída.
Eunice e Lúcio
CNSE - Casal Coordenador Regional

EXTENSÕES DO EACRE

São três etapas de formação que se realizam anualmente,
tendo no centro os Casais Responsáveis de Equipe, em torno
do EACRE – Encontro Anual dos Casais Responsáveis de
Equipe. O Pré-EACRE, no final do ano, prepara os recémescolhidos CREs do ano seguinte, para a grande formação no
início do ano. O Pós-EACRE leva para todos os equipistas os
assuntos apresentados no EACRE. É organizado pelos Casais
Ligação e reúne em um encontro os membros das duas (ou
três) Equipes que ele liga.

Pré-EACRE em Capanema.

Pe. Daniel... Alegria no Céu
Pe. Daniel celebra no leito hospitalar.

O calvário do amor...
O martírio não tem hora nem
lugar...
Sentado, deitado ou em pé...
Honra, glória e louvor através da ardente fé...
A cama uma cruz...
Cravos e coroa, agulhas e sufoco...via crucis...um pouquinho
imitando Jesus
As mãos erguidas unindo a terra ao céu numa profunda e plena
prece...
O trigo em pão converte-se no poderoso Corpo do Senhor...
A uva triturada em vinho muda-se no revigorante santificador
Sangue do Salvador...
Cálice, patena, estola e missal... liturgia, missa da alegria
Sangue e Pão... Sacerdócio em missão...
Padre Daniel, eternidade com sua Páscoa
da ressurreição...

Socorro e Carlinhos
Equipe 04 – N. S. do Carmo
Setor Castanhal

O SENHOR CHAMOU
A COVID-19 continua a fazer vítimas entre nossos irmãos,
gerando sofrimento para eles e seus familiares e amigos,
tristeza que só a certeza da Ressurreição consola.
Em nossa Região uma das vítimas abalou os equipistas de
Belém: o querido Evandro, da Leila, da Equipe 06A - N. S.
Rainha do Céu (eternamente Vandinho, para sua amada Leila).
Chamado em 29/12/2020. Participando das Equipes desde
30/05/2009 o casal teve presença intensa no serviço ao
Movimento, inclusive como CR do Setor A e integrante da
Equipe Formadora da Província Norte. Além de engajado em
pastorais e serviços paroquiais.
Os irmãos do Setor Castanhal, foram abalados pela partida, em
30/01, do jovem Padre Daniel, Pároco de São Caetano de
Odivelas e SCE da Equipe 22 – N. S. do Perpétuo Socorro,
Castanhal. Sobre ele, leia acima a elegia, um canto de saudade,
de seus amigos Socorro e Carlinhos.

EQUIPES DE NOSSA SENHORA

Por em comum

Movimento de Espiritualidade Conjugal - Província Norte - Região Norte II
www.ensnorte2.com.br
Equipe da Região – Casais Responsáveis: Regional: Edilene e Edson. Setores: A - Socorro e Luciano; B - Anelita e Leitão; C Patrícia e Jeremias; Castanhal - Dedê e Erick ; São Miguel do Guamá - Suely e Zé Maria; Capanema - Vera e Osmaldo;
Abaetetuba - Domingas e Pedro; Capitão Poço - Larissa e Antonio; Salinópolis - Oneci e Amarildo.
Por em comum – Informativo da Região Norte II – Casal Responsável: Rita e Fernando
Jornalista Responsável: Fernando Jares Martins (Registro MTb Nº1052)

