
MARAJÓ RECEBE OBRAS 
E SERVIÇOS DO GOVERNO 

POR TODO O PARÁ

RELEASE

Começa nesta quinta-feira, 8 de agosto, a terceira ação do Programa Governo por Todo o 
Pará, que dessa vez segue para a região do Marajó. Durante três dias, o governador Helder 
Barbalho, acompanhado de secretários de Estado, prefeitos, deputados, vereadores e outras 
lideranças, entrega obras, anuncia investimentos e estreita contato com a população a fim de 
tomar conhecimento pessoalmente das demandas em Breves, Portel, Anajás, Muaná, Cachoeira 
do Arari, Salvaterra e Soure.

As ações itinerantes já promoveram, desde o início do ano, idas a Santarém e Marabá, 
dentre outras cidades do sudeste paraense e também do Baixo Amazonas - além da Caravana 
por Todo o Pará, que percorreu, no início do mês de julho, cinco mil quilômetros em três dias, 
passando por 15 municípios.

INVESTIMENTOS

No primeiro dia, a programação no Marajó começa às 10h, no auditório do Centro de 
Educação Profissional (Cedep), em Breves, onde ocorre o ato de instalação do Governo por 
Todo o Pará. À ocasião, Helder fará a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, incluindo as 
prefeituras de Breves, Bagre e Melgaço, para prestação de serviços de assistência técnica rural 
via Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater), além de liberação de 
crédito no valor total de R$ 2,8 milhões em recursos do Banco da Amazônia.



O montante será destinado a investimentos em manejo do açaí, mandioca e energia solar. A 
Emater também fará a entrega de 200 títulos de Cadastro Ambiental Rural (CAR), instrumento 
que auxilia o processo de regularização ambiental, para agricultores da região. 

Pela parte da tarde, ainda no Cedep, a Assembleia Legislativa promove sessão especial, a 
partir das 15h. Em seguida, a comitiva vai para Portel, onde faz a entrega, no auditório Manarijó, 
de títulos agroextrativistas para comunidades tradicionais, beneficiando 500 famílias, e depois 
retorna a Breves para reunião com prefeituras e câmaras municipais, no final do dia.

No fim da tarde, às 18h, o governador se reúne com representantes das prefeituras e 
Câmaras Municipais dos seguintes municípios: Portel, Melgaço, Breves, Anajás, Curralinho, 
Oeiras do Pará, Afuá, São Sebastião da Boa Vista, Gurupá e Bagre.

CIDADANIA

No dia 9, novamente em Breves, diversos serviços serão oferecidos aos cidadãos por meio da 
Ação Cidadania da Fundação ParáPaz, em parceria com outros órgãos do Estado. As atividades 
começam às 9h, na Escola Miguel Bitar, e incluem estética, aulas recreativas (zumba e aeróbica) 
e assistência de saúde. Já a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) ofertará 
emissão de documentos de identidade e demais serviços da Diretoria de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon), que vão desde atividades educativas até o atendimento ao consumidor 
no registro de denúncias.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) estará como parceiro 
do evento promovendo atendimentos relativos a pequenos negócios na região, tais como 
formalização de micro empreendedores individuais, ideias de negócios com baixo investimento 
inicial (varejo, moda, salão, lanchonetes) e orientações sobre como construir um modelo de 
negócios.



INAUGURAÇÕES

A programação continua, no mesmo dia, em Anajás, onde o governador e comitiva 
inauguram, às 11h, o Hospital Municipal Teonila Alves. Em seguida, às 12h30, o Governo por 
Todo o Pará chega a Muaná, para o ato de entrega da reforma e ampliação da Escola Estadual 
de Ensino Médio Dr. Sérgio Mota, localizada na Estrada Pedro Teixeira, s/n, no bairro Rocinha.

Na tarde do dia 9 a comitiva chega, às 15h, ao município de Cachoeira do Arari, para 
inauguração dos Sistemas de Abastecimento de Água do Programa Água para Todos, nas 
localidades Camará e Umarizal. Às 16h, é a vez de Salvaterra receber sistemas de abastecimento 
de água, nas localidades Boa Vista, Jubim e Mãe de Deus. Em seguida, o governador Helder 
Barbalho faz visita às obras do muro de contenção na Praia Grande.

A programação do Governo por Todo o Pará Marajó se encerra em Soure, no sábado, 10 de 
agosto, com o ato de entrega de 56 Cheques Moradia e a reunião com prefeituras e Câmaras 
Municipais dos seguintes municípios: Muaná, Ponta de Pedras, Soure, Salvaterra, Cachoeira do 
Arari, Santa Cruz do Arari e Chaves.
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