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Pronunciamento
do Governador
.

SENHORAS DEPUTADAS, SENHORES DEPUTADOS,
Enfrentamos mais um ano de desafios e, mais uma vez, a união entre os Poderes foi determinante
para a superação e avanço nas políticas públicas e para o crescimento econômico do Estado.
Trabalhamos com austeridade e responsabilidade e, em decorrência disto, estamos trazendo
para apresentação aos Senhores e às Senhoras resultados significativos, com efeitos imediatos
e de longo prazo, em diversas áreas da gestão pública.
Hoje somos o 3º melhor Estado no ranking nacional no pilar solidez fiscal e o 4º melhor Estado
no indicador de sucesso no planejamento orçamentário. Pelo terceiro ano consecutivo o Estado
apresenta resultado primário acima da meta fiscal fixada na Lei de Diretrizes Orçamentária. Em
2021, a meta era de superávit primário de R$ 1,8 milhão e alcançamos o resultado de R$ 498
milhões de reais.
Desde o início, a política fiscal do nosso Governo foi de estabelecer um maior controle entre
o que se arrecada e o que se gasta. Entendemos que o controle dos gastos públicos é
fundamental para atrair investimentos para o Estado e também para que possamos, enquanto
poder público, realizar investimentos importantes para a população, com impacto direto na
geração de empregos e no crescimento econômico do nosso Estado.
Em 2020, o Pará foi o primeiro Estado no ranking nacional, no indicador Taxa de Investimento, ou
seja, o Estado da Federação que mais investiu, alcançando o percentual de 9,25%. Em 2021, nosso
desempenho foi ainda melhor. Os investimentos realizados nas mais diversas políticas públicas
superaram R$ 3 bilhões de reais, representando 12% da Receita Corrente Líquida. O melhor
desempenho em uma década. Desde 2010 o Estado não investia tanto.
Hoje o Estado possui cerca de 1.000 obras em andamento em todos os 144 municípios.
A gestão do Estado, em conjunto com os setores produtivos, trouxe resultados concretos: o
Pará bate recorde na geração de empregos em 2021. Desde 2003 não tínhamos um resultado
tão bom no saldo de empregos com carteira assinada. O Estado atinge a marca de 76.000
novos postos nos primeiros 11 meses do ano, lidera na Região Norte e promove a retomada da
economia.
Temos trabalhado incessantemente, em todas as Regiões do Estado, para melhorar
concretamente a vida da população paraense, que é a destinatária de todas as nossas ações
na gestão pública. Na área da segurança estamos há três anos seguidos com redução da
criminalidade. O Pará foi reconhecido como o Estado com a maior redução da violência pelo
Monitor da Violência.
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Em três anos foram mais de 4.500 vidas preservadas. Registramos queda no número de mortes
de agentes públicos e há mais de um ano não há ocorrência de roubo a banco. E ainda: nos
roubos a coletivos, a queda é superior a 70%.
Na área da segurança destaco também os concursos realizados para ingresso de novos
servidores. São 3.134 novos policiais militares, 1.508 novos servidores na Polícia Civil, entre
Delegados, Escrivães, Investigadores e Papiloscopistas, 1.945 novos Policiais Penais e 405
Bombeiros. Aproximadamente 7.000 novos servidores que irão fortalecer ainda mais a
segurança da população do Estado.
O aumento do efetivo é uma etapa importante na reestruturação e fortalecimento de todo o
Sistema de Segurança Pública, assim como os reajustes salariais que foram concedidos aos
praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros: a fixação do soldo ao salário mínimo se traduziu
num aumento de 29,69% na remuneração. Um investimento de mais de R$ 300 milhões de reais
apenas com o reajuste. Compromisso da minha campanha que foi cumprido.
Ainda com relação à área da Segurança Pública, os investimentos em infraestrutura física e de
inteligência chegaram a R$ 230 milhões, com recursos próprios que viabilizaram, por exemplo,
a renovação da frota, superando duas mil novas viaturas, e a ampliação dos sistemas de
videomonitoramento.

SENHORAS DEPUTADAS E SENHORES DEPUTADOS,
Na área da educação, em 2021, investimos em todos os âmbitos: no reajuste dos professores, em
concessão de bolsa para os alunos, além de investimentos significativos em construção, reforma e
aparelhamento das unidades. Tudo com responsabilidade, dentro da realidade das contas públicas
e com respeito ao erário.
Em 2021 concedemos um reajuste médio de 24% na remuneração total e de 40% no vencimentobase dos professores, um investimento anual de R$ 850 milhões de reais, que é histórico.
Não medimos esforços para garantir o aprendizado dos alunos da Rede Estadual de
Educação. Investimos R$ 3,4 bilhões em Educação básica, profissional, tecnológica e superior.
Comparando-se aos últimos cinco anos, o aumento foi de R$ 1 bilhão, ou seja, 39%.
Destacamos o investimento realizado de R$ 482 milhões em 11 recargas do Vale Alimentação
a cada aluno matriculado, o que proporcionou a garantia da alimentação escolar no período,
a movimentação das economias locais, além de ter sido uma das estratégias para redução da
evasão escolar. O Programa Reencontro com a Escola destinou R$ 33,7 milhões em incentivo
financeiro a 107.000 alunos do 3º ano do ensino médio, em cotas individuais de R$ 500 reais que
estão sendo pagas até fevereiro. Além disso, os demais 488 mil alunos matriculados na rede
estadual de ensino já estão recebendo auxílio de R$ 100, um investimento que ultrapassa R$ 86
milhões em incentivo ao retorno das aulas presenciais.
Ainda foram concedidos R$ 105 milhões, por meio do Abono-Fundeb, a 22.570 professores
que atuam em sala de aula, bem como R$ 29,3 milhões a 8.500 servidores do apoio técnicoadministrativo da educação, promovendo o reconhecimento e a valorização de toda a equipe
que trabalha para a melhoria da educação básica no Estado.
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Na educação superior, desde o início de nosso Governo, por meio do Programa Forma Pará,
abrimos mais de 4 mil novas vagas em cursos de graduação, gerando mais oportunidades ao
ingresso no ensino superior no Estado. Também ampliamos e reformamos diversos campi da
UEPA, o que garantiu a oferta de aproximadamente 17 mil vagas em cursos de graduação e
pós-graduação.

SENHORAS DEPUTADAS E SENHORES DEPUTADOS,
Na área da saúde, neste ano, demos continuidade às ações efetivas de combate à pandemia,
tendo a gestão do Estado atuado de forma determinante na busca ativa das vacinas,
na implantação de Centros Itinerantes de Testagem e dos Ambulatórios Pós-Covid, que
possibilitam o atendimento de pacientes com as sequelas da doença, e, ainda, na ampliação
permanente do número de leitos no Estado.
Hoje o Pará é o Estado da Federação que mais adquiriu vacinas no Brasil e que tem uma das
menores taxa de mortalidade por coronavírus no cenário nacional.
Importante ressaltarmos a estratégia, adotada neste ano, de implantação de Centros
Especializados para Atendimento em Covid, na Região Metropolitana e nas demais regiões. A
iniciativa permitiu a retomada dos demais atendimentos em saúde, com cuidado e atenção a
outras doenças, e inclusive de cirurgias eletivas.
Depois deste esforço enorme, podemos dizer: fizemos o que foi possível a um governo para
evitar o pior, salvar vidas e mover a economia.
E ainda destaco, na área de saúde, o início da construção do Hospital da Mulher Nossa Senhora
de Nazaré, um moderno hospital que terá 120 leitos voltados exclusivamente para o público
feminino, e do Novo Pronto-Socorro, com 110 novos leitos, para reforçar a estrutura pública de
saúde da Região Metropolitana de Belém.
Outra grande prioridade do nosso Governo tem sido a interligação de todo o Estado, por isso já
investimos na área de infraestrutura e logística R$ 2,3 bilhões. Apenas em 2021 investimos R$ 1,1
bilhão, mais um recorde, e hoje o Pará está no sexto lugar entre os Estados brasileiros que mais
investem no modal rodoviário e em segundo lugar, no modal hidroviário.
Também estamos avançando no prosseguimento das obras do BRT Metropolitano e já no final
deste ano faremos a entrega do projeto. Construímos e recuperamos 3.421 metros de pontes,
restauramos 6.269 quilômetros e construímos 473 quilômetros de rodovias. Entregamos oito
terminais hidroviários e ampliamos e reformamos aeroportos.
Na área de Desenvolvimento Urbano foram aplicados, até o momento, R$ 2,1 bilhões, que
permitiram e permitirão fazer importantes entregas à sociedade, a exemplo da conclusão de
1.767 quilômetros de vias urbanas recuperadas, pavimentadas e drenadas, com o programa
Asfalto Por Todo o Pará; da Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba; conclusão da Rodovia
do Tapanã e as obras do Mangueirão, do Estádio Colosso do Tapajós, Centro de Convenções
de Santarém, a orla beira-mar de Salinas, Hospital Materno Infantil de Santarém e ainda os
conjuntos habitacionais, apenas para citar algumas.
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SENHORAS DEPUTADAS E SENHORES DEPUTADOS,
O Estado do Pará alcançou posição de destaque na área ambiental, com a participação em
ações estratégicas, na busca de recursos para a implementação de iniciativas e projetos
direcionados ao desenvolvimento sustentável, com foco na preservação da floresta amazônica,
principalmente no território paraense, e na melhor qualidade de vida da população, em especial
dos povos tradicionais.
No ano de 2021, avançamos com o Plano Estadual Amazônia Agora. Estruturamos o Fundo
da Amazônia Oriental, lançamos e operacionalizamos a Plataforma Selo Verde, instrumento
que busca avaliar a conformidade ambiental na cadeia da pecuária, e elaboramos a Estratégia
Estadual de Bioeconomia, assinada no Fórum Mundial de Bioeconomia, realizado em Belém e
que pela primeira vez ocorreu fora do continente europeu.
Desenvolvemos e implantamos linha de crédito BANPARÁ-Bio, com o aporte de recursos
financeiros para pequenos e médios produtores rurais, e ampliamos o Programa Territórios
Sustentáveis, que hoje atua em mais de 108 mil hectares de terra, em nosso Estado, garantindo
a prática da sustentabilidade.
O Pará está em evidência nos cenários nacional e internacional. Participou de grandes debates
internacionais sobre a agenda climática, como a Conferência das Nações Unidas (COP26), em
Glasgow, e obteve ingresso em novos ambientes de cooperação de alcance mundial, como as
iniciativas Race To Zero e Coalizão Under2.
Durante a COP26, anunciamos investimentos no valor de R$ 472 milhões para a bioeconomia –
sendo R$ 400 milhões voltados ao financiamento de pequenos produtores rurais, agroindústrias
e comunidades tradicionais e R$ 72 milhões à criação do Parque de Bioeconomia e Inovação da
Amazônia, direcionado a investimentos em pesquisas e estímulos a novas ações.
Por entender a importância da agricultura, pecuária, pesca e aquicultura, que se constituem
como raízes econômicas e sociais, o Estado entregou equipamentos beneficiando 137
municípios e 31.375 produtores rurais. Apoiou 51.163 agricultores e produtores familiares, atuou
no controle e prevenção de pragas e doenças na produção agropecuária nos 144 municípios,
com a fiscalização de 85.801 propriedades rurais, e obteve a vacinação de 98% do rebanho
bovino.

Pesquisa recente do IBGE mostrou os resultados da nossa ação: enquanto o Brasil empobreceu,
o Pará foi o segundo Estado de todo o país que conseguiu diminuir a pobreza, em plena
pandemia, com um índice de queda de 8,8%.
Ainda para mitigar os efeitos mais graves da pandemia, como o desemprego e a insegurança
alimentar, realizamos ações de transferência de renda para as famílias de baixa renda, por meio
dos Programas Renda Pará, Bora Belém, Vale Gás, Programa Água Pará e do Programa Tarifa
Social de Energia Elétrica, que beneficiaram mais de 1 milhão de famílias, nos 144 municípios.
Ressalto ainda como importante entrega de 2021 a Usina da Paz, no bairro do Icuí, um projeto
integrado ao Programa Território pela Paz (TerPaz), que promove cidadania, convivência social e
comunitária e que consolida a presença do Estado no território, ofertando serviços nas áreas da
educação, assistência social, saúde, esporte e lazer, trabalho que já atendeu mais de 40 mil famílias.
Por fim, gostaria de acrescentar que as transferências feitas pelo Governo do Estado aos
Municípios paraenses ultrapassaram, em 2021, R$ 5,4 bilhões. O volume transferido é 22%
maior em relação ao total transferido no ano passado, que foi de R$ 4,4 bilhões. Foram recursos
arrecadados com impostos e recursos repassados através de convênios e fundos.

SENHORAS DEPUTADAS, SENHORES DEPUTADOS
Finalizo agradecendo a Deus e registrando o meu reconhecimento a esse Poder Legislativo.
Agradeço pela parceria, pela participação desta Casa nos avanços e conquistas aqui citados
e reafirmo que, com a ajuda dos Senhores e das Senhoras, prosseguiremos lutando por um
Estado mais justo e desenvolvido.
Obrigado a todos e Bora Trabalhar.

HELDER ZAHLUTH BARBALHO

Governador do Estado do Pará

Na área da ciência, tecnologia e inovação foram aplicados, só em 2021, recursos superiores a R$
68 milhões, representando um recorde desde 2015. Foram concedidas 897 bolsas de pesquisas,
além da implementação do Programa Startup Pará.

SENHORAS DEPUTADAS, SENHORES DEPUTADOS,
Não poderia encerrar a minha fala sem citar o Pacote Econômico que injetou na economia
mais de R$ 1 bilhão de recursos do Estado em diversos programas de transferência de renda e
auxílio financeiro, a exemplo dos programas estaduais Fundo Esperança e Incentiva + Pará, que
beneficiaram 58 mil empreendedores em todo o Estado.
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Governança Pública

ABERTURA DE 7.327 NOVAS VAGAS EM CONCURSOS PÚBLICOS,
divididas em
12 certames
nas áreas fiscal,
administrativa, de
segurança pública,
educacional, de saúde
e outras, até 2021.

REALIZAÇÃO DE DUAS EDIÇÕES DO
CONCURSO OLHAR DE SERVIDOR,
com a premiação de 30 servidores e prêmios de até
R$ 2.600, totalizando R$ 104.600 em prêmios.

Fotografias campeãs e vencedores do concurso Olhar de Servidor.

MAIS DE 22
MIL AGENTES
PÚBLICOS
CAPACITADOS

REALIZAÇÃO DE
DUAS EDIÇÕES DO
PRÊMIO INOVA
SERVIDOR:

em cursos
presenciais e
EAD, gravados
e disponíveis
na plataforma
virtual da Escola
de Governança.

INVESTIDOS MAIS
DE R$ 28 MILHÕES
EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO,
promovendo
modernização,
integração e
conectividade a
65 municípios.

Servidor da Prodepa.

70 iniciativas
selecionadas,
propiciando
incentivo à
qualificação e à
iniciação científica.

Entrega de Certificado de
participação a servidores do Igeprev.
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Capacitação de servidores em parceria com a FGV e servidores do IASEP capacitados.
17

Destaques: Governança Pública

ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO ESTADUAL:
Plano Plurianual, Mensagem de Governo (3), Relatório de
Avaliação do PPA (3), Revisão do Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias (3) e Orçamento Geral do Estado (3).

CONSTRUÇÃO DO
APLICATIVO SEPLAD.PA
para facilitar e ampliar
a participação da
sociedade na elaboração
dos instrumentos de
planejamento durante o
período da pandemia.

Tela de abertura do Aplicativo Seplad.PA.

ELABORAÇÃO DE
PUBLICAÇÕES
INTERNACIONAIS

MAIS VANTAGENS
AO SERVIDOR
ESTADUAL
1. Aumento no
auxílio alimentação.
2. Permissão do
fracionamento das férias.
3. Redução em até 1 hora
na jornada de servidores
que tenham, em seus
cuidados, pessoa com
deficiência.
4. Reajuste do
valor das diárias.
Recebimento do 13º salário antecipado e servidor
acompanhando pessoa com deficiência sob seus cuidados.

5. Antecipação
do 13º salário.

VOLUNTARY LOCAL REPORT

ABOUT THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS IN THE
STATE OF PARÁ - 2021

VOLUNTARY LOCAL REVIEW ON

THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS
IN THE STATE OF PARÁ - BRAZIL

como a Voluntary
Local Report about the
Sustainable Development
Goals in the State of Pará.
Fomos o único Estado
brasileiro, em 2021, a
encaminhar o relatório
para a Organização das
Nações Unidas (ONU).

2020

Capas dos RVL enviados à ONU.

APOIO AOS MUNICÍPIOS NA
ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL:
foram atendidos Concórdia do Pará, Belém,
Ourilândia do Norte, Tucumã e São Geraldo
do Araguaia, das Regiões de Integração
Araguaia, Carajás, Guajará e Rio Capim.

Lançamento do Projeto Qualifica Servidor:
concessão de bônus ao servidor que busca qualificação.
Oficina de orientação para Elaboração do PPA
Municipal e Mapa destacando as regiões contempladas.
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Destaques: Governança Pública

SAÚDE FINANCEIRA:
o Pará é o 3º Estado no
ranking de solidez fiscal.

RANKING - SOLIDEZ FISCAL
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ARRECADAÇÃO
DE ICMS
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(2016-2018)
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12,825
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14,200

15,435

16,941

46,576

Fonte: SEFA/DAIF/TESOURO DO ESTADO/BALANCETE MENSAL DO ESTADO/SAI. Valores corrigidos, pelo IPCA/IBGE, para Dez/21.

AUMENTO DA ARRECADAÇÃO
NO TRIÊNIO (2019-2021*)
comparado com o triênio
anterior (2016-2018). A Receita
de ICMS aumentou 19,70%,
correspondendo a R$ 7,7 bilhões.
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implantação do sistema de mobilidade
de servidores em serviço que gerou
a redução de gastos públicos, como
combustível, locação de veículos, além
de trazer maior transparência.
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EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE ICMS (R$ BILHÕES)
2016-2021

0,0t

Sistema TransGov.

Fonte: Relatório técnico do Ranking de Competitividade dos Estados 2021. CLP.
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Segurança Pública
REDUÇÃO DE
CRIMINALIDADE

- 24,62%

DE 2018 A 2021

no registro de Furtos

- 48,69%

- 42,70%

-47,52%

- 32,72%

no registro de Lesão no Trânsito

REAJUSTE SALARIAL
aos Praças da Polícia
Militar e Corpo de
Bombeiros, com
a fixação do soldo
ao salário mínimo,
representando um
aumento de 29,69%
na remuneração.
Evento de assinatura do reajuste salarial.

no registro de Homicídios

no registro de Latrocínios

no registro de Roubo

CAPACITAÇÃO
em média anual de
16 mil servidores da
Segurança Pública.

NOMEAÇÃO DE
SERVIDORES:
1.479 servidores para
o sistema penitenciário
estadual e 147 para
o Detran e Polícia
Científica do Pará.

Aula inaugural do I Curso de Operações de Radiopatrulhamento da PM.

Posse dos novos servidores da SEAP.

REALIZAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO
para a Polícia Militar
e Polícia Civil, com um
total de 3.493 vagas.
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Prova do concurso da Polícia Militar e PM em operação.
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Servidores do Detran e da Polícia Científica do Pará, em operação.
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Destaques: Segurança Pública

REFORMA DOS
COMANDOS DE
POLICIAMENTO
REGIONAL
Comando de
Policiamento
Regional IV (CRP IV)
em Tucuruí, e Posto
Policial, em Algodoal.

Posto Policial Destacado de Algodoal/Marapanim.

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO
INTEGRADO DE COMANDO E
CONTROLE EM BELÉM (CICC),

REFORMA E AMPLIAÇÃO
DO 4º E 5º GRUPAMENTOS
DOS BOMBEIROS
MILITARES (GBM)
em Santarém e Marabá.

um investimento de R$ 6 milhões.

Inauguração das novas instalações dos Centros Integrados
de Comando e Controle (CICC) e de Operações (Ciop).

IMPLANTAÇÃO DA BASE
OPERACIONAL DO GRUPAMENTO
AÉREO DE SEGURANÇA PÚBLICA:
implantada em Santarém, atenderá
municípios do Oeste do Pará.

4º GBM, em Santarém e 5º GBM, em Marabá.

Base Operacional do GRAESP, Santarém/PA.
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Destaques: Segurança Pública

RENOVAÇÃO DA FROTA
DA POLÍCIA MILITAR
1.170 viaturas operacionais
e 778 motocicletas.

UNIDADES
REFORMADAS E
AMPLIADAS
Reforma das
delegacias de polícia
de Melgaço, Cametá
e Santa Cruz do Arari;
reforma e ampliação
do Complexo
Tiradentes da PMPA;
e implantação da nova
Seccional Urbana da
Polícia Civil, em Belém.

Entrega das novas viaturas e motocicletas da PM.

FROTA RENOVADA
com a entrega de 102 novas viaturas
para a Polícia Civil e 10 lanchas
modernas para o Grupamento Fluvial.

Nova Seccional Urbana da Polícia Civil, em Belém, Unidade Integrada de Polícia de
Melgaço e Complexo Tiradentes.

IMPLANTAÇÃO DE
NOVAS UNIDADES
PRISIONAIS

Entrega de viaturas da PCPA e lanchas, para atender
aos municípios de Belém, Abaetetuba, Algodoal, Breves,
Cachoeira do Arari, Igarapé Miri, Marabá e São Sebastião
da Boa Vista.

Duas unidades no
município de Marabá,
uma em Tucuruí, além
de dois alojamentos
da Colônia Penal
Agrícola de Santa
Izabel, totalizando 916
vagas.Investimento de
R$ 22 milhões.

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
VIDEOMONITORAMENTO
na Região Metropolitana de Belém e
de Castanhal, e municípios de Breves,
Salinópolis, Santarém, Primavera e Bragança.

Centro de Recuperação Agrícola Semiaberto e Cadeia Pública, em Marabá.
Instalação de câmeras de videomonitoramento e salas de operação.
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Saúde

INVESTIMENTO DE
R$ 16,7 MILHÕES
na aquisição de 12.512 coletes
balísticos à PM e à SEAP, além
de 227 rádios comunicadores,
com cobertura digital e
qualidade criptografada, à PM.

INVESTIMENTO DE
R$ 297,4 MILHÕES EM
6 NOVOS HOSPITAIS
de média e alta complexidades,
nos municípios de Abaetetuba,
Altamira, Belém, Capanema,
Castanhal e Itaituba.

ENTREGA DE
1.400 COLETES BALÍSTICOS

Entrega de Equipamentos de Proteção Individual e rádios à
Polícia Militar.

MAIOR OFERTA DE
LEITOS DE UTI DO SUS

Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos
e Hospital Regional Público de Castanhal.

a 31 Guardas Municipais e
14 órgãos de trânsito municipais,
totalizando R$ 2 milhões em
recursos do tesouro estadual.

no Estado, desde 2018.

273

UTI Adulto

UTI Pediátrica

79

140
184

UTI Neonatal
2018
Entrega de coletes balísticos em evento solene com as municipalidades beneficiadas.
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382

40%
57%
31%

2021*
Fonte: CNES/DATASUS (Compilação Seplad).
Nota: *Excluídas UTIs exclusivas para tratamento de pacientes com covid-19.
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Destaques: Saúde

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ITINERANTE
DE TESTAGEM RT-PCR PARA COVID-19
com capacidade para atender até 500 PCRs,
o qual percorreu 12 municípios paraenses.

IMPLANTAÇÃO DE 5
HOSPITAIS DE CAMPANHA
com 780 leitos, no atendimento
a pacientes com covid-19, nos
municípios de Altamira, Belém,
Breves, Marabá e Santarém.

População de Salinas, local e turística, recebendo atendimento nos Centros Itinerantes de Testagem.

IMPLANTAÇÃO
DO CENTRO DE
HEMODIÁLISE

Hospitais de Campanha, em Belém, Marabá e Santarém.

LEITOS CLÍNICOS E UTI:

do Hospital
Regional do
Marajó e do
Hospital Regional
Dr. Abelardo
Santos, em Belém.

2.570 leitos clínicos e
703 de UTI para pacientes
com covid-19, durante
alta da contaminação, no
mês de abril, em 2021.

Inauguração e atendimento nos respectivos centros de
hemodiálise.
Leitos do Hospital Ophir Loyola, do Hospital de Campanha de Santarém e do Hospital Regional de Tucuruí.

IMPLANTAÇÃO DE
AMBULATÓRIOS PÓS-COVID
para pacientes com sequelas, nos
municípios de Altamira, Marabá e Santarém.

MODERNIZAÇÃO DE
8 HOSPITAIS DA
REDE ESTADUAL
com a implantação de
8 novos tomógrafos
e 2 aparelhos
de ressonância
magnética, além de
outros equipamentos
médicos.
Novo tomógrafo da Santa Casa, em Belém.

Hospitais regionais onde funcionam os ambulatórios.
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Destaques: Saúde

PACTO PELA REDUÇÃO DA
MORTALIDADE MATERNA:
REALIZAÇÃO DE MAIS DE
185 MIL ATENDIMENTOS,

Atendimentos da Policlínica Itinerante, em parceria com Ação de
Saúde por Todo o Pará, abrangeram todas as regiões do Pará.

REDUÇÃO NOS
CASOS DE MALÁRIA

Em 2019, redução de

em áreas urbanas,
assentamentos e
acampamentos, por
3 anos consecutivos.

Em 2020, redução de

desde 2020, nas 12 Regiões
de Integração do Estado,
pela Policlínica Itinerante, em
parceria com a ação de Saúde
por Todo o Pará.

assistência pré-natal em
143 municípios, capacitação
de agentes públicos e início do
Diagnóstico Situacional do Marajó.
Arquipélago do Marajó e ações itinerantes de saúde para o
levantamento do Diagnóstico Situacional Materno Infantil.

ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO
A PESSOAS COM
TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA:

29%

mais de 500
profissionais
capacitados e mais de
7 mil atendimentos.

40%

Em 2021, redução de

24%

CRIAÇÃO DO
PROGRAMA
QUALIFICA SAÚDE,

Controle de endemias no Estado.

voltado aos Residentes
Multiprofissionais do
Estado, valorizando
os Profissionais de
Saúde, com a liberação
de R$ 1,2 milhão, e
a concessão de 617
bolsas para Residentes
Multiprofissionais e
Preceptores.

IMPLANTAÇÃO DO PONTO
DE ACESSO AO SERVIÇO
DE TELEMEDICINA
em 25 municípios, com
3.034 consultas realizadas,
em 7 especialidades.
Consulta com o médico generalista e com o especialista por via remota
acelera o atendimento e seus resultados.
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Educação Básica

15,05

REDUÇÃO DA TAXA DE
MORTALIDADE INFANTIL
Óbitos de menores de 1 ano
para cada mil nascidos vivos.

em 2018

14,77
até Out/2021

REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ETSUS,
oferecendo vários cursos contínuos na área da saúde, como atualização no
controle do câncer de mama e útero, coleta de PCCU e outros exames clínicos.

REAJUSTE DE
ATÉ 40% APÓS
VENCIMENTO-BASE,
média de 24% da
remuneração, aos 40 mil
professores e profissionais
da educação da rede
estadual, com impacto de
R$ 850 milhões na folha de
pagamento da categoria.

CONCESSÃO DO
ABONO-FUNDEB

Ato de assinatura do Projeto de Lei
enviado à Alepa.

de até R$ 5 mil para 22.570
professores e R$ 3,5 mil
a 8.500 profissionais que
atuam na educação básica,
dentre merendeiras, porteiros,
serventes, técnicos auxiliares
administrativos, técnicos em
gestão e secretários escolares.

Aula inaugural nas novas instalações da Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará – ETSUS-PA.
Ato de assinatura da concessão do abono salarial.
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Demais trabalhadores da educação receberam o Abono do Fundeb.
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Destaques: Educação Básica

MODERNIZAÇÃO E
APARELHAMENTO DE
ESCOLAS ESTADUAIS:

PROGRAMA
REENCONTRO
COM A ESCOLA:
concessão de R$ 500 a
67.622 alunos matriculados
no 3º ano de ensino médio,
totalizando R$ 33,8 milhões
em incentivo às novas
matrículas e à diminuição
da evasão escolar, por
meio do Programa.
Concluintes do ensino médio recebendo o benefício do
Programa Reencontro com a Escola.

Laboratório de Informática da E.E.E.M. Rosa Carrera Loureiro, em Santarém Novo, e
biblioteca da E.E.E.M. Leopoldina Guerreiro, em Afuá.

investimentos de R$ 50,4
milhões em modernização
e aparelhamento de
343 escolas estaduais
localizadas em 49 municípios
de 10 regiões de integração.

FORMAÇÃO
CONTINUADA
de em média 14.886
educadores das redes
estadual e municipal de
ensino, em 99 municípios.

85 ESCOLAS
RECONSTRUÍDAS

Formação Continuada, no município de Santa Izabel do Pará.

QUALIFICAÇÃO
EDUCACIONAL

em 55 municípios, de
11 regiões de integração,
beneficiando mais de
69.000 alunos.
E.E.E.F.M. Marechal Cordeiro de Farias, em Belém.

para em média 2.954
profissionais da educação,
dentre diretores de escola,
técnicos e gestores de
UREs e USEs.

Reunião de Gestores e Gestoras de USEs e UREs.

CONCESSÃO DE VALE
ALIMENTAÇÃO:

Biblioteca da E.E.E.F.M. Amilcar Alves Tupiassu, em Belém, e fachada da E.E.E.M. Isaura Baía, em Mocajuba.
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R$ 482 milhões em
11 recargas efetuadas
a aproximadamente
580 mil alunos da rede
estadual de educação.

Concessão de Vale Alimentação.
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Destaques: Educação Básica

ENTREGA DO POLO
METROPOLITANO
PRÉ-ENEM
Aulas preparatórias para
o aluno da escola pública,
favorecendo seu acesso
ao ensino superior, com
capacidade para atender
até 6.000 alunos.

Novos ônibus escolares.

AQUISIÇÃO DE
ÔNIBUS ESCOLARES:

LANÇAMENTO DO
PROGRAMA CRECHES
POR TODO O PARÁ

foram investidos
R$ 12,5 milhões na
aquisição de 51 ônibus
escolares, de 32 lugares,
para o transporte escolar
em 40 municípios das
12 regiões de integração.

Previsão de 100 novas
creches em 90 municípios,
que já aderiram ao
programa, na sua 1ª fase.

Preparatório presencial do Enem.

REALIZAÇÃO DO
ENEM PARÁ DIGITAL,
ganhou, em 2021, aplicativo para
aulas em Libras e um sistema de
inteligência artificial para avaliação
e aulas de reforço, com atendimento
de aproximadamente 15 mil alunos.
A plataforma assegura mais de 1,2 mil
conteúdos preparatórios ao exame.

Lançamento do Programa.
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Cultura
CONCESSÃO
DO CREDLIVRO:
professores da rede estadual de ensino foram
contemplados com o bônus para o acesso à
leitura e ao aprimoramento profissional.

200

R$

DE BÔNUS PARA
16.096 PROFESSORES
DA REDE ESTADUAL

REALIZAÇÃO DO
FESTIVAL DE ÓPERA:
no último triênio, o Governo
do Estado investiu R$ 12,8
milhões no evento que
contou com um público
de 24.908 pessoas e
oportunizou a valorização
profissional dos artistas
locais, da arte e da cultura.

INCENTIVO À LEITURA:
foram atendidas 1.259.250 pessoas com
ações voltadas ao fomento à leitura, com
destaque aos projetos Leitura por todo Pará,
Caminhos do Livro, Feira Pan - Amazônica
do Livro, projetos da Biblioteca Arthur Viana.

Festivais de Ópera do Theatro da Paz.

FEIRA PAN - AMAZÔNICA DO
LIVRO E DAS MULTIVOZES:
em 2019, atingiu um público
de 410.000 visitantes e
comercialização de 750.000
livros e publicações. Suspensa
em 2020, por conta da
pandemia de Covid-19, foi
transmitida ao vivo pelo canal
da Secult no YouTube, e teve
2.479 visualizações.
Em 2021, a 24ª edição da feira
foi realizada em formato menor,
na Arena Guilherme Paraense,
em Belém, por onde passaram
46 mil visitantes, respeitando
o sistema de rodízio elaborado
pela organização. O evento
gerou cerca de 600 postos de
trabalho e movimentou R$ 3,4
milhões com a comercialização
de mais de 35 mil livros.

VALORIZAÇÃO DAS
MANIFESTAÇÕES
ARTÍSTICO-CULTURAIS:
promoção e apoio para
a realização de eventos
culturais que totalizaram um
público de 589.318 pessoas,
de forma presencial e on-line.

1º Festival Paraense de Talentos.
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24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes
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PRÊMIO E PROJETOS
PREAMAR DE
CULTURA POPULAR:

Esporte e Lazer
IMPLANTAÇÃO
DO GINÁSIO
POLIESPORTIVO
DE SANTARÉM,

incentivou 26 projetos
selecionados em diversas
expressões e linguagens
artísticas, com prêmios
no valor de R$ 28 mil.
Preamar de Cultura Popular.

FESTIVAL TE
AQUIETA EM CASA
gerou 260 conteúdos
digitais em diversas
linguagens artísticas e
culturais no período da
pandemia da covid-19.
Os artistas contemplados
foram remunerados com
um valor de R$ 1.500.

FOMENTO À
ECONOMIA CRIATIVA:
o Governo do Estado
apoiou 37 iniciativas
de empreendedores
com atuação na cadeia
produtiva cultural.

Arena Estadual do Oeste do Pará.

Semifinal da Copa do Brasil de Futsal.

CAPACITAÇÃO DE 370 AGENTES
ESPORTIVOS E ALUNOS
com temáticas em diversas
modalidades: ampliação da rede
de profissionais de esporte e lazer.
Turma com 24 participantes envolveu profissionais e
acadêmicos de Educação Física.

REALIZAÇÃO DE 95 EVENTOS
DE ESPORTE E LAZER

FOMENTO À DIFUSÃO E
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL:
capacitação de
aproximadamente
100 jovens em 4 projetos
“Cenas de Paz” implantados
em Belém e Marituba.

Projeto Cenas de Paz.
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com capacidade para
5 mil pessoas. Em
2021, o Ginásio sediou
a Copa do Brasil de
Futsal, integrando a
região amazônica ao
circuito nacional do
esporte profissional.

Ginástica Aeróbica em praia de Marudá.

em 38 municípios nas 12 regiões: investimento
aproximado de R$ 35 milhões, com destaque
para a realização da 1ª e 2ª Etapas do
Campeonato Paraense Jiu-Jítsu e Circuito
Seel de Skate Street, em Castanhal.
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Destaques: Esporte e Lazer

INCENTIVO AO
ESPORTE PROFISSIONAL:

APOIO AO ATLETA PARAENSE
ALEXANDRE CASTRO

foram R$ 6,8 milhões
investidos para participação
de 820 atletas paraenses
nas competições nacionais
e internacionais em diversas
modalidades esportivas.

INCENTIVO AO
ESPORTE MARCIAL

para participação no campeonato
de Jiu-Jítsu (Colômbia), garantindo
medalha de ouro na Categoria Master.

com apoio à participação do atleta paraense
Higor Lima, que conquistou o 1º lugar no
Campeonato de Jiu-Jítsu, realizado na Colômbia.

Equipe da ginástica artística conquistou 8
medalhas no Campeonato Virtual Mundial de
Ginástica Artística e a atleta campeã no XXI
Campeonato Norte Nordeste de Jiu-jítsu.

PROJETO GOL DO BRASIL:
atendimento a 466 crianças e
adolescentes de Belém pelo Projeto
Gol do Brasil. Promoção à educação
e à cidadania na capital do Estado.

Crianças e adolescentes
participando do Projeto Gol do Brasil.

Alexandre Castro com medalha de ouro.

Atletas Rafael Ribeiro e Higor Lima no pódio de jiu-jítsu, na Colômbia.

INCENTIVO AO PILOTO
PARAENSE AUGUSTO SANTIN,
que se consagrou campeão na 6ª etapa
do Campeonato Paulista de Fórmula Vee.

Piloto paraense no lugar mais
alto do pódio de Fórmula Vee.

COM O APOIO DO
GOVERNO ESTADUAL,
O PARATLETA
PARAENSE EDIE SILVA,

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE
ATLETAS INFANTIS
no Campeonato Brasileiro Infantil
de Wrestling (luta olímpica), que
conquistaram 10 medalhas de ouro.
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que conquistou duas
medalhas de prata nas
Paralimpíadas Universitárias,
realizadas em São Paulo.
Paratleta Eddie Silva comemorando sua vitória.
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Direitos
Socioassistenciais

PARTICIPAÇÃO DO JUDOCA
PARAENSE THIEGO MARQUES,
representando o Brasil, nas
Paralimpíadas de Tóquio (2021).
Judoca Thiego Marques em sua classificação
para as Paralimpíadas de Tóquio.

RENDA PARÁ

Atleta Leonardo de Brito Nogueira.

APOIO ESTADUAL AO ATLETA
LEONARDO DE BRITO NOGUEIRA:
com apenas 11 anos, ele já conquistou duas
medalhas de ouro nas modalidades kata e
kumite, no XXI Campeonato Brasileiro de
Karatê do Shotokan - JKA, em Goiânia.

APOIO DO GOVERNO ESTADUAL
À PARAENSE DAYSE SILVA,
campeã da Taça Mato Grosso de
Boliche e classificada para a seleção
brasileira da modalidade.

Programa Extraordinário de Renda.

Atendimento, pelo Programa,
a cerca de 1.150.000 famílias
e autônomos, com valores
de R$ 100, R$ 400 e R$ 500,
utilizando-se um total de
R$ 267,8 milhões, a fim de
minimizar os efeitos da covid-19.

VALE GÁS
Atendimento a 45 mil famílias
inscritas no Bolsa Família, pelo
Programa Vale Gás (botijão de
gás), com aproximadamente
R$ 5 milhões.

ÁGUA PARÁ
Atendimento a 145 mil
famílias em situação de
vulnerabilidade social pelo
Programa, para a quitação
de faturas de contas de água,
no valor de R$ 7,1 milhões.

Beneficiária do Programa Vale Gás.

Equipe paraense no Torneio Ginástica Artística.

INCENTIVO À
GINÁSTICA ARTÍSTICA:
medalha de bronze para a equipe
paraense no Torneio Nacional da
modalidade realizado em Campo
Grande, Mato Grosso do Sul.
Bolicheira Dayse Silva conquistou vaga na seleção brasileira
da modalidade.
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TARIFA SOCIAL DE
ENERGIA ELÉTRICA
Atendimento a 348 mil famílias
cadastradas no CadÚnico pelo
Programa.

BENEFÍCIO
SOCIOASSISTENCIAL
A HANSENIANOS
Atendimento a 5.889 pessoas
pelo Benefício, destinando-se
para isso R$ 63,5 milhões.

Lançamento do Programa Tarifa
Social de Energia Elétrica.

Cadastramento de beneficiário.

ENTREGA DE 42 CAMINHÕES
PROGRAMA
BORA BELÉM
Atendimento a
12.160 famílias
pelo Programa, em
cooperação com o
município de Belém,
beneficiadas com o
auxílio de até
R$ 450,00,
totalizando a
destinação de
R$ 2,7 milhões.

para apoiar no escoamento
e distribuição dos produtos e
insumos da agricultura familiar,
em 42 municípios.

ENTREGA DE 48 VEÍCULOS

Famílias beneficiadas com o Programa Bora Belém.

para apoiar os serviços
de assistência social na
realização de ações com
atendimento às pessoas em
situação de vulnerabilidade.

IMPLANTAÇÃO DE
6 UNIDADES DE
ACOLHIMENTO
para atender
1.374 pessoas
em situação de
vulnerabilidade
e risco social.

Unid. de Acolhimento para pessoas em situação de rua, no município de Belém.
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Entrega de veículos.
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Cidadania, Justiça e
Direitos Humanos

ENTREGA DE 4 CARRETAS
do Projeto TerPaz Formação Profissional.

IMPLANTAÇÃO DA
USINA DA PAZ DE
ANANINDEUA/ICUÍ,
complexo de
inclusão social que
oferta 86 serviços
à população,
construído em
parceria com a
Empresa Vale SA.

PROGRAMA
TERRITÓRIOS
PELA PAZ
Atendimento a 404.177
pessoas pelo Programa,
com serviços públicos
de cidadania, saúde,
esporte e lazer, e outros,
em 7 bairros da Região
Metropolitana de Belém.
Ação TerPaz Projeto “Que Nem Maré”, Ação TerPaz de Esporte e Lazer, Ação
TerPaz Cidadania e Saúde e Ação TerPaz de Reciclagem de Resíduos Sólidos.

AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E RESSOCIALIZAÇÃO
Atendimento a 33.821 pessoas privadas de liberdade,
egressos do sistema penal e familiares.

Usina da Paz Ananindeua

EMISSÃO DE
IDENTIDADE CIVIL
Atendimento a
1.344.162 pessoas,
em 144 municípios.
Emissão de Cédula de Identidade Civil no município de Belém.
Confecção dos Figurinos da Ópera “Die Abreise” e atividades de ressocialização de custodiados.
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Desenvolvimento Urbano
Habitação, Saneamento
e Mobilidade

PROGRAMA
SUA CASA
Projeto Girândola, em Bragança.

EMPODERAMENTO E MAIOR
AUTONOMIA FINANCEIRA
a 400 mulheres em situação de
vulnerabilidade e risco social, nos
municípios de Ananindeua, Bragança,
Breves, Castanhal e Tracuateua.

AÇÕES DE CIDADANIA
E INCLUSÃO SOCIAL

Construção, reforma,
ampliação ou melhoria
nas residências de
21.437 famílias, em
114 municípios, de 12
Regiões de Integração,
com recursos do
Programa, totalizando
R$ 233,9 milhões.

Atendimento a 214.730
pessoas, em 94 municípios.

“Cidadania por todo o Pará” leva ações a moradores de Mocajuba.
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Entrega do benefício social “Sua Casa”, em São João de Pirabas e Santa Luzia do Pará (Povo Indígena Tenetehar).
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REQUALIFICAÇÃO
DA RUA PADRE
BRUNO SECCHI

ASFALTO POR
TODO O PARÁ
Pavimentação de 1.767 km
de vias urbanas nas 12
Regiões de Integração
do Estado, através do
Programa.

Conclusão da obra
com investimento de,
aproximadamente,
R$ 28,5 milhões.

Requalificação da rua Padre Bruno Secchi, no bairro do Bengui, em Belém.

PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO
PAULO II E NA RODOVIA DO TAPANÃ
Investimento de mais de R$ 362 milhões.
Pavimentação asfáltica nos municípios de Igarapé Açu e Aveiro.

MACRODRENAGEM DO CANAL DO TUCUNDUBA
Investimento de R$ 246,8 milhões na 1ª, 2ª e 3ª etapas da obra.

Entrega da Avenida João Paulo II e da Rodovia do Tapanã.
Projeto de Macrodrenagem do Canal do Tucunduba, em Belém.
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PROJETO CAIXA
D’ÁGUA PARA TODOS
Instalação de 10.411
caixas d’água, em
27 bairros de Belém.
Caixas d’água instaladas em bairros de Belém.

ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE
ESGOTO, EM CASTANHAL
no Projeto Habitacional
Comunidade Jaderlândia,
cujos investimentos somam
R$ 5,9 milhões, com
contrapartida de mais de R$ 2
milhões do Governo do Pará.

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Estação de Tratamento de Esgoto, comunidade
habitacional Jaderlândia - Castanhal.

no sudeste paraense,
beneficiando 13.952 famílias.

OBRAS DE
ABASTECIMENTO
DE ÁGUA:
investimento superior
a R$ 139 milhões, nos
municípios de Belém,
Marituba, Moju,
Salinópolis e Viseu.
Novos sistemas de abastecimento de água no Estado.
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Indústria, Comércio,
Serviços e Turismo
INDICADORES DE EVOLUÇÃO DA ECONOMIA PARAENSE:

INICIATIVAS TURÍSTICAS
Investimento de R$ 3,8
milhões na promoção e
apoio a 131 iniciativas
turísticas, como
identificação e avaliação
de novos produtos e
rotas de turismo.

Evolução no Desempenho das Vendas do Comércio Varejista Ampliado
do Estado do Pará, de 8,70%, em 2020, para 10,9%, no período de janeiro a
novembro de 2021, resultando na 7ª maior taxa de incremento no período
dentre os Estados do Brasil;

Estação das Docas, em Belém, onde funcionam o Armazém 2 Boulevard
da Gastronomia e o Teatro Maria Sylvia Nunes.

ENTREGA DE 36 AGÊNCIAS BANCÁRIAS
Em 3 anos, 24 novas agências e 12 com
melhorias estruturais por meio de reformas
e alteração de bases de agências, foram
entregues pelo Banco do Estado do Pará. Ao
todo, são 143 agências funcionando em 124
municípios, num investimento de R$ 8,7 milhões.

Evolução no Desempenho do Volume de Vendas de Serviços no Estado do Pará,
de -0,50%, em 2020, para 13,6%, no período de janeiro a novembro de 2021,
alcançando a 7ª maior taxa de crescimento dentre as Unidades da Federação;
4º maior Estado Exportador do Brasil, com valor total exportado de US$ 29,177
bilhões, no período de janeiro a dezembro de 2021
Crescimento de 41,6% no valor total das exportações paraenses, no período de
janeiro a dezembro de 2021, em comparação ao mesmo período de 2020;
Incremento de 55,8% nas exportações de minério de ferro e seus concentrados,
no período de janeiro a dezembro de 2021, totalizando US$ 21,8 bilhões;
Incremento de 29,6% nas exportações de minério de cobre e seus
concentrados, sendo exportados U$ 2,5 bilhões, de janeiro a dezembro de 2021;
Aumento de 74,8% nas exportações de alumínio, sendo US$ 348 milhões o valor
total exportado;
Exportação total de US$ 1,24 bilhão em alumina, com evolução de 2,5% nas
exportações, de janeiro a dezembro de 2021;
Incremento de 61,9% nas exportações de ferro gusa, com valor de US$ 371 milhões.

Inauguração das agências, no município de São Francisco do Pará e São Domingos do Araguaia.

REALIZAÇÃO DE 898 ATENDIMENTOS DE CONSULTORIA
a empresas paraenses de pequeno, médio e
grande portes, somando recursos de R$ 1,7 milhão.

Exportação de carne bovina fresca refrigerada ou congelada, no valor total de
US$ 421 milhões, correspondendo ao incremento de 1,76% nas exportações, no
período de janeiro a dezembro de 2021;
Incremento de 28,6% no total das importações do Estado do Pará, no período
de janeiro a dezembro de 2021, em relação ao mesmo período de 2020, com US$
1,543 bilhão importado;
Ranking de maior saldo na Balança Comercial, dentre os Estados brasileiros, com
saldo da Balança Comercial de US$ 27,63 bilhões, de janeiro a dezembro de 2021.

Atendimento a empresas.
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Concessão de 4.798 créditos

a micro e pequenos empreendedores, totalizando R$ 8 milhões.
REGISTRO
EMPRESARIAL
100% DIGITAL
Implantação do serviço.
www.jucepa.pa.gov.br

FORMALIZAÇÃO DE
193 MIL EMPRESAS
nos 144 municípios,
oportunizando, assim,
mudanças nas relações
de trabalho, e propiciando
direitos e demais vantagens
que a formalização garante.

Atendimento realizado na JUCEPA.

Concessão de crédito a micro e pequenos empreendedores.

FUNDO ESPERANÇA

CAPACITAÇÃO DE
155 PRESTADORES
DE SERVIÇOS
em turismo,
em 13 municípios.

Qualificação realizada em Monte Alegre.

Investimento de R$ 3,3 milhões nos polos industriais
de Ananindeua, Barcarena, Icoaraci e Marabá.
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Atendimento a 66.679 pessoas,
nos 144 municípios, através do
Programa, envolvendo recursos
da ordem de R$ 290 milhões.
Atendimento do Fundo Esperança.

INCENTIVA + PARÁ
Atendimento de 10.038
Microempreendedores
Individuais , Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte,
afetados pela pandemia, por
meio do Programa, em todas
as 12 regiões de integração,
no valor de R$ 20 milhões.

Empreendedor atendido pelo programa Incentiva + Pará.
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Trabalho, Emprego
e Renda

REALIZAÇÃO DA
FEIRA ESTADUAL
DE ARTESANATO

Feira Estadual de Artesanato, em Belém.

em Belém,
incentivando 3.545
empreendedores em
economia solidária.

INVESTIMENTO DE
R$ 31,6 MILHÕES
no financiamento a
7.515 micro e pequenos
empreendedores.
Empreendedores incentivados por meio do CredCidadão.

Saldo positivo na geração de empregos formais
pelo 3º ano consecutivo, com 76.430 novos postos entre admitidos e
desligados até novembro. O Pará apresenta a maior geração de postos
de trabalho formal dentre os Estados da Região Norte.

QUALIFICAÇÃO DE 2.425 PESSOAS
em cursos de vendedor, agente de portaria, manutenção de celular,
manipulador de frutas, mecânico de moto, panificação, corte e
costura, estética, máquina, entre outros, em 42 municípios do Estado.

PROGRAMA 1º OFÍCIO
Beneficiados 1.527
jovens aprendizes, em
20 municípios paraenses.
Turma de jovens aprendizes.
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Pessoas qualificadas, em Belém e Parauapebas.
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Infraestrutura
e Logística

CONSTRUÇÃO E
RECUPERAÇÃO
de 3.421m de
pontes em rodovias.

MAIS DE R$ 2,3 BILHÕES INVESTIDOS NO MODAL RODOVIÁRIO

Investimento Modal Rodoviário

Milhões

Conservação de Rodovias

R$ 823,6

Construção de Rodovias

R$ 718,8

Restauração de Rodovias

R$ 447,6

Construção de Pontes
Recuperação de Pontes

R$ 397,8
R$ 83,5

CONSERVAÇÃO
E RESTAURAÇÃO

Construção de pontes em concreto
armado sobre os rios Sampaio (200m),
na PA-444, em Salinópolis, e Capim
Miri (40m), na PA-256, em Ipixuna do
Pará; e recuperação da ponte sobre o
rio Acará (860m), na PA-483 (terceira
do complexo da Alça Viária).

CONSTRUÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO

de 6.269 km de rodovias, em 3 anos.

de 473 km de rodovias.

PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DA PA-275
Etapa I - Entr. BR-155 / Perímetro
Urb. Curionópolis e Etapa II –
Perímetro Urb. Curionópolis /
Perímetro Urb. Parauapebas, com
extensão total de 61,70 km e valor
investido de R$ 81,8 milhões.

Conservação da PA-150, de Abaetetuba a Jacundá, e da PA-483 (Alça Viária) até a BR-316; e restauração e implantação de
acostamento da PA-275, de Curionópolis a Parauapebas.
Pavimentação asfáltica da PA-275.

PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DA PA-427
Trecho Alenquer / Entr.
Vicinal do Cuamba, com
extensão de 18,40 km e valor
investido de R$ 32 milhões.

Duplicação e urbanização da PA-287, em Redenção; pavimentação da PA-252 (Vila Castanhandeua/ Entronc. Rodovia PA475), no Moju; e pavimentação da Vicinal Carne do Sol, em Abel Figueiredo.
Pavimentação asfáltica da PA-427.
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Meio Ambiente e
Ordenamento
Territorial Sustentável

CONSTRUÇÃO DE
6 TERMINAIS HIDROVIÁRIOS
de cargas e passageiros em Almeirim,
Curuá, Faro, Prainha, Terra Santa e
Santana do Tapará, e reconstrução e
adequação de outros 2, em Óbidos e
Limoeiro do Ajuru.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
2 TERMINAIS AEROVIÁRIOS
Terminais construídos em Faro e Vila de Santana do
Tapará, em Santarém.

de São Félix do Xingu e Salinópolis.

Ato de assinatura do Decreto Estadual da Estratégia de Bioeconomia.

ESTRATÉGIA ESTADUAL
DE BIOECONOMIA,
sendo o Pará um dos
Estados brasileiros a ter
essa iniciativa em decreto.

FÓRUM MUNDIAL DE
BIOECONOMIA
pela primeira vez no
Brasil e na Amazônia.

Abertura do Fórum Mundial de Bioeconomia, em Belém.

PLANO ESTADUAL
AMAZÔNIA AGORA
Participação em diversos
eventos internacionais
relacionados ao meio ambiente,
como estratégia de divulgação
e canal de negociação para
prospectar aportes financeiros.
Restauração e ampliação para 1.600 m da pista do aeroporto de São Félix do Xingu, e reconstrução e ampliação do
aeroporto de Salinópolis, cuja pista passará a ter 1.900 m de extensão.
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Estado do Pará em reunião com importantes
parceiros internacionais na COP-26.
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FUNDO AMAZÔNIA
ORIENTAL (FAO)
é instituído e recebe aporte de
R$ 1 milhão para o desenvolvimento
de projetos do Plano Estadual
Amazônia Agora (PEAA).
Ato de assinatura do Fundo Amazônia
Oriental (FAO) entre o Governador e os
Secretários estaduais.

INICIADO EM 2020, O PROGRAMA TERRITÓRIOS
SUSTENTÁVEIS AVANÇOU COM OS SEGUINTES RESULTADOS:
1.082 inscrições no programa;
108.380.09 hectares inscritos;
297 CAR validados;
266 Títulos de Terra entregues;
12 Agroindústrias de Origem Animal certificadas;
16 Agroindústrias de Polpa de Fruta certificadas;

CRIAÇÃO DO FUNDO
GARANTIDOR DO PEQUENO
PRODUTOR RURAL E DA
INDÚSTRIA PARA BIOECONOMIA

11 capacitações aos técnicos que atuam no TS;
132 famílias do TS PA-279 capacitadas;
140 Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF/DAP) emitidas;

Serão R$ 400 milhões para estimular
a verticalização da agroindústria com
padrões sustentáveis de produção,
valorização de ativos e serviços
ambientais, proteção, restauração
e manutenção de ecossistemas e
ciclos hidrológicos, entre outros.

41 Planos de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas -PRADA
elaborados;
35 Viveiros de mudas implantados;
08 Unidades Demonstrativas de Sistemas Agroflorestais implantadas;
03 projetos de financiamento aprovados pelo BANPARÁ-Bio.

Produtor rural.

EMISSÃO DE
4.357 DOCUMENTOS
DE TERRAS
nas 12 Regiões de Integração.
Governador do Estado e produtores
rurais, em cerimônia de entrega de 168
títulos de propriedades de terra, na Região
Araguaia, em São Félix do Xingu – jun.2021.

Habilitação de 41 municípios para análise e validação do

Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Lançamento do Sistema de
Licenciamento Ambiental Informatizado
aos 144 municípios paraenses, contribuindo com a modernização da gestão municipal.
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Agricultura, Pecuária,
Pesca e Aquicultura

FISCALIZAÇÃO DE
89.697 PROPRIEDADES
RURAIS PRESERVADAS
quanto ao controle e proteção de
pragas e doenças na produção
agropecuária nos 144 municípios.

Evolução da 5ª colocação em 2018,
com 20,6 milhões de cabeças de gado,

para o 3º maior rebanho,
com 22,2 milhões de cabeças em 2020.

VACINAÇÃO DE
98% DO REBANHO BOVINO

Inspeções de controle de pragas realizadas em propriedades rurais no Estado.

em propriedades rurais no Estado.
A média anual de bovídeos
vacinados correspondeu a
21.900.000 animais.

ENTREGA DE 52 NOVOS
VEÍCULOS DE TRAÇÃO
para apoio a atividades agrícolas
em 39 municípios de todas as
regiões de integração.
Vacinação de bovinos no Pará.

REALIZAÇÃO DE
245.821 INSPEÇÕES
em propriedades rurais,
estabelecimentos agropecuários
e no trânsito da produção nos
144 municípios paraenses.

Erradicação da praga Mosca da Carambola,
potencialmente prejudicial à fruticultura paraense na Região de
Integração Marajó, resultando na melhoria da qualidade e na
produtividade da fruticultura paraense.

Implantação da rastreabilidade da
produção extrativista e comercial do açaí.
Entrega dos novos veículos em defesa da agropecuária no Estado.
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Apoio à agricultura familiar
com investimento de R$ 58,8 milhões,

beneficiando 51.163 mil agricultores e produtores.

REFORMA DA UNIDADE DIDÁTICA DE BRAGANÇA - UDB
Reuniões com produtores para disseminação da educação sanitária e reuniões gerenciais internas.

e implantação do 1º Laboratório de Solos no município.

REALIZAÇÃO DE
12.260 EVENTOS DE
EDUCAÇÃO SANITÁRIA E
CAPACITAÇÕES TÉCNICAS
a produtores rurais e técnicos de
todas as regiões de integração.

CLASSIFICAÇÃO DE 119.761
TONELADAS DE GRÃOS
para garantia da melhoria da
qualidade da produção e dos
direitos dos consumidores.
Ação de classificação de grão.

Apoio à mecanização agrícola em 3.070 hectares
para implantação de culturas anuais e permanentes, beneficiando
2.873 produtores e agricultores, de 5 regiões de integração.

ENTREGA DE 52 NOVOS
VEÍCULOS DE TRAÇÃO
E 8 NOVOS TRATORES,

Inauguração do Laboratório de Solos em Bragança.

Fomento à produção agrícola:

29.783 produtores de todas as regiões de integração
atendidos com o fornecimento de mudas e sementes.

em forma de concessão, às
Prefeituras de Itaituba, Cumaru
do Norte, Capanema, Itaituba,
Altamira e Uruará, beneficiando
1.360 produtores agrícolas.

Fornecimento de 3.094.921 mudas de açaí.
Incremento à atividade de 5.525 produtores nas 12 regiões do Estado.
Entrega de veículos de tração.

Mensagem do Governador do Pará à Assembleia Legislativa

2022

73

Destaques: Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura

Produção de mudas de cupuaçuzeiros na
Comunidade Quilombola de Conceição
do Mirandeua, no município de Moju.

PISCICULTURA

FORNECIMENTO DE 61.040
SEMENTES MELHORADAS
DE CUPUAÇU
em benefício a 357 produtores
do Estado em 76 municípios.

DISTRIBUIÇÃO DE
192 KITS DE SEMENTES
DE HORTALIÇAS

Distribuição de 2.504.743
alevinos para 1.715
piscicultores, como
fortalecimento à atividade
em 8 regiões do Estado.
Alevinos produzidos nas Estações de
Piscicultura da SEDAP nos municípios de
Terra Alta e Santarém.

VIABILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL,
POR MEIO DE 176.860 ATENDIMENTOS COM FOCO NAS PRINCIPAIS
CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO, COM DESTAQUE PARA:
Emissão de 16.993 Cadastros Ambientais Rurais (CAR);
Assessoramento técnico para viabilização de 44.828 Declarações
de Aptidão ao PRONAF e para contratação de 5.680 projetos de
Crédito Rural, no valor de R$ 209,7 milhões;

para incentivo à produção
familiar, beneficiando
180 produtores.

Capacitação de 73 técnicos por meio das ações dos programas Agricultura
Familiar, FUNCACAU e Territórios Sustentáveis;

Feira de produtos orgânicos realizada
no município de Santo Antônio do Tauá.

Visitas técnicas em 1.180 propriedades rurais, resultando em diagnóstico
e 246 Termos de Adesão;

FORNECIMENTO DE
113.103 MUDAS DE
BANANEIRAS
das variedades BRS Pacoua e
Pacovan, produzidas in vitro,
beneficiando 5.110 produtores.

Capacitação de 2.010 agricultores, público dos programas como Funcacau
(Altamira, Anapu, Novo Repartimento, Pacajá e Tucumã) e da agricultura familiar;
Fomento às atividades produtivas, beneficiando 5.222 famílias em situação de
vulnerabilidade social e econômica em 54 municípios do Estado do Pará,
no valor total de R$ 12,5 milhões.

Projeto de Bananicultura implantado
no município de Vigia.

FORNECIMENTO
DE 21.365 MUDAS
DE CITRUS,
potencializando a atividade
agrícola de 356 produtores.
Viveiros de mudas de citrus na
Comunidade Laranjal, no município
de Santo Antônio do Tauá.
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Pesquisadores aprendem a análise sensorial do cacau e família de aldeia indígena produz farinha, em Jacareacanga.
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Ciência, Tecnologia
e Informação
INICIATIVAS INOVADORAS
DE STARTUPS:
Assinatura de projetos de crédito por produtores rurais do Território Sustentável.

PROJETO PRÓ-AÇAÍ:
40 cursos para 600 agricultores familiares
capacitados em Manejo de Açaizal Nativo de Baixo Impacto,
nas Regiões de Integração Marajó e Tocantins.

Última etapa da seleção de startups, em Belém.

destinação de R$ 1,9 mil ao
apoio e criação de ambientes
para iniciativas inovadoras de
startups paraenses, em parceria
com a Fundação Guamá.

CONCESSÃO DE 2.150 BOLSAS DE INCENTIVO
para qualificação, pesquisa e iniciação científica,
com destaque para a concessão de 15 bolsas Jovens Talentos,
envolvendo recursos da ordem de R$ 29 milhões.

DESENVOLVIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR:
CELEBRAÇÃO DE
INSTRUMENTOS DE GESTÃO,

48.012 agricultores
familiares atendidos
e 85 capacitações,
beneficiando 1.035
agricultores, produtores,
pescadores e aquicultores
em 30 municípios de
11 regiões de integração.
Dia de Campo sobre a Cultura da Mandioca, no município de
Santarém.

PROCESSAMENTO
DE ABACAXI:

Pesquisa em domicílio.

REALIZAÇÃO DA SEMANA ESTADUAL
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO (SECTID) - 2021.

doação de equipamentos
para mecanização da
fábrica de processamento,
em Salvaterra.
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em especial o Convênio para
Implantação do Centro de
Bioeconomia e Biotecnologia Médica
da Amazônia – CBBM e o Termo de
Fomento para a execução do projeto
Pesquisa, com permissionários e
consumidores das feiras da RMB.

Tema: Inovações pós-pandemia,
com a participação de 149 pessoas.
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Educação Profissional
e Tecnológica

RECONHECIMENTO DO ENSINO PÚBLICO:
conquista de medalhas de ouro pelos alunos Guilherme Rocha e Matheus
Nascimento, da EETEPA Salvaterra, na Mostra Brasileira de Foguetes (MobFog),
em 2021.

Alunos medalhistas na Mostra Brasileira de Foguetes.

PROFISSIONALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DO ACESSO
AO MUNDO DO TRABALHO,

EETEPAs de Breves e Santana do Araguaia.

com a qualificação de 20.344
pessoas em cursos conectados
às potencialidades locais.

IMPLANTAÇÃO DAS
ESCOLAS TECNOLÓGICAS
nos municípios de Breves
(RI Marajó) e Santana do
Araguaia (RI Araguaia),
beneficiando 2.880 alunos da
rede estadual de educação.

Aula em curso técnico, no município de Curuçá.

VIABILIZAÇÃO DE
401 PARCERIAS
INTERINSTITUCIONAIS

OFERTA DE 150 CURSOS
e 17.710 alunos atendidos
em 28 unidades escolares
da Rede de Escolas
Tecnológicas do Estado.
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Produção proveniente de cursos profissionalizantes na
EETEPA de Salvaterra.
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entre o Estado e
entidades públicas e
privadas com foco na
Educação Profissional.

Parceria com a Prefeitura de Eldorado dos Carajás, culminando
na seleção para o Programa Forma Pará, desenvolvido pela
Sectet, em 23.09.2021.
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Educação Superior
REALIZAÇÃO DE
2.372 PROJETOS
de ensino, pesquisa e
extensão executados nas 11
Regiões de Integração do
Estado, com investimento
de R$ 3,2 milhões.
Projetos incentivados nas 11 Regiões de Integração.

Reunião de alinhamento na UEPA sobre o Programa Forma Pará, em 2019.

IMPLEMENTAÇÃO DO
PROGRAMA FORMA PARÁ

IMPLANTAÇÃO DO
1º CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO EM
MUSICOTERAPIA DO
NORTE DO BRASIL,
ofertado pelo Instituto
Estadual Carlos Gomes.

Oferta de 4 mil vagas em
cursos de graduação, em
parceria com a UFPA, IFPA,
UFRA, UFOPA E UNIFESPA
e 80 prefeituras municipais.

Lançamento do primeiro curso de Pós-graduação Lato
Sensu de Musicoterapia.

EFETIVAÇÃO DE
65.002 PROCEDIMENTOS,
entre consultas e exames de
pacientes com sintomas da
covid-19, visando ao combate
aos efeitos da pandemia da
covid-19 no Estado.

CURSOS DE GRADUAÇÃO
E PÓS-GRADUAÇÃO
Oferta de
aproximadamente 17 mil
vagas em 11 regiões de
integração do Estado.

Calouros no vestibular da UEPA, em 2019.
Atendimento a pacientes com sintomas da covid-19.

OFERTA DE NOVOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO

BOLSA PARÁ

pela Universidade do
Estado do Pará (UEPA)
na área de saúde: Saúde
Coletiva e Fonoaudiologia.

Oferta de 459 bolsas de estudo
para mestrado, doutorado e
iniciação científica: incentivo
para a melhoria da qualidade
do Ensino Superior no Estado.

Aula inaugural do Curso de Fonoaudiologia da UEPA.
Anúncio oficial do início do Programa Bolsa Pará, em 2019.
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Destaques: Educação Superior

INAUGURAÇÃO DO
LABORATÓRIO DE
QUALIDADE DE ÁGUA
no Parque Ciência e
Tecnologia do Guamá
(PCT- Guamá), com
investimento de
R$ 1,6 mil.

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO:

Juramento na solenidade de grau.

formação em 2020 de 100
professores interculturais
indígenas pela UEPA.

CONCESSÃO DE 1.597 CHIPS DE 20G DE INTERNET MÓVEL
a alunos da graduação e da pós-graduação da UEPA, com investimento
de R$ 800 mil oriundos de recursos do Tesouro Estadual.

Laboratório de Análise de Água no PCT Guamá.

APOIO À PESQUISA
CIENTÍFICA:
pesquisadora e terapeuta
ocupacional Katia Omura,
graduada pela UEPA, é
uma das vencedoras do
prêmio 25 Mulheres na
Ciência na América Latina.
A terapeuta ocupacional Katia Omura.
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Chips de dados de 20G de internet móvel entregues a alunos.
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Planejamento
e Gestão
O QUE FIZEMOS
A área do Planejamento e Gestão está estruturada em três tópicos:
•

Planejamento (planejamento estratégico, execução orçamentária e apoio à
gestão municipal);

•

Gestão Administrativa (gestão de pessoas, valorização do servidor e
modernização da gestão);

•

e Gestão Fiscal (metas fiscais e arrecadação)

Planejamento
O Governo do Pará, sob a coordenação da Seplad, no exercício de 2021, cumpriu com todas
as obrigações constitucionais e, ainda, ofereceu respostas céleres e eficazes para atender
imprevistos específicos de diversas áreas de atuação do Estado, de acordo com os princípios
legais e instrumentos de planejamento aprovados pelo Poder Legislativo.
Considerando os impactos ocasionados pela pandemia, houve a necessidade de revisão do
Plano Plurianual, para o biênio 2022 e 2023, a fim de redirecionar as ações de governo, focando
nas necessidades mais emergentes da população, o que oportunizou um aumento de 9,3%
nos valores programados inicialmente para todas as regiões de integração. Todo o processo
ocorreu seguindo o princípio da transparência pública, com a participação da população, na fase
de escuta social, por meio de audiências públicas virtuais e a utilização do aplicativo Seplad.PA
para os celulares, ampliando ainda mais a possibilidade de engajamento da sociedade.

ODS IMPACTADAS PELAS REALIZAÇÕES DO GOVERNO DO PARÁ

Seplad envia à Alepa relatório de avaliação do Plano Plurianual 2020.
Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), foram realizadas 4 audiências
públicas no canal da Seplad no YouTube. A primeira, dirigida às Regiões de Integração Araguaia,
Carajás e Lago de Tucuruí, ocorreu em 7 de junho; a segunda, à Região de Integração Marajó,
em 8 de junho; a terceira, às Regiões de Integração Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu, em 9 de
junho; e a quarta, para as Regiões de Integração Guajará, Tocantins, Guamá, Rio Caeté e Rio
Capim, em 10 de junho; contabilizando-se 1.772 acessos e/ou visualizações em 2021.

Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/3
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A efetiva participação da sociedade no processo de construção coletiva da Revisão do PPA e
Elaboração do Orçamento Geral de 2022 permitiu a ampliação, a inclusão e o atendimento das
necessidades locais, considerando as diversidades dos 144 municípios que integram o Estado
do Pará. Nesse sentido, o App facilitou a dinâmica e a colaboração de todos.
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Planejamento e Gestão

No PPA 2020-2023, dos 313 Compromissos Regionais que integram o documento, 85 foram
originários do processo de escuta social realizado nos anos de 2019 e 2021. Após o processo
de revisão para o biênio 2022-2023, o total de compromissos regionais ficou em 320 e, destes,
91 são procedentes de demandas sociais (28%), ou seja, R$ 371 milhões serão destinados ao
atendimento as demandas apresentadas pela sociedade.
Além da revisão do PPA, foi entregue a Mensagem de Governo, na abertura do período
legislativo de 2021; e, também tempestivamente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para
2022; e a Lei do Orçamento Anual (LOA) 2022, que apresentou um aumento no volume de
recursos de, aproximadamente, 10%, em relação à lei anterior.
Com o objetivo de fortalecer o planejamento governamental municipal, o governo estadual, em
parceria com a Rede ODS Brasil, atuou em capacitação de Prefeituras, quanto à elaboração
dos Planos Plurianuais, atendendo aos municípios de Belém, Concórdia do Pará, Ourilândia do
Norte, São Geraldo do Araguaia e Tucumã.
E está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes, no que tange à meta 16.6: “Desenvolver instituições eficazes, responsáveis
e transparentes em todos os níveis”; e 17 - Parcerias e Meios de Implementação, na meta 17.16:
“Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias
multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos
financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos
os países, particularmente nos países em desenvolvimento”.

CONTRIBUIÇÃO AO ALCANCE DE CADA ODS
ODS

METAS BRASIL

1- Erradicação da Pobreza

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.a

1.b

2- Fore Zero e Agricultura Sustentável

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.a

2.b

2.c

3- Saúde e Bem-estar

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.a

4- Educação de Qualidade

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4,7

4.a

4.b

4.c

5- Igualdade de Gênero

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.a

5.b

5.c

6- Água Potável e Saneamento

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.a

6.b

7- Energia Limpa e Acessível

7.1

7.2

7.3

7.a

7.b

8- Trabalho Decente e Crescimento Econômico

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9- Indústria, Inovação e Infraestrutura

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.a

9.b

9.c

10- Redução de Desigualdades

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.a 10.b 10.c

11- Cidades e Comunidades Sustentáveis

11.1

12- Consumo e Produção Responsáveis

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7

11.2

11.3 11.4

11.5

11.6

11.7

11.a

8.9

11.b

8.10

3.b

3.c

8.a

8.b

3.d

11.c

12.8 12.a 12.b 12.c

13- Ação contra a Mudança Global do Clima

13.1 13.2 13.3 13.a 13.b

14- Vida na Água

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.a 14.b 14.c

15- Vida Terrestre

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7

15.8

15.9 15.a 15.b 15.c

16- Paz, Justiça e Instituições Eficazes

16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6

16.7

16.8

16.9 16.10 16.a 16.b

17- Parcerias e Meios de Implementação

17.1

17.6

17.7

17.8

17.9 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.19

17.2

17.3 17.4

17.5

Essa iniciativa integra o Programa de Governo, na área de Desenvolvimento Municipal,
que estimula a Gestão Eficiente - “Apoiar e promover a formação e o aprimoramento em
metodologias de gestão para melhorar a eficiência e efetividade da administração pública
municipal, por meio de plataformas digitais gratuitas” - e o Protagonismo Municipal “Implementar o fortalecimento institucional dos municípios paraenses para que assumam o
protagonismo do desenvolvimento local”.
Reiterando o compromisso em avançar nos esforços institucionais e de governança para
impactar na melhoria das condições de vida de sua população, o Governo do Pará aderiu ao
Movimento Voluntary Local Review, em abril de 2020, sendo o primeiro Governo Subnacional
do mundo a assumir o compromisso de anualmente encaminhar à ONU um relatório com as
contribuições em relação ao alcance de cada ODS.
Em 2021, foi entregue o segundo Relatório, cumprindo a missão de publicar as ações e iniciativas
realizadas nos anos de 2019 e 2020, por meio dos planos estratégicos e instrumentos de gestão,
integrantes de políticas públicas e legislações, que se alinham e contribuem com os 17 ODS. Das
169 metas dos ODS, o Governo do Pará apresentou contribuições para 111 (66%).
O Relatório foi entregue pelo Governo do Estado do Pará à Prefeitura de Nova York e à ONU,
durante a realização da Assembleia Geral das Nações Unidas. O 2º Relatório Voluntário Local
(RVL) encontra-se disponível no site da Seplad, nas versões em português e inglês, e no site da
ONU, em inglês.
O Governo do Pará compartilhou suas experiências e conhecimentos com o Escritório Distrital
de Relações Internacionais da Prefeitura de Bogotá, na Colômbia, em evento articulado
pela Prefeitura de Nova York e ONU, com o propósito de apoiar os planos nacionais para
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por meio de capacitação e
apoio internacional, conforme busca a meta 17.9, do ODS 17.
Ainda em 2021, teve seguimento o projeto Planejamento em Pauta, que busca propiciar
capacitação continuada aos técnicos e gestores da área de planejamento, oportunizando o
debate, troca de experiências relativas às temáticas que integram e influenciam o processo de
planejamento e a gestão de políticas públicas. Foram realizados 10 eventos, com a presença
de 70 instituições estaduais, municipais e de representantes da sociedade, totalizando 684
participantes, consolidando a Rede de Planejamento e, dessa forma, atendendo à meta 17.16
(“reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável complementada por parcerias
multissetoriais…”), do ODS 17.
Com esse mesmo objetivo, redução das desigualdades regionais, o Governo do Estado também
apoiou 8 municípios, com a celebração de 10 convênios, no valor de R$ 15,43 milhões, por
meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado (FDE), para fins diversos, como
implantação de serviço de abastecimento de água, reforma de terminal rodoviário, construção
de CRAS e de centro de convivência, além da revitalização e recapeamento de via.

Elaboração: Seplad, 2021.
Legenda: Azul Escuro - metas com contribuições do Estado;
Azul Claro - metas a serem trabalhadas.
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Gestão
Administrativa
O Governo do Estado, em 2021, desenvolveu as políticas públicas de sua competência,
assumindo também a responsabilidade de fortalecer ainda mais os alicerces do setor público,
com transparência e eficiência de suas ações e integridade das instituições que compõem
a estrutura governamental. O desenvolvimento e a melhoria do aparato público estadual
mostraram-se prioridades à atual gestão, com o objetivo de responder de forma célere e
efetiva às necessidades da população.
Essas prioridades expressam-se nas vagas ofertadas nos concursos públicos realizados, no
desenvolvimento de softwares que dinamizam as relações entre os serviços ofertados pelo
Governo e a sociedade, na melhoria de acesso à tecnologia e à informação para a população e,
ainda, na valorização do servidor público.
No que diz respeito aos concursos públicos, em 2021, ocorreram cinco certames, com um total
de 2.541 vagas ofertadas. Dentre os concursos realizados e com banca estabelecida, pode-se
citar os da Seplad e Seap. Com relação às nomeações, foram efetivadas, no exercício, 255.

PERFIL DO SERVIDOR
POR ESCOLARIDADE

PERFIL DO SERVIDOR
POR ÁREA

19.858

26.624

26%

15.147

15%

DEMAIS ÁREAS
SAÚDE

14.215

19%

40%

23%
11%

6.655

66%
40.572

41.790

EDUCAÇÃO

NÍVEL MÉDIO

SEGURANÇA

NÍVEL OPERACIONAL

NÍVEL SUPERIOR

TOTAL DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSOS PÚBLICOS - 2019 A 2021
5.000

PERFIL DO SERVIDOR
POR GÊNERO

4.500

PERFIL DO SERVIDOR
POR VÍNCULO

1.102

4.000
3.500

1%

3.493

3.000
2.500

2.904
2.341

2.000

52.122

50%

50%

3%

51.297

14.750

80%

14%

1.500

2%

1.000
500
-

82.672

1.991
144
2019

2020

2021

Fonte: Sigplan
O reconhecimento da importância dos servidores públicos para que a população tenha acesso
aos seus direitos constitucionais orienta as ações de valorização do servidor implementadas
pela gestão estadual, em 2021. Para isso, é importante observar o perfil do servidor estadual,
que se caracteriza, outros aspectos, pelo seguinte: a maioria, 80%, é de estatutários; há um
equilíbrio no quantitativo por gênero, 50% homens e 50% mulheres; e, quanto à escolaridade,
66% são do nível operacional, 23%, do nível médio, e 11%, nível superior.
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FEMININO

MASCULINO

ESTATUTÁRIO
ESTÁGIO

CLT

TEMPORÁRIO
OUTROS

Esses dados se complementam com o indicador divulgado pelo Ranking de Competitividade 2021, Equilíbrio de Gênero na Remuneração Pública Estadual, que posiciona o Pará, em 2019,
como a sexta Unidade Federativa com a melhor equidade salarial entre os gêneros.
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PILAR: EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA
INDICADOR: EQUILÍBRIO DE GÊNERO NA REMUNERAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
ANO 2019

100,0

BA
SP

96,1

GO

88,8

SE

88,1

ES

87,0

PA

78,7

PE

78,3

SC

A premiação por concursos faz parte da estratégia de valorização do servidor. Dessa forma, o
projeto Inova Servidor, que objetiva estimular a concepção de práticas inéditas que contribuam
para a gestão estadual, incentivando um ambiente de criação e desenvolvimento de ideias,
teve a sua segunda edição, com o tema “Um projeto para transformar o mundo”. Foram,
aproximadamente, R$ 17,6 mil em prêmios, sendo 20 projetos selecionados, com mais de 100
servidores públicos participantes nas finais, tendo como vencedor o projeto “Policiamento
Comunitário Escolar”, do 35º batalhão da PM.

74,5

RJ

74,3

AP

67,5

AM

60,0

MA

59,0

AL

55,8

TO

51,6

RR

49,1

DF

46,4

AC

40,2

RS

39,6

PI

39,5

MT

38,1

MG

18,9

MS

17,6

RN

13,6

RO

9,7

PR

9,6

PB

9,4

CE

Diante desse perfil e visando desenvolver a educação de qualidade, o Governo do Estado
vem ampliando o leque de cursos ofertados aos servidores. Os cursos de Cultura e Economia
Criativa, Formação de Pregoeiros, Técnicas de Elaboração de Relatório no PAD, Acolhimento
de Pessoas com Deficiência e Liderança no Serviço Público em Tempos de Crise são
alguns exemplos do vasto campo da administração pública focando a melhoria dos serviços
governamentais ofertados à sociedade. Esses cursos, nas modalidades presencial e a distância,
capacitaram 8.218 servidores.

Projeto Vencedor Prêmio Inova Servidor.

0,0
Fonte: CLP, 2021. Ranking de Competitividade.
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NÚMERO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS X PROCESSOS FÍSICOS
O incentivo ao desenvolvimento de habilidades extrafuncionais também integra a estratégia de
valorização. Neste sentido, o concurso “Olhar de Servidor”, em sua segunda edição, realizado no
mês de outubro, em referência ao dia do Servidor Público, efetuou a premiação de 10 servidores,
num total de R$ 48,8 mil, selecionando as melhores fotografias nas categorias “nossa gente,
nossa biodiversidade, nosso patrimônio histórico e cultural e nossa gastronomia”.

1.200.000
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600.000

702.832
522.004

523.844

508.031

466.420

400.000
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200.000
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24.991

50.500

2016

2017

2018

168.353

115.991

-
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2019
Processo Eletrônico

2020

2021

Fonte: SEPLAD, 2021.

O Governo do Estado segue trabalhando para aperfeiçoar as condições de acesso à tecnologia e
à informação da sociedade paraense. Em 2021, 51 municípios foram atendidos com a ampliação
da rede de telecomunicação de dados, que envolve serviços de implantação e manutenção da
rede de fibra óptica, implantação de unidades de rádio, além de outros relativos ao aumento
da infraestrutura necessária das Regiões de Integração, no que diz respeito, principalmente, ao
acesso à internet.

Premiação “Olhar de Servidor”.
O cuidado com a saúde é outro pilar importante da política de valorização do servidor. Nessa
perspectiva, o Plano de Assistência à Saúde (PAS) ofereceu a 261.491 segurados serviços
assistenciais ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidades, os programas de
prevenção da saúde, programa de assistência domiciliar - Assist Lar e o serviço de remoção
em ambulância.
Durante o período pandêmico, a gestão do Assist Lar traçou ações assertivas no processo
assistencial, dando brevidade nos atendimentos resolutivos com suporte necessário para
atenção à saúde e manutenção da vida dos segurados no ambiente domiciliar.
No que se refere à modernização dos meios de tramitação de processos, através do Processo
Administrativo Eletrônico (PAE), os resultados são relevantes, também, em 2021, uma vez que,
em 2020, atingiu-se um marco histórico na tramitação de processos eletrônicos em relação a
processos físicos. Desde 2016, ano de implantação do PAE, até 2019, observava-se uma lentidão
na adesão ao processo eletrônico. No entanto, com a necessidade de adequação do serviço
público, em virtude do cenário pandêmico, que obrigou ao isolamento e distanciamento social,
essa realidade rapidamente foi superada e o PAE vem consolidando-se como uma ferramenta
importante e necessária para a agilidade e melhoria da qualidade do serviço público estadual.

TOTAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS
COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE DADOS 2020 - 2021

ITEM

2020

2021

Total de Municípios

23

51

Fonte: SIGPLAN, 2021.
A esse respeito, alguns resultados importantes podem ser verificados, conforme dados do
IBGE/PNADC, que constata que mais de 70% dos domicílios paraenses possuíam acesso à
internet, em 2020, indicando um aumento de 3,71 p.p., em relação a 2019.

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES COM ACESSO À
INTERNET NO ESTADO DO PARÁ, RMB E FORA DA RMB, 2019-2020
ITEM GEOGRÁFICO

2019

20201

Pará

73,34

77,05

RMB

88,27

89,74

Fora de RMB

67,41

72,03

Fonte: IBGE/PNADC,2021. Elaboração: FAPESPA,2021.
1.Nota: O indicador para o ano de 2020 foi estimado pela FAPESPA, pois devido à pandemia a pesquisa ainda
não foi realizada para o ano de 2020, conforme esclarecimento da equipe PNADC do IBGE.
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Gestão Fiscal
No exercício de 2021 o Governo do Estado do Pará continua com sua trajetória de manutenção
de equilíbrio fiscal. Um dos pontos fundamentais para esse perfil fiscal foi o ingresso de recursos
públicos no Tesouro Estadual. Neste exercício alcançou uma receita total de R$ 35,2 bilhões,
superior em cerca de R$ 3,3 bilhões quando comparado a 2020, ano em que esse montante
atingiu R$ 31,9 bilhões, registrando, assim, um crescimento entre exercícios de 10,23%.
A receita de impostos alcançou, em 2021, o montante de R$ 18,1 bilhões, contra R$ 15,1 bilhões
do exercício de 2020, sendo que, desse total, 93,69% correspondem à arrecadação de ICMS, que
gerou um ingresso de R$ 16,9 bilhões. Os números demonstram a expressiva importância desse
tributo, para o equilíbrio das finanças públicas estaduais, como também para sustentação das
políticas públicas direcionadas ao bem-estar da população. Mais ainda: também para traçar um
horizonte de novos caminhos para desenvolvimento econômico e social do Estado, mostrando
os esforços do Governo para devolver cada real de tributo pago à população em todos os
rincões de nosso território, seja por meio de serviços públicos disponibilizados à população, seja
na forma de investimentos em infraestrutura que de forma direta e rápida criam novos postos
de trabalho no Estado.
Deve-se salientar que o crescimento de arrecadação tributária não influencia somente o
orçamento público estadual. Para cada Real arrecadado de ICMS, 25% são diariamente
repassado aos municípios, ou seja, os resultados dos esforços de arrecadação da Secretaria da
Fazenda vêm influenciando, positivamente, os orçamentos públicos municipais.
Do lado dos gastos públicos, em 2021, foram despendidos R$ 34,8 bilhões, apresentando, assim,
uma variação de 13,83% em relação ao ano passado, quando as despesas alcançaram R$ 30,6
bilhões. Como em todo Ente federativo, os gastos com pagamento de salários de servidores
públicos é o item que mais pesa no orçamento. Em 2021, foram direcionados, envolvendo todos
os Poderes constituídos, R$ 14,5 bilhões, representando um comprometimento de 41,75%
de todo o gasto público neste exercício. Se comparado ao exercício anterior, ocorreu um
crescimento de 8,10% (em 2020, foram despendidos R$ 13,4 bilhões).
Importa mencionar que, em 2021, uma parte dessa elevação tem vinculação direta com o
reajuste de 40% nos vencimentos dos profissionais do magistério, somados, ainda, os abonos
para esta mesma categoria de servidores. Isso mostra a disposição do Governo do Estado em
melhorar a remuneração daqueles que lidam diretamente com a educação, por entender que
esta é uma área fundamental para abrir e solidificar a melhoria do convívio social e, ainda, criar
um ambiente propício à empregabilidade.
Outro ponto que se deve destacar nas despesas realizadas no exercício de 2021 são os
recursos direcionados aos investimentos. Neste ano, o Estado do Pará alcançou o nível jamais
alcançado direcionando R$ 3,2 bilhões, contra R$ 2,2 de 2020, registrando, assim, o expressivo
crescimento de 41,20%, como uma média mensal de R$ 263 milhões de investimentos,
sendo fundamental para a manutenção e criação de novos postos de trabalhos e gerando um
ambiente de negócios propício à atração de investimentos privados no Estado.
Tal premissa pode ser comprovada quando se analisa as áreas que mais receberam investimento
público estadual. A área de transporte executou, em 2021, R$ 1,3 bilhão e a de urbanismo,
R$ 622 milhões, juntos consumiram 60,78% do total investido neste ano.
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No que diz respeito aos indicadores fiscais, no exercício de 2021 o Estado do Pará continuou
com equilíbrio fiscal. O resultado Primário alcançou neste ano o valor de R$ 498 milhões,
oriundo da diferença de uma receita primária de R$ 32,5 bilhões e despesas primárias de
R$ 32,2 bilhões. Com esse montante, o Pará cumpriu a meta de resultado primário tanto
seguindo os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF de R$ 1,9 milhão, descritos na
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, quanto ao acordado com a Secretaria do Tesouro
Nacional-STN, dentro do Programa de Ajuste Fiscal – PAF, que era de R$ 256,4 milhões.
Quanto aos gastos de pessoal, também o Tesouro Estadual cumpriu a meta, alcançando, em 2021,
40,29% da receita corrente líquida, inferior ao limite prudencial que é de 46,17% dessa receita.

O QUE IREMOS FAZER
Para o biênio 2022-2023, o Governo do Estado objetiva o fortalecimento da Gestão, com a
continuidade de um conjunto de ações estratégicas previstas no Plano Plurianual.
Para ampliar a capacidade da melhoria da gestão estadual, está prevista a realização de
13 concursos públicos, com, aproximadamente, 1.733 vagas ofertadas para os órgãos Sefa,
Fundação Santa Casa de Misericórdia, Corpo de Bombeiros, Fasepa, Semas e outros.

CONCURSOS PREVISTOS PARA SEREM LANÇADOS EM 2022
FSCMPA

250 VAGAS + CR

CORPO DE BOMBEIROS

405 VAGAS

FASEPA

67 VAGAS + CR

FHCGV

219 VAGAS + CR

HOL

121 VAGAS + CR

SESPA

315 VAGAS + CR

SEMAS

65 VAGAS + CR

IMETRO PARÁ

66 VAGAS

IGEPREV

21 VAGAS + CR

PC ÁREA MEIO

48 VAGAS + CR

AGTRAN

67 VAGAS + CR

CPC RC

58 VAGAS + CR

SEDOP

31 VAGAS + CR

Fonte: SEPLAD, Relatório de Gestão 2021.
Os projetos Canta Servidor, Inova Servidor e Olhar de Servidor seguem para o biênio 2022 2023, premiando o talento e a capacidade do servidor público.
Em relação à capacitação do servidor, está programada a realização do curso de pósgraduação, strictu sensu, mestrado, voltado à área da Gestão Pública, com temas específicos,
como Governança e Desenvolvimento, Sistema de Governança, Inovação no Serviço Público e
Processos Avaliativos.
A implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira Estadual- SIAFE permitirá
o aperfeiçoamento da gestão pública, a modernização da elaboração e monitoramento dos
instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) e o controle dos gastos públicos.
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Segurança
Pública

REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO DO PARÁ - 2018/2021
48,69%

Registro de Lesão no Trânsito

47,52%

Registro de Latrocínios

42,70%

Registro de Homicídios
32,72%

Registro de Roubos

O QUE FIZEMOS
O Governo vem atuando para garantir a segurança pública e trabalha com estratégias
integradas para prevenir a ocorrência de delitos, bem como aumentar a resolutividade das
investigações e, assim, permitir a diminuição dos índices de violência e criminalidade.
Nesse sentido, o Governo do Estado investiu e atuou na realização de estratégias e metas
de elevado impacto na modificação do quadro histórico de violência em todos os territórios
do Pará, contribuindo com o alcance de diversos ODS (Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável), a exemplo do ODS 16, que visa “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”, ODS 11, que almeja “Tornar as cidades e
assentamentos humanos inclusos, seguros, resilientes e sustentáveis” e do ODS 3, que objetiva
“Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”, em
especial nas ações relacionadas à educação e à fiscalização no trânsito, ambas integrantes da
política de Segurança Pública.

24,62%

Registro de Furtos
Registro de Morte no Trânsito
Fonte: Segup/PA, 2021
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Entrega de novas motocicletas e viaturas.
Como parte do plano de reconhecimento do trabalho executado pelo funcionalismo público,
em especial dos servidores que atuam na área da segurança pública do Pará, em 2021,
8.919 agentes foram capacitados, representando um investimento de aproximadamente
R$ 6,3 milhões no processo de educação contínua desses profissionais, com destaque para a
implantação do programa de mestrado tecnológico de Segurança Pública, em parceria entre
o Instituto de Ensino de Segurança do Pará - IESP e a Universidade do Estado do Pará - UEPA.
Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/3

Em 2021, dando continuidade às estratégias baseadas nas diretrizes fundamentais dos três
“I”: Investimento, Inteligência e Integração, o Governo do Estado manteve a diminuição dos
principais índices de criminalidade, registrando no comparativo 2018/2021 (até o mês de
dezembro/2021), segundo dados da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal SIAC/SEGUP-PA, com redução de: 42,70% no registro de Homicídios; 47,52% no registro de
Latrocínios; 32,72% no registro de Roubo; 24,62% no registro de Furtos; 4,89% no registro de
Morte no Trânsito (mortes no trânsito + acidente no trânsito com morte + homicídio no trânsito)
e de 48,69% no registro de Lesão no Trânsito. Isso demonstra a sinergia entre as instituições
que atuam no sistema de segurança pública do estado.
III Curso de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídios em Paragominas.
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Desenvolvimento Social: Segurança Pública

Além disso, no mesmo ano, foi sancionada a Lei no. 52/2021, que promoveu a equiparação do
soldo ao salário mínimo vigente, aos Praças e Praças Especiais Inativos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, assim como, aos pensionistas, reconhecendo e valorizando
a categoria.

Entrega de colete balístico.

Governador sanciona a Lei N°. 52/2021
Paralelamente, o Governo do Estado avançou na realização de diversos concursos para os
órgãos da segurança pública, enfatizando o compromisso da atual gestão em dotar a área do
quantitativo de pessoal adequado às demandas, em todas as regiões do Estado.

Aprovado em 2019 pela Organização das Nações Unidas (ONU), o projeto “Strengthening Road
Traffic Enforcement in Brazil” (Fortalecimento da fiscalização do tráfego rodoviário no Brasil)
segue sendo executado. Em outubro de 2021, concluiu a capacitação da quinta turma, composta
por 35 agentes de fiscalização do DETRAN, lotados em Belém e Castanhal, em novas práticas
de fiscalização de vias urbanas e rodovias, com foco na segurança viária. A iniciativa objetiva
aumentar a eficiência das operações fiscalizatórias, em um esforço do governo estadual de
colocar o Pará na vanguarda das melhores práticas em termos de segurança viária mundial.

CONCURSOS PÚBLICOS/2021

ORGÃOS

VAGAS

PMPA

2.405

PCPA

1.088

SEAP

1.945

TOTAL

5.438

Outras medidas de valorização, adotadas desde 2019, como melhorias de equipamentos,
entregas de viaturas e reformas de instalações das corporações, também fazem parte do
plano de melhorias que segue em execução por todo o Estado, a fim de ampliar a presença e
a qualidade dos serviços prestados e de garantir melhores condições de trabalho aos policiais.
Foram investidos mais de R$ 15 milhões na aquisição de aproximadamente 6.200 coletes
balísticos mais leves e resistentes para a Polícia Militar (PM) e para a Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária (SEAP), além de 227 aparelhos de telefonia e locação de
700 motocicletas para a PM, renovando toda a frota, que será distribuída entre a Região
Metropolitana e as cidades do interior, como medida de reestruturação e modernização dos
órgãos de Segurança Pública.
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Agentes em operações garantindo treinamento efetivo.
Dentre as estratégias de atuação integrada, destaca-se a implantação do Centro Integrado
de Comando e Controle, em Belém, um investimento de R$ 6 milhões, com recursos do Fundo
Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (FESPDS). O espaço oferece melhores
condições para a integração na realização das atividades de todas as forças de segurança, com
maior resolutividade às demandas da população. Ressalte-se que, com a mesma orientação e
características, foram implantados Centros de Atendimento e Despacho (CAD), nos municípios
de Abaetetuba, Breves, Itaituba e Tucuruí.
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Vale ressaltar que, numa série histórica desde 2010, o mês de outubro de 2021 foi o de menor
número de registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no Pará, de acordo com
balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O termo CVLI
diz respeito a casos de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Ao comparar
o registro de outubro de 2021 com o do mesmo mês de 2018, em que 337 crimes foram
computados, a queda é de 56,8% de CVLI.
Entrega do CICC e do CIOP, em Belém.

Centro de Atendimento e Despacho, em Breves.

Complementarmente, foram investidos recursos na adoção e ampliação de sistemas públicos
de videomonitoramento, resultando, em 2021, na implantação do sistema em Breves (com
oito câmeras) e na ampliação de sistemas em Belém, Salinópolis, Castanhal e Santarém. Esse
sistema conta, hoje, com 350 câmeras de monitoramento, que possibilitam leitura de placas
de veículos, reconhecimento facial, visualização de até 1 km de distância, além de giro de 360
graus, para prevenir e combater a criminalidade na Região Metropolitana de Belém (RMB) e
municípios do interior do Estado, representando um avanço em relação à quantidade do ano
anterior, de 244 câmeras. Apenas na Região Metropolitana de Belém, a vigilância eletrônica
dispõe, atualmente, de 250 equipamentos, estrategicamente instalados nos bairros da capital
e em locais específicos, selecionados segundo a incidência de crimes.

No Pará, com suas dimensões continentais, a capacidade de mobilização das forças de
segurança é primordial, seja no atendimento de operações policiais, conservação ambiental, ou
no recente apoio logístico para enfrentamento à pandemia da covid-19 (transporte de materiais
e equipamentos hospitalares, equipes, medicamentos e vacinas), visando proporcionar
atendimento tempestivo e resguardar o maior número de vidas.

Transporte de vacina contra a covid-19 para regiões de difícil acesso no Pará.
Sala de videomonitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle.

Assim, em parceria com a prefeitura municipal, ocorreu a implantação de uma nova base
operacional do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP), em Santarém (RI Baixo
Amazonas), por meio da locação de um hangar.
No âmbito carcerário, o Governo do Estado adotou procedimentos preventivos de vacinação
(Tríplice Viral), tanto para servidores quanto para Pessoas Privadas de Liberdade (PPLS), com
o objetivo de reduzir agravos em casos de contágio da covid-19, assim como distribuiu materiais
de biossegurança para servidores. Em meados de 2021, houve retomada de ações em mutirão
de saúde nas unidades prisionais para realização de orientações e testagens rápidas. Quando
detectada a doença, o protocolo de tratamento era realizado, com a distribuição da medicação
e acompanhamento dos casos, sendo possível manter, assim, o controle da pandemia no
cárcere com índice zero de óbito pela enfermidade. Ressalta-se que a vacinação, que ocorre
desde junho de 2021, já resulta em 97% da população prisional imunizada.
É importante destacar que, em 2021, ocorreu a entrega de relevantes obras de adequação: na
Delegacia de Barcarena, em Vila dos Cabanos (Região Tocantins), em parceria com a prefeitura
local; Delegacia de Muaná (Região Marajó), com custo de R$ 908 mil, financiada pelo FISP.

Câmeras distribuídas estrategicamente na RMB.
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O Governo do Estado também executou obras de readequação em diversas estruturas já
existentes, com destaque para o prédio onde funciona o Comando de Policiamento Regional IV
(CPRI), na Vila Permanente, em Tucuruí, Região Lago de Tucuruí, viabilizada através da cessão
de um antigo imóvel pela Eletronorte e da parceria firmada entre a Prefeitura de Tucuruí e a
Polícia Militar (PM).
A Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Arari, na Região Marajó, também foi reformada,
com recursos do Fundo de Investimento da Segurança Pública (FISP), no valor de R$ 268,9
mil, beneficiando ainda distritos mais distantes, como Jenipapo, Francês e Mocoões. Na mesma
região, foram realizadas reformas na Delegacia de Polícia de Melgaço; e, em Belém, Região
Guajará, reforma e ampliação do Complexo Tiradentes da Polícia Militar.
Na Região Guamá, merece destaque a reestruturação do Posto Policial Destacado, localizado
na Vila de Algodoal, Ilha de Maiandeua, no município de Maracanã. O posto readequado
pertence ao 5º Batalhão de Polícia Militar, vinculado ao Comando de Policiamento Regional III
(CPR III). A nova estrutura somou-se a melhorias realizadas desde 2019, quando a Vila recebeu
lancha para as atividades do grupamento fluvial e a instalação de um rádio base e antena 3x5/8,
para fortalecer a comunicação dos policiais militares que atuam na segurança local.

Fachada da Unidade Regional de Castanhal da Polícia Científica do Pará.
No entendimento de que a redução da criminalidade passa pelas condições adequadas
de funcionamento do sistema penitenciário, o governo estadual reforçou ações de gestão
operacional e administrativa, controle do cárcere e ampliação de vagas, em 2021. Nesse
aspecto, ressalta-se a entrega de quatro novas unidades penitenciárias: na região Lago de
Tucuruí, a Unidade Prisional Masculina de Tucuruí com 210 novas vagas; em Marabá, na Região
Carajás, o Centro de Recuperação Agrícola Semiaberto e a Cadeia Pública, totalizando 506
novas vagas; em Santa Izabel do Pará, a construção de dois novos blocos na Colônia Penal
Agrícola, com 200 novas vagas. Os recursos aplicados, da ordem de R$ 22 milhões, resultaram
no acréscimo de 916 novas vagas. Atualmente, a SEAP aponta, no âmbito estadual, uma
população carcerária de 18.524 custodiados, sendo 14.998 encarcerados e 3.526 monitorados
eletronicamente, em 2021.

Novo Posto Policial Destacado, em Algodoal.
Também na região Guamá, o Governo do Estado entregou a Unidade Regional de Castanhal
da Polícia Científica do Pará, que atende a 47 municípios da região nordeste do Estado. A
reconstrução da unidade envolveu toda a estrutura do prédio, como as áreas dos Institutos
Médico Legal (IML) e Criminalística (IC). Além disso, a sala de necropsia, totalmente readequada,
atende a todas as normas de biossegurança, como plano de tratamento de efluentes biológicos
e construção de esgoto para descarte dos resíduos líquidos.
Além disso, 42 unidades do Corpo de Bombeiros receberam adequações, incluindo aquisição
de novos equipamentos e mobília e obras de reforma, a exemplo do prédio do 5° Grupamento
Bombeiro Militar (GBM), em Marabá, que recebeu Polo de Formação, novo alojamento feminino,
guarita e uma viatura autoplataforma mecânica (APM-04), com alcance de 20 m de altura, para
auxílio no suporte a operações de salvamento em altura e combate a incêndios urbanos. A
referida obra totalizou, aproximadamente, R$ 571 mil, advindos do Fundo de Investimento de
Segurança Pública (FISP), e contribuiu para melhores condições de trabalho dos profissionais
que atuam no combate a incêndios urbanos e florestais e no atendimento emergencial durante
as tradicionais cheias do rio Tocantins. Obra semelhante se deu no 4° Grupamento Bombeiro
Militar (GBM), em Santarém.
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Pelo trabalho, internos da Cpasi começam a traçar um novo futuro, livre e produtivo.
As ações de assistência psicossocial realizadas no Sistema Prisional do Estado aproximaram
a pessoa presa da sociedade, por meio dos projetos colocados em prática em parceria com
diversos órgãos, objetivando a promoção da assistência social da população privada de
liberdade. Em virtude do estado de pandemia, várias ações foram realizadas à distância como
a Carta Virtual, 81 unidades, além das 3.146 televisitas realizadas.
Em 2021, apenas 13 óbitos foram registrados nas unidades prisionais do Estado, sendo um por
acidente e doze por causas naturais. Nota-se também uma importante redução das apreensões
realizadas após as inspeções periódicas, demonstrando maior presença do Estado dentro das
unidades prisionais.
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O Governo do Estado, por meio do Detran, investiu R$ 8 milhões, com recursos próprios do
órgão, para o melhor atendimento à população, com ênfase ao novo prédio da Circunscrição
Regional de Trânsito (Ciretran) de Conceição do Araguaia, e às reformas nas Ciretrans de
Mãe do Rio, Tomé-Açu e Xinguara. Além disso, foram aplicados cerca de R$ 22 milhões na
sinalização de trânsito em municípios, como Capanema, Itupiranga, Breves, Paragominas,
Tomé-Açu, Marabá, Baião e Tailândia.

Até outubro de 2021, 80 pessoas do interior do Estado já haviam garantido os benefícios
do Programa. Além da primeira habilitação nas categorias A ou B, os beneficiários também
poderão solicitar adição das categorias A ou B e mudança para a categoria D. Com isso, o
Governo espera contribuir para que os candidatos selecionados possam se profissionalizar e
melhorar a renda da família.

O QUE IREMOS FAZER
Para 2022, estão previstas as seguintes obras de construção: Grupamento de Bombeiro Militar,
em São Félix do Xingu; 36º Batalhão de Polícia Militar, em São Félix do Xingu; 25ª Companhia
Independente da Polícia Militar, em Eldorado dos Carajás; 21º Batalhão de Polícia Militar,
em Marituba; 24ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Itupiranga; 13ª Companhia
Independente da Polícia Militar, em Uruará; e 30º Batalhão de Polícia Militar, em Ananindeua.
Além dessas, serão realizadas obras de adequação da Superintendência da Polícia Civil, em
Redenção; e das Delegacias de Polícia, em Afuá, Anajás, Curralinho, Salvaterra, Barcarena e
Limoeiro do Ajuru. Assim como, serão continuadas as obras de adequação do 6º Batalhão de
Polícia Militar, em Ananindeua, no valor de R$ 1,1 milhão; e de reforma do Comando de Missões
Especiais da PMPA, valor de R$ 3,1 milhões.
Outra entrega de caráter estratégico, prevista para 2022, demandada há vários anos pela
sociedade, é a construção da primeira base integrada flutuante no Distrito de Antônio Lemos,
em Breves (Região Marajó), com investimentos de R$ 5 milhões, que permitirá a presença e
atuação do sistema de segurança pública em um corredor historicamente conhecido como
passagem de drogas e contrabando.

Agentes públicos em frente ao novo prédio do Detran, em Conceição do Araguaia.
Com o objetivo de oferecer de forma gratuita o acesso à Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), o Governo do Estado criou, por meio da Lei Estadual no. 9.275/2021, regulamentada pelo
Decreto Estadual 1817/2021, o programa social “CNH Pai D’égua”, voltado para pessoas de
baixa renda, com idade a partir de 18 anos. As 10.000 vagas ofertadas foram divididas entre
CNH Metropolitana, que abrange os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides,
Santa Bárbara e Santa Izabel do Pará; e CNH Interior, que contempla os demais municípios do
Estado.

A região Carajás será contemplada com a implantação de Base do Graesp, em Marabá. Haverá,
ainda, a implantação de duas bases fluviais móveis, em Abaetetuba (região Tocantins) e Belém
(região Guajará), instaladas em lanchas para o atendimento das ocorrências na zona ribeirinha
dessas regiões.
Para garantir a valorização do profissional e o fortalecimento das ações periciais, está
prevista a inauguração do novo prédio do Instituto Médico Legal (IML) do Estado, cuja obra
de readequação e reestruturação está com cerca de 95% das ações concluídas, incluindo:
nova acomodação para médicos legistas e auxiliares; novas salas administrativas e de
Identificação Necropapilar; novos consultórios de psiquiatria forense; nova Sala de Necropsia
com workstations para lavratura de laudo; Capela Ecumênica, além da implementação da
Cadeia de Custódia, em cumprimento à Lei nº 13.964/2019. No novo prédio, destaca-se ainda o
investimento de cerca de R$ 2 milhões na aquisição de Scanner de Raio-X para laudos periciais
e de 10 Mesas de Necropsia.
Em parceria com a empresa Vale, o Governo do Estado concluirá a implantação da Unidade
Integrada de Segurança, em Marabá, obra iniciada e orçada em cerca de R$ 5 milhões, com
previsão de entrega para 2022. A Unidade tem por finalidade assegurar a integração dos órgãos
de Segurança Pública, visando à atuação preventiva e consequente redução da criminalidade
no município.
Além disso, com o compromisso de garantir a presença do Estado por todo o Pará, no próximo
ano, serão implantadas uma Base Integrada Fluvial, em Óbidos, e uma Unidade Integrada de
Segurança de Moraes de Almeida, em Itaituba.

Lançamento da CNH Pai D’égua, pelo Governador.
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Maquete Eletrônica da Unidade Integrada de Segurança
de Marabá – Fonte: VALE
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No sentido de atender à constante demanda de novos profissionais, serão concluídos os
concursos da Polícia Militar do Estado (PMPA), com 2.405 vagas; da Polícia Civil do Estado
(PCPA), com 1.088 vagas; e da SEAP, com 1.945 vagas. Está prevista, também, a realização de
concurso público do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), para provimento de 405 vagas.
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MÉDIA DESDE 2019 DOS GASTOS EM SAÚDE DA RRIT

17.54% 16.60%

14.15%
16.24% 16.00% 15.80% 15.55%

14.44%

13.74% 13.45%

O QUE FIZEMOS
A área da saúde, nos últimos dois anos, em especial, tem sido demandada de forma intensa por
toda a população brasileira, evidenciando a importância do Estado na condução de políticas
governamentais para todos, adequadas às territorialidades, com vistas à promoção da vida
humana.
Como coordenador da política estadual, o Governo do Pará esteve presente em todos os
municípios, com planejamento, apoio municipal, investimentos e prontidão às demandas de
saúde, especialmente para contenção dos múltiplos efeitos da pandemia da covid-19.
Ressaltam-se que as ações e programas da Saúde alinham-se aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), especialmente ao ODS 3, que trata da Saúde e Bem-Estar, cujas metas
correspondentes envolvem a diminuição da ocorrência de doenças e mortes prematuras, tais
como a redução da mortalidade materna, da mortalidade neonatal, do potencial endêmico,
dentre outras.
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Fonte: SIOPS/DATASUS, Secretaria de Fazenda e Diário Oficial dos Estados. Adaptação Seplad.

Neste exercício, a aplicação foi de 14,4%, percentual que garantiu a cobertura de serviços
essenciais com qualidade à população por todo o Pará, especialmente aos serviços de média e
alta complexidades, que representou 96% de todo o recurso aplicado na Saúde.
O Governo do Pará intensificou o combate à pandemia, em 2021, com ações planejadas para
contenção da chamada “segunda onda” de infecção pelo novo coronavírus e suas variantes.
A descentralização dos procedimentos de saúde e o controle das fronteiras mais vulneráveis
à disseminação da infecção foram medidas de extrema relevância para a desaceleração da
doença.
Assim, o tratamento imediato e adequado diminuiu a sobrecarga no sistema de serviços de
saúde, evitando o descontrole nas lotações dos leitos hospitalares. As Policlínicas Itinerantes,
estratégia do Saúde por Todo o Pará, que, com unidades móveis e fluviais, permaneceram
com atendimentos diretamente à população, tais como a detecção, notificação, investigação,
tratamento e monitoramento de prováveis casos suspeitos da covid-19.

Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/3
Assim, tendo o Sistema Único de Saúde (SUS) como importante norteador dessa política pública,
o Governo do Estado garante investimentos em todos os níveis de atenção, com execução
direta ou apoiando as gestões municipais de saúde, possibilitando o enfrentamento do impacto
das doenças nos indivíduos e sociedade.
O Pará é um dos Estados brasileiros que mais investiram em serviços de saúde. De janeiro de
2019 a outubro de 2021, segundo o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em
Saúde (SIOPS), conforme a média de investimento aplicada pelo Governo do Estado em Ações
e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), alcançou, cenário nacional, a oitava colocação entre as
unidades da federação.
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Atendimento médico nas Policlínicas itinerantes e realização do teste RT-PCR na rede pública de saúde.

Destaca-se a implantação do Centro Itinerante de Testagem RT-PCR para Covid-19, que
viabilizou a testagem em massa necessária para o monitoramento da doença no Estado,
detectando in loco, principalmente nos municípios turísticos com iminência de proliferação do
vírus. O Centro móvel percorreu mais de doze municípios, iniciando por Salinas (Rio Caeté), com
capacidade de realizar 500 testes de PCR/dia.
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Ressaltam-se os 3 anos consecutivos de diminuição considerável de doenças endêmicas no
Pará, como a Malária, Chikungunya e Zika. Desde 2019, os índices das doenças transmissíveis
por vetores diminuíram substancialmente, alcançando taxas positivas.

Malária
Redução de 24,01%
18.634 casos em 2021

Febre Zika
Redução de 84,09%
28 casos em 2021

Febre Chikungunya
Redução de 34,35%
107 casos em 2021

Com o compromisso de preservar a vida das mulheres no Estado, o Governo do Pará assinou
com 144 municípios Pactos pela Redução da Mortalidade Materna, que prevê atuação
conjunta em ações e programas, com previsão de recursos para execução em torno de R$ 24
milhões.
Dentre as ações do Plano de Trabalho Estadual destaca-se a realização de capacitações em
formato presencial e videoteleconferências, como “Zero Morte Materna por Hemorragia” para
as equipes de saúde, realizada pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).
O atendimento adequado, a integração e fortalecimento da rede materna e infantil orientaram
a realização da Expedição do Marajó, que atendeu todos os 16 municípios do arquipélago. A
estratégia resultou na elaboração do Diagnóstico Situacional da rede de atenção à saúde da
mulher e da criança, contemplando o levantamento das maternidades com leitos de alto risco,
os serviços em saúde disponíveis na região, incidência das doenças sexualmente transmissíveis,
identificação de fluxos de atendimento a gestantes e estruturas de salas de parto, além da
identificação de protocolos de emergências obstétricas.

Mais de 7 mil pessoas atendidas no
Núcleo de Atenção ao Autismo – NATEA.

Prioridade na capacitação, acolhimento humanizado
e extensão dos serviços a todas as regiões do Estado.

A emissão das Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno Autista (Ciptea)
significou outro avanço na atenção ao autismo. O acesso a esse direito facilitou o atendimento
dos usuários nos serviços públicos e privados, além de contribuir para a organização de dados
referentes ao número de pessoas com autismo no Pará.
A capacitação dos servidores públicos sobre a política de atenção ao autista contou com
parceria da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, por meio do Projeto “Capacitar
para Incluir”. A iniciativa percorreu 14 municípios, envolvendo as 12 Regiões de Integração,
capacitando cerca de 500 servidores que atuam na gestão e atendimento dos serviços.
Em consonância com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente
em Saúde, o Governo implantou o Programa “Qualifica Saúde”, através da Lei estadual nº
9.319/2021, que objetiva a qualificação, por meio de pesquisa e extensão, profissionais de saúde
do programa de residência médica, multiprofissional e uniprofissional. Foram aportados recursos
de cerca de R$ 7 milhões para, dentre outros fins, concessão de bolsas complementares aos
preceptores e residentes médicos e multiprofissionais inseridos no programa de pós-graduação
do Estado.

Expedição Marajó, que objetiva promover o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna.
Com base nas demandas da sociedade paraense, o Governo do Estado implantou a Política
Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
instituída pela Lei nº 9.061/2020. Em 2021, o Núcleo de Atendimento do Transtorno de Espectro
Autista (Natea), vinculado ao Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), atendeu
aproximadamente 7.000 pessoas.
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Profissional de saúde atuando no âmbito do Programa Qualifica Saúde.

113

Saúde

Ainda no que tange à qualificação de profissionais, foi reinaugurada a Escola Técnica do
SUS (ETSUS), que possibilitou a qualificação de 475 profissionais de saúde, atendendo às
necessidades dos serviços de saúde integrantes da rede SUS do Estado do Pará.

Para pacientes com covid-19, foram disponibilizados 2.570 leitos clínicos e 703 de UTI, durante
pico da contaminação.

Leitos do Hospital Ophir Loyola para pacientes oncológicos, transplantados e renais crônicos, de
Campanha em Santarém e Hospital Regional de Tucuruí.

Fachada da nova sede do ETSUS.

Governador em visita ao ETSUS.

O Estado retomou o serviço de Telemedicina, projeto que integra o Programa Assistência
Médica Especializada na Região Norte do Brasil, desenvolvido pelo Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI), em parceria com o Hospital Israelita Albert
Einstein. Em 2021, 25 municípios de 8 regiões de integração executaram o programa, que
possibilitou 3.034 atendimentos em saúde.

Ainda no esforço de combate e mitigação da covid-19 e seus efeitos, o Governo do Estado
ampliou para os hospitais regionais de Altamira, Marabá e Santarém os serviços ambulatoriais
pós-covid-19, tendo realizado mais de 20 mil atendimentos, contribuindo para a qualidade da
saúde da população paraense. E inaugurou também o Centro Especializado de Atendimento
Covid-19, em Belém, nas dependências do Hospital Santa Terezinha, ofertando 120 leitos, dos
quais 60 são clínicos e 60 são de UTI. Além do Centro em Belém, o Pará possui três centros
especializados, localizados em Bragança (Região Rio Caeté), Parauapebas (Região Carajás) e
Santarém (Região Baixo Amazonas).

Pontos de acesso de Telemedicina.
Dentre os inúmeros benefícios da Telemedicina ao Estado e sua população, destacam-se a
melhoria na qualidade do cuidado ao paciente, redução do tempo de espera por atendimento
e do número de transferências de pacientes para outras localidades, em virtude da oferta de
assistência médica especializada no próprio município de residência, além da redução de custos
e melhoria na alocação de gastos.
Ressalta-se a ampliação dos investimentos em serviços de média e alta complexidades,
disponibilizados via SUS, garantindo maior oferta de leitos UTI desde 2018 a 2021, ou seja, de
492 para 690 leitos (excluídos os leitos de UTI exclusivos para tratamento de pacientes com
covid-19), um acréscimo global de 40%, nas modalidades Adulto (40%), UTI Pediátrica (57%) e
UTI Neonatal (31%).

273

UTI Adulto

UTI Pediátrica

79

124
140
184

UTI Neonatal
2018

382

40%

MAIOR OFERTA DE
LEITOS DE UTI DO SUS

57%

no Estado, desde 2018.

31%

Imagens dos hospitais regionais e Policlínica Metropolitana onde funcionam os ambulatórios.

2021*
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Fonte: CNES/DATASUS (Compilação Seplad).
Nota: *Excluídas UTI exclusivas para
tratamento de pacientes com covid-19.
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No que tange à requalificação de estabelecimentos assistenciais de saúde, foram repassados
recursos, no valor aproximado de R$ 8 milhões, para os municípios de Rio Maria, Pau D’Arco,
Alenquer, Monte Alegre, Ananindeua e Portel, em quatro Regiões de Integração.

ESTABELECIMENTOS REQUALIFICADOS

Imagens do Hospital Sta. Terezinha, onde funciona o Centro Especializado de Atendimento covid-19.
O Governo do Estado, por meio da Sespa, distribuiu de forma eficiente 100% das vacinas
contra a covid-19, imunizante enviado pelo Ministério da Saúde, assim como pelo quantitativo
adquirido com recursos estaduais. Esse esforço conjunto envolveu uma cadeia logística
adequada às especificidades territoriais, atendendo todos os 144 municípios, o que permitiu a
imunização total de aproximadamente 58% da população, em 2021.
Importante destacar que, além da priorização das ações e serviços de saúde ao enfrentamento
da pandemia, o Governo concluiu a modernização tecnológica em estabelecimentos de saúde
para a obtenção de exames por imagens de alta performance. Registra-se a entrega de seis
tomógrafos e equipamentos de ressonância magnética, garantindo maior eficiência e exames
com maior precisão e em menor tempo.

Estabelecimento

Município/Região

Valor

Reforma e Ampliação do Hospital
Municipal Dr. Eurico Paes Candido

Rio Maria/Araguaia

R$ 1.085.000

Reforma e Adequação do Hospital
Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro

Pau D'Arco/Araguaia

R$ 390.000

Reforma e Ampliação do Hospital
Santo Antônio

Alenquer/Baixo Amazonas

R$ 720.000

Reforma e Ampliação do Hospital Municipal

Monte Alegre/Baixo Amazonas

R$ 1.200.000

Ampliação e Reforma do Hospital
Municipal Infantil Dr. Celso Leão

Ananindeua/Guajará

R$ 4.114.592

Equipamentos para o Hospital Municipal

Portel/Marajó

R$ 466.354

Fonte: SigPLAN, 2021.

O governo inaugurou, também, o Centro de Hemodiálise do Hospital Regional Público do
Marajó, em Breves, com 10 máquinas, sendo sete para hemodiálise ambulatorial e duas para
tratamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), incremento importante que amplia a
capacidade de atendimento para até 21 pacientes fixos em três turnos.

Tomógrafo da Santa Casa e equipamento de ressonância magnética do Hospital Regional do Sudeste.
Ampliando os serviços referentes ao tratamento dialítico ofertado pelo Governo por meio do
SUS, o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, em Belém, passou a disponibilizar aos pacientes
a Diálise Peritoneal, técnica alternativa para substituir a função renal da hemodiálise e que pode
ser realizada em domicílio, oferecendo maior conforto ao paciente e evitando a locomoção que
exige a terapia tradicional.

Na Diálise Peritoneal, o paciente realiza o tratamento em casa.
Centro de Hemodiálise do Hospital Regional Público do Marajó.
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O QUE IREMOS FAZER
Conforme o Plano Plurianual, o Governo irá avançar no serviço de Telemedicina com a
implantação gradativa dos pontos de acesso em 31 municípios, escolhidos pelo Ministério
da Saúde. Com previsão para conclusão até o segundo semestre de 2022, o serviço
oferecerá consultas em sete especialidades, beneficiando, com atendimento especializado,
aproximadamente, 800 mil habitantes.

Ainda priorizando os cuidados com a mulher, o Estado dará continuidade ao convênio celebrado
com a Prefeitura de Santarém, repassando recursos financeiros no valor de R$ 8 milhões para a
conclusão do Hospital Materno Infantil, que contará com 128 leitos.

Com investimentos assegurados, o Estado ampliará e fortalecerá a rede assistencial de saúde
com a construção do Hospital e Pronto-Socorro da Augusto Montenegro, projetado para a
oferta de 120 leitos. A nova unidade trará benefícios a 2,2 milhões de habitantes da Região
Metropolitana de Belém.

Maquete eletrônica do Hospital Materno
Infantil de Santarém.

Maquete eletrônica do Hospital Regional de
Ourilândia do Norte - Fonte: VALE.

Destaca-se o início da obra de construção do Hospital Regional de Ourilândia do Norte,
fruto de acordo firmado entre o Governo do Estado e a empresa Vale, com investimento de
R$ 70 milhões. Terá capacidade de 120 leitos e atendimento de 16 especialidades médicas,
destacando-se neurologia, traumatologia e nefrologia. A unidade proporcionará a expansão
da Rede Assistencial de Urgência e Emergência, Clínica e Cirúrgica da Região Araguaia,
beneficiando mais de 575 mil habitantes.

Maquete eletrônica do Pronto-Socorro da Augusto Montenegro.
Para atender exclusivamente o público feminino, que representa aproximadamente 49% da
população paraense, será concluído o Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré, com 120
leitos, num investimento de R$ 112 milhões.

Maquete eletrônica da Policlínica de Marabá.

Hospital da Mulher.
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Além disso, serão implantadas as policlínicas de Marabá, Santarém e Tucuruí, que ofertarão
diversas especialidades médicas à população da Região Carajás e Baixo Amazonas,
disponibilizando um conjunto de serviços em saúde, tais como consultas, exames e procedimentos
necessários às demandas específicas de cada região.
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Educação Básica

INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA

4.000.000
3.500.000

O QUE FIZEMOS
A Educação Básica é estruturada em níveis (educação infantil, ensinos fundamental e médio)
e modalidades (educação de jovens e adultos, profissional, indígena, especial, do campo e
quilombola). Em todas as suas expressões, a educação é prioridade para o Governo do Estado.

3.000.000

O acesso à educação básica contribui diretamente ao alcance de cinco objetivos e 14 metas de
desenvolvimento sustentável da ONU, firmados na Agenda 2030, especialmente no que tange
aos ODS 1 - Erradicação da Pobreza, 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável, 4 - Educação
de Qualidade, 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico e 16 - Paz, Justiça e Instituições
Eficazes.

2.000.000

2.500.000

1.500.000
1.000.000
500.000
0
2018

2019

Total investido em ed. báscia

2020

2021

Pagamento de pessoal e encargos sociais

Fonte: Siafem, 2021.

Observa-se um aumento de 26% em investimentos totais em educação básica, com relação
a 2018, e de 20% no pagamento de pessoal, decorrentes da implementação do Plano de
Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) da educação básica e da concessão do abonoFundeb ao magistério, aos demais profissionais da educação e a todos os servidores do apoio
administrativo.
Com o início da pandemia da covid-19 no Brasil, os desafios educacionais tornaram-se mais
densos e visíveis. Estima-se que os efeitos sejam observados nas próximas décadas. Os
impactos perpassam pela evasão e fluxo escolar, bem como por fatores socioeconômicos,
agravados durante esse período.
Neste ano, visando à minimização dos efeitos da pandemia, deu-se continuidade às estratégias
de ensino remoto iniciadas em 2020, concomitantemente com o retorno gradativo das aulas
presenciais. Destacam-se os projetos:
Fonte: http://www.odsbrasil.org.br
Em 2021, registrou-se a matrícula de 357.278 alunos no ensino médio; 168.959 no ensino
fundamental; 52.499 na educação de jovens e adultos; e 55 na educação infantil, em que o
Estado atua nas aldeias indígenas. Quanto às modalidades educacionais, registram-se 1.236
alunos da educação indígena; 14.247 na educação especial - sendo 88 em classe exclusiva;
1.314 do campo; 3.301 matriculados em áreas de quilombo, além de 23.250 em tempo integral.
Foram alocados R$ 3,3 bilhões na educação básica, sendo R$ 86,9 milhões em investimentos,
R$ 2,4 bilhões em pessoal e encargos sociais e R$ 962 milhões em custeio. O gráfico a seguir
aponta o aumento do investimento em educação básica, desde 2018.
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“Todos em Casa pela Educação”: movimento que visa ao fomento de práticas pedagógicas
remotas que garantam uma agenda mínima de estudos. Em parceria com a TV Cultura, são
transmitidas para 108 municípios 2 horas diárias de aulas, com a oferta de conteúdos inéditos
aos alunos do ensino fundamental do 6º ao 9º ano e do ensino médio, além de garantida a
acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva, por meio de intérpretes da língua brasileira
de sinais.
A partir do 2º semestre de 2021, com a retomada das aulas presenciais, o projeto permanece,
agora com o nome “Todos Juntos Pela Educação”, em suporte aos conteúdos ministrados em
sala de aula.
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Movimento Todos Juntos pela Educação.
“Seducast Pará”: disponibiliza pequenos áudios, de até 15 minutos, que oferecem informações
e atualidades para professores, alunos e comunidade escolar. Com mais de 10.500 audições e
atendendo maior público entre as faixas etárias de 18 a 22 anos e 35 a 44 anos, o projeto facilita
a preparação dos alunos nos exames e vestibulares nacionais.

Candidatos ao ENEM atentos à aula na Usipaz.

“Caderno de Atividades On-line Para casa”: constitui importante ferramenta na minimização
dos impactos da covid-19 na educação, consistindo na entrega de atividades pedagógicas
impressas aos alunos da rede estadual, com posterior retorno dos professores, visando à
manutenção do vínculo do aluno com o contexto escolar e à adoção de uma rotina básica de
estudos em casa.
“Enem Pará Digital”: com novas funcionalidades em 2021, o aplicativo contém aulas em libras
em um sistema de inteligência artificial para avaliação constante e programação automática de
reforço, com aulas e exercícios extras.
A implantação do Polo Metropolitano Pré-Enem garante espaço adequado à preparação do
Exame Nacional do Ensino Médio, com nove salas de aula, entre laboratórios de informática,
espaços para estudos e relaxamento. O projeto abrange os municípios da Região Metropolitana
de Belém, com capacidade para atender até 6 mil candidatos. Foram atendidos, em 2021, 3.709
alunos do 3º ano do Ensino Médio.
O Enem Pará Itinerante é outro projeto estadual de incentivo ao acesso ao ensino superior. A
proposta é possibilitar conteúdos do exame a espaços diversificados, como ocorreu na Usina da
Paz do Icuí-Guajará, em Ananindeua, que reuniu cerca de 150 estudantes concluintes do ensino
médio.

Aulão do Enem Itinerante na Usipaz do Icuí-Guajará.
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Aposentado Luiz Antônio Souza, de 68 anos,
sonha em ingressar em uma universidade e se
preparou para o Enem 2021.
Desde 2020, o Vale Alimentação é uma das medidas de enfrentamento aos impactos da
pandemia do novo coronavírus nas escolas. Em 2021, foram efetuadas 5 recargas que, somadas
às 6 do ano anterior, totalizam 11 recargas de R$ 80 a 586 mil alunos matriculados na rede
estadual. O valor total das recargas foi de R$ 224 milhões destinados à garantia de acesso à
alimentação pelas famílias, bem como ao fortalecimento da economia local.

Vale alimentação.
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Com o retorno progressivo das aulas presenciais, retomou-se o processo de aquisição de
merenda escolar. Dos 144 municípios, 128 (89%) receberam recursos diretamente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), destinados aos alunos das escolas
estaduais, em conformidade com o Plano Nacional de Alimentação Escolar.
Os alunos da rede estadual matriculados nos 16 municípios não conveniados receberam
merenda escolar diretamente do Estado. Para tanto, realizou-se a Chamada Pública para
aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar e de empreendedores
familiares rurais, como orienta o PNAE.

Outra importante medida foi a realização de testagens nos profissionais de educação. Destacase a ação integrada do 9º CRS, Seduc, Secretaria Regional de Governo do Baixo Amazonas e
Laboratório de Biologia Molecular (Labimol) da Ufopa, que testou 800 professores e técnicos
da rede estadual de educação no município de Santarém, conferindo mais segurança à
comunidade escolar.
O fortalecimento da educação em tempo integral é fundamental à redução da evasão escolar
e à melhoria dos indicadores educacionais de rendimento. Em 2021, a rede de tempo integral
saltou de 23 escolas de ensino médio para 48 unidades escolares, em todas as regiões de
integração, além de nove escolas do ensino fundamental, no atendimento total de 23.250
alunos.
O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação,
em parceria com o Ministério da Defesa, por meio do qual se desenvolve um conceito de
gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa. Em 2021, o programa foi
implantado em 6 escolas da rede estadual: EE Justo Chermont, EE Francisco Paulo Mendes,
EE Waldemar Henrique (Belém), EE Dom Alberto Gaudêncio Ramos (Ananindeua), EE José de
Alencar (Santarém) e EE Presidente Castelo Branco (Paragominas), que receberam o total de
R$ 1,18 milhão em investimentos em material, equipamentos e mobiliário.

Chamamento Público de empreendedores familiares rurais, nos municípios de Bagre e Bragança.

Testagem de
profissionais da
educação, ocorrida
em Santarém.

A partir de agosto, o Estado iniciou a retomada das aulas presenciais, mediante a queda de
óbitos pelo vírus, no Brasil. O plano de retomada de aulas teve como pilar a preservação da vida.
O escalonamento considerou o retorno gradativo de 25%, 50% e 100% dos alunos, considerando
grupos de ensino específicos e priorizando-se etapas mais avançadas.
Para a segurança da comunidade escolar, garantiu-se a observância de todos os protocolos
de proteção contra a covid: sanitização de ambientes, cuidados com a higiene, distanciamento
social de 1,5 m dos alunos nas salas de aula, bem como o acompanhamento das condições
de saúde. O Programa Saúde na Escola (PSE), criado em 2007, ampliou suas atividades com
foco no combate ao coronavírus, tendo em vista a entrega de equipamentos de proteção nas
escolas.

Consulta Pública na Escola Estadual Dom Alberto Gaudêncio Ramos.

Escola equipada com materiais de proteção à covid-19.
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Em parceria com o governo federal, o Programa Sala de Recursos Multifuncionais consiste
na organização e na oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), prestado de
forma complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, assegurando-lhes condições de acesso,
participação e aprendizagem. Por meio do programa, foram atendidas 83 escolas da rede
regular de ensino.
A educação infantil é de responsabilidade prioritária dos municípios, porém o Governo do Estado
desenvolve ações em cooperação com os entes municipais, visando à melhoria contínua deste
nível de ensino e, consequentemente, à correção do fluxo escolar, com o ingresso no ensino
fundamental e médio na idade correta. Em 2021, 55 municípios, de 10 regiões de integração,
foram apoiados com ações de assessoramento, consultoria e capacitação.
Registra-se o lançamento do Programa Creches por Todo o Pará. A proposta consiste
na implantação de creches nos municípios paraenses, com a abertura de novas vagas para
crianças de 0 a 5 anos, contribuindo para a redução do risco social de famílias, cujos pais ou
responsáveis necessitam se ausentar de casa para trabalhar.
Na primeira etapa de implantação do programa, registrou-se a adesão de 90 prefeituras
municipais, das 12 regiões de integração do Estado. Cada unidade escolar terá a capacidade
de atender 200 crianças, oferecendo um espaço com 10 salas de aulas, berçário, lactário,
além de toda a estrutura necessária para a educação infantil, como área recreativa coberta,
brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca.

Projeto das novas creches do Programa Creche por Todo o Pará.
Como importante medida no combate à evasão escolar, o Governo do Estado criou o Programa
Reencontro com a Escola, que busca estimular o retorno presencial dos alunos aos espaços de
aprendizagem e incentivar novas matrículas para o ano letivo de 2022. No total, 67.622 alunos
concluintes do ensino médio da rede pública estadual receberam o recurso, em parcela única,
no valor de R$ 500, totalizando a destinação de R$ 33,8 milhões ao programa.

Lançamento do Programa Creches por Todo o Pará.
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Alunos da rede pública estadual para o recebimento do benefício “Reencontro com a Escola”.
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A avaliação da aprendizagem impacta na gestão e no desempenho escolar. É um instrumento
utilizado para acompanhar os alunos ao longo do processo de ensino-aprendizagem, verificando
o alcance das metas previstas.
Em 2021, a 1ª fase da Avaliação e Monitoramento da Aprendizagem consistiu na realização
de diagnóstico, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). As provas ocorreram de modo on-line e impresso,
nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Ao todo, 87.900 alunos do 5º e 9º anos do
ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, de 828 escolas, realizaram a prova, nos 144
municípios paraenses.

Webinários: O Ministério Público/PA e a Educação – Fortalecendo a Rede de Enfrentamento
à Violência contra crianças e adolescentes, para professores e técnicos da educação
indígena; e “O Papel da Educação na Proteção Integral de Crianças e Adolescentes – Fluxo e
Procedimentos”, com o intuito de assessorar a comunidade escolar ao fortalecimento da rede
de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
O Programa Saúde na Escola proporcionou a capacitação de representantes de 27 escolas
estaduais quanto à alimentação no Sistema E-SUS.

Realização do 1º Encontro com as Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis e
Reaproveitáveis.
A infraestrutura escolar é vital para a aprendizagem. A construção, a reforma, a ampliação,
a modernização de unidades escolares, como também o transporte e a alimentação escolar,
constituem as principais ações nesta linha e contribuem para a permanência do aluno na escola.
Em 2021, foram reconstruídas 34 escolas em 11 regiões de integração, as quais, somadas às
entregas dos anos de 2019 e 2020, totalizam 85 escolas reformadas e inauguradas (entre
2019-2021), entregues à população.
Alunos da Escola Eunice Weaver, em Belém, e da Escola Prof.ª Osvaldina Muniz, em Oeiras do
Pará, que realizaram a Avaliação Diagnóstica da Rede Estadual Paraense.
O respeito às diferenças integra o processo de ensino-aprendizagem baseado em princípios e
valores humanos e éticos, de solidariedade e de afetividade. As ações voltadas à diversidade
e à inclusão educacional visam à eliminação de práticas discriminatórias e de exclusão no
ambiente escolar. Sob este enfoque, em 2021, 2.872 pessoas e alunos participaram das
seguintes realizações:
Coleta Seletiva Solidária Cidadã: em parceria com cooperativas e associações de catadores
de materiais recicláveis e reaproveitáveis, a ação recolheu papel, plásticos e metal, descartados
pela Seduc, em alinhamento ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos;
Palestra “A Importância da saúde emocional diante dos impactos psicológicos causados pela
pandemia da covid-19”: buscou refletir sobre os cuidados com a saúde mental;
Encontros: I Encontro intersetorial on-line com coordenadores municipais no Programa Bolsa
Família, na educação, saúde e assistência social - teve como objetivo fortalecer as ações
intersetoriais com os profissionais do Programa Bolsa Família no Estado do Pará; Encontro online sobre Conselho Escolar, com o objetivo de assessorar seus membros sobre as finalidades
e competências, bem como sobre a legislação para formação de novos conselhos; e I Encontro
presencial da Intersetorialidade - Programa Saúde na Escola, Programa Bolsa Família
na Educação e Conselho Escolar, com vistas a integrar as políticas públicas existentes nos
municípios e à construção do plano de ação pedagógica intersetorial;
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Prédio histórico do IEEP após ser entregue totalmente revitalizado pelo Governo do Estado.
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Em 2021, foi concedido o aumento de 40%, na média geral de remuneração dos profissionais
da educação, e de 24%, considerando especificamente o profissional do magistério, mediante
a preservação de todos os direitos da classe. Foram injetados mais de R$ 850 milhões na folha
de pagamento da educação, o que representa a priorização e o reconhecimento da área pelo
Governo do Estado.

Reinauguração da Escola Estadual Manoel Saturnino Favacho.
Em 2021, 45 escolas foram modernizadas/aparelhadas com materiais permanentes diversos,
como lousas, computadores e mesas, em 23 municípios, das 12 regiões de integração.
Destaca-se a entrega de 51 novos ônibus escolares, equipados com ar-condicionado e
capacidade para 32 pessoas, a 40 municípios, de todas as regiões de integração que aderiram
ao Termo de Compromisso, totalizando R$ 12,5 milhões na sua aquisição. O recurso utilizado foi
proveniente de emendas parlamentares federais e estaduais e do tesouro estadual.

Envio à Alepa do Plano de Valorização dos Servidores do Magistério.
Além do reajuste salarial, a gestão estadual efetivou a concessão do abono correspondente ao
rateio do saldo do Fundeb a todos os profissionais da educação. A medida de valorização incluiu,
além de professores, merendeiras, porteiros, serventes, técnicos auxiliares administrativos,
técnicos de gestão e secretários escolares.
Aos 22.570 professores ativos em sala de aula, o benefício foi concedido conforme a carga
horária mensal, sendo R$ 2,5 mil (até 100h), R$ 3,5 mil (até 150h) e R$ 5 mil (até 200h). Aos
8.500 servidores do apoio administrativo foi concedido o benefício de R$ 3,5 mil. A medida
visa contribuir para a qualidade de vida do trabalhador da educação e, ainda, movimentar a
economia em todos os 144 municípios do Pará.

Novos ônibus escolares entregues.
Para facilitar o acesso e a aprendizagem dos alunos que residem na área rural, retomou-se o
transporte escolar de 80.433 alunos, de 135 municípios conveniados com o Estado e de nove
que o Estado executa diretamente o transporte, somando R$ 45,8 milhões em despesas e
repasses às prefeituras, por meio do Programa de Transporte Escolar (PETE).
A política de valorização dos profissionais da educação visa garantir melhores condições de
trabalho para o magistério e para a gestão educacional, que abrange técnicos em educação,
diretores de escola e gestores de USE e URE.
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Professores e demais servidores da educação receberam o abono-Fundeb.
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Inserida na política de valorização, a formação continuada de professores é um importante
instrumento na qualificação destes profissionais e, por conseguinte, na elevação da qualidade
educacional. Em 2021, 10.742 professores de todas as regiões de integração foram qualificados
nas seguintes áreas do conhecimento, dentre outras: Linguagens e suas tecnologias,
Matemática e suas tecnologias, Ciências da natureza e suas tecnologias, Ciências humanas e
sociais aplicadas e Redação.

O Programa Estadual de Correção de Fluxo Escolar Trilhas do Pará, em parceria com o Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef), tem como objetivo o combate à distorção idadeano e ao fracasso escolar nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio. O
1º Seminário Formativo à reorganização curricular e enturmação do público-alvo atendeu
162 servidores, dentre gestores, técnicos pedagógicos e professores das escolas-piloto do
programa, no total de 19 unidades escolares.

As formações ocorreram de modo on-line e presencialmente. Destaca-se a implantação
da plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem (Ava) Cefor, que, em seis meses de
funcionamento, capacitou nove mil profissionais da educação, com foco no desenvolvimento
de valores humanos, formação para o exercício da cidadania e melhoria dos índices da
Educação Básica do Estado.

Realização de Reunião Estratégica com Gestores de UREs e USEs.
A qualificação da gestão educacional inclui-se na política de valorização dos profissionais de
educação e consiste na capacitação do corpo técnico-gestor responsável pela condução
administrativa e pedagógica das escolas. Em 2021, foram qualificados 4.729 profissionais de
todas as regiões de integração.

Ava Cefor – Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Foi realizada, ainda, a formação aplicada a diretores, vice-diretores e coordenadores
pedagógicos das escolas estaduais situadas na Região Metropolitana de Belém, a respeito da
preparação e aplicação da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com a
participação de 457 profissionais de educação.

O QUE IREMOS FAZER
Investir em educação e avançar na melhoria dos indicadores educacionais constituem-se
prioridades do Governo do Estado. Estão previstos R$ 6,6 bilhões em recursos, sendo R$ 3,2
bilhões para o próximo ano e R$ 3,4 bilhões para o último ano do PPA, 2023.
Dentre as ações mais impactantes a serem desenvolvidas destacam-se a continuidade do
processo de avaliação e monitoramento da aprendizagem nos 144 municípios; a formação
continuada de 17 mil professores; e a qualificação de 3.688 profissionais da educação, dentre
técnicos, diretores e gestores.
No que se refere à infraestrutura escolar, o Governo do Pará firmou, em 2021, protocolos de
intenção para a reconstrução de 22 escolas em 16 municípios de 11 regiões de integração, com
previsão para início das obras em 2022. Ademais, prevê-se a conclusão, no próximo biênio, de
64 obras de reforma e ampliação. Oito obras de construção estão em andamento, em todas as
regiões de integração, sendo 30 delas com execução física acima de 80%.
Por meio do programa Creche por Todo o Pará, serão construídas 24 novas creches, conforme
adesão das prefeituras interessadas, que irão propiciar a melhoria da educação infantil e a
correção do fluxo escolar.

Diretores, vice-diretores e coordenadores
pedagógicos durante encontro formativo
em preparação à prova do Saeb.

Mensagem do Governador do Pará à Assembleia Legislativa

1º Seminário Formativo do Programa Estadual de
Correção de Fluxo - Trilhas no Pará.

2022

O processo de avaliação e monitoramento da aprendizagem terá continuidade por meio da
realização da avaliação diagnóstica da educação, com a meta de abranger 87 mil alunos
da rede estadual de educação dos 144 municípios. Os dados extraídos serão utilizados na
reorientação e no desenvolvimento de novas ações pedagógicas que possibilitem a melhoria
da qualidade da educação em nosso Estado.
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O QUE FIZEMOS
O Governo reconhece a relevância da cultura para o desenvolvimento da sociedade. A
implementação da política estadual vem norteando as ações e projetos de valorização das
manifestações artístico-culturais, preservação patrimonial, além do incentivo à economia
criativa. Esse conjunto de ações e projetos que compõem as políticas culturais está vinculado
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, tais como: ODS 1Erradicação da Pobreza, 4 - Educação de Qualidade, 10 - Redução das Desigualdades e 11Cidades e Comunidade Sustentáveis.

Projeto Cenas da Paz.
O fomento à economia criativa, ação integrante da política de apoio aos segmentos culturais
potenciais, vincula-se à geração de renda, tendo como exemplo, em 2021, o projeto Preamar
da Criatividade, que atendeu empreendedores ligados à produção, distribuição e prestação de
serviços, como artesãos, produtores de essências, gastronomia e outros. Com cinco eventos
realizados nos espaços Casa das 11 Janelas e Porto Futuro, a iniciativa possibilitou a exposição
dos produtos criativos, incentivando o consumo local e, ao mesmo tempo, a visitação dos
espaços turísticos-culturais. Além dos eventos presenciais, a realização dos projetos ocorreu,
por meio do formato digital, e alcançou 37 empreendedores na Região Guajará.

Edital de Audiovisual – “Amazônia Oculta”
(Projeto Selecionado).

Fonte: https://odsbrasil.gov.br/
Dentre as ações realizadas, o projeto Cenas da Paz consiste na capacitação e disseminação
da linguagem audiovisual, por meio da oferta de oficinas (rádio e web, edição e câmera) aos
alunos da rede pública de ensino, que atendeu a 60 jovens da Região Metropolitana de Belém,
nos bairros Guamá, Terra Firme e Jurunas. Além disso, o audiovisual paraense ganhou um apoio
importante com a realização do projeto Amazônia Oculta, obra seriada de ficção, que integra
o 1º Edital Cultura de Audiovisual, realizado em parceria com a Agência Nacional de Cinema.
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Preamar da Criatividade.

Ressalta-se, no âmbito das políticas de revitalização e implantação de espaços culturais,
a reforma e ampliação do Museu do Marajó, o que demonstra os esforços estaduais com
a valorização do patrimônio material e imaterial de todo o Estado, para além da Região
Metropolitana de Belém. Em 2021, foram investidos, aproximadamente, R$ 8,8 milhões em
obras de revitalização, em que se destaca, também, a reforma do Theatro da Paz, que, após
dois anos, foi entregue à sociedade paraense totalmente restaurada.
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Quanto às linguagens voltadas à música e à dança, destaca-se o projeto “Arraial de Todos
os Santos”, tradicional evento realizado no mês de junho, voltado para a apresentação
de quadrilhas de vários municípios paraenses. A programação ocorreu em 14 dias, com a
apresentação de 129 artistas e 48 quadrilhas, num investimento de R$ 1,5 milhão, e contou
com a parceria da Funtelpa, na transmissão ao vivo pela TV Cultura e You Tube.

Reforma do Theatro da Paz.

Na perspectiva de ampliar a formação artístico-cultural, o governo estadual vem desenvolvendo
projetos e atividades para o aprimoramento dos talentos regionais e, portanto, favorecer as
oportunidades de ocupação e renda. A criação do III Curso de Formação em Ópera visa à
formação de cantores líricos e técnicos e à disseminação da música clássica no Estado. Foram
ofertadas 90 bolsas aos participantes.

Arraial de Todos os Santos.
Importante ação de fomento à leitura e apoio à linguagem literária foi a 24ª Feira PanAmazônica do Livro e das Multivozes, no período de 1 a 5 de dezembro, realizada pela primeira
vez na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). Com um público visitante de 46 mil pessoas,
em cinco dias, com 36 estandes e 158 editoras representadas, a Feira segue como um dos
principais eventos literários da Região Norte.
A programação teve encontros literários, espetáculos cênicos e musicais, lançamentos de livros
de autores paraenses, assim como visitas de alunos das escolas públicas à arena principal e ao
Centro de Ciências e Planetário do Pará, que recebeu cerca de 2.400 pessoas. Como incentivo
ao consumo de livros e publicações durante o período da Feira, o CredLivro contemplou todos os
profissionais da rede estadual de ensino, com o montante de R$ 1,76 milhão.

XX Festival de Ópera do Theatro da Paz.

Curso de Formação em Ópera.

Com a reabertura do Theatro da Paz, as atividades presenciais no espaço foram retomadas
com extensa programação, que incluiu as apresentações da Orquestra Sinfônica do Theatro
da Paz, Amazônia Jazz Band e da Ópera Die Abreise, sendo esta última exclusiva para as
custodiadas e custodiados, agentes do Sistema Penal e familiares.
A culminância do XX Festival de Ópera do Theatro da Paz ocorreu no período de 25 a 29
de setembro de 2021, cuja programação foi composta por oito espetáculos e envolveu a
participação de 386 artistas e público presente de 3.899 espectadores.
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O QUE IREMOS FAZER
A implementação da política cultural continuará sendo orientada a partir dos eixos setoriais,
pelos objetivos e ações correspondentes no Plano Plurianual, para o biênio 2022-2023. Serão
aplicados recursos na revitalização, implantação e manutenção de espaços culturais, além dos
programas e ações continuadas em todo o Estado.
Destaca-se a conclusão das obras de revitalização do Museu do Marajó, no município de
Cachoeira do Arari (Região Marajó). Iniciada em 2021, essa obra significará a retomada de
um acervo ímpar à preservação e memória do povo marajoara. O espaço conta com peças
e documentos históricos, que atualmente encontram-se sob a salvaguarda do Governo do
Estado, por intermédio de um Termo de Comodato, que transfere, por tempo determinado, a
administração do museu ao Sistema Integrado de Museus (SIM).

Com a entrega da primeira etapa até o final de 2023, o Parque da Cidade teve seu projeto
básico concluído em 2021 e prevê uma intervenção urbana inédita na cidade de Belém, na
área do Aeroclube, requalificando o espaço para o lazer e entretenimento da população, com
investimento de R$ 70 milhões.
A execução da 2ª fase do Porto Futuro será implementada na área da Companhia Docas do
Pará. Por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura, foram organizadas audiências públicas
para consultas à sociedade quanto à proposta do projeto inicial. A iniciativa propõe a interação
entre a diversidade cultural, ações e eventos culturais, capacitação, experimentações e turismo.

Maquete eletrônica do Parque da Cidade.

Maquete eletrônica da revitalização do Museu do Marajó.
Outro importante projeto a ser finalizado é a revitalização do Palacete Faciola. Trata-se
de edificação histórica localizada no centro de Belém, que após um conjunto de reformas
estruturais abrigará novas funcionalidades e se constituirá em mais um equipamento cultural a
ser acessado pela população do Estado.
Maquete eletrônica da 2ª fase do Porto Futuro.
A revitalização do Cemitério da Soledade será outra obra ofertada à população paraense
que, após a requalificação, será utilizada como um parque público. Por muitos anos, o espaço
encontrou-se fechado e sua abertura objetiva potencializar tanto a cultura como o setor turístico,
uma vez que a cidade ganhará mais um equipamento do patrimônio cultural preservado.

Equipes da Secretaria de Cultura (Secult) e do Ministério Público do Pará (MPPA) em visita
técnica às obras do Palacete Faciola.
Governador Helder Barbalho e prefeito Edmilson
Rodrigues após a assinatura do Acordo de Cooperação,
ao lado de outras autoridades.
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do Cemitério da Soledade
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Ainda em 2021, a equipe paraense venceu o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em
Cadeira de Rodas. A competição foi disputada em Guarapari, no Espírito Santo.

O QUE FIZEMOS
O esporte é fundamental para implementação de políticas públicas direcionadas para a
formação do cidadão, bem como à promoção da inclusão social. Nessa perspectiva, o Governo
do Estado vem aprimorando a integração institucional e parcerias, com vistas a garantir o
acesso à prática esportiva e de lazer. Tais diretrizes alinham-se aos ODS 1 - Erradicação da
Pobreza, 4 - Educação de Qualidade e 10 - Redução das Desigualdades.

Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em cadeira de rodas.
Fonte: https://odsbrasil.gov.br/
Com o apoio do governo estadual, a equipe paraense de Dança Esportiva em Cadeira de
Rodas vem participando anualmente de competições (nacionais e internacionais) e acumulando
resultados importantes para o fortalecimento da modalidade. Em março de 2021, Cleyton
Bentes foi campeão mundial na categoria single freestyle no Campeonato Internacional online da modalidade. Em junho, a equipe de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas conquistou
medalhas no World Para Dance Sport Championship 2021, realizado em Gênova, na Itália.

Companhia de dança esportiva em cadeira de rodas conquistou medalhas na Itália e enviará
atletas à Copa do Mundo, na Coreia do Sul.
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Na esgrima, o paratleta paraense Elielson Souza conquistou o 4º lugar no campeonato brasileiro
da modalidade realizado em São Paulo. Trata-se de um resultado bastante significativo para
a visibilidade desse esporte, ainda pouco popular no Estado. No judô, Thiego Marques foi o 5º
colocado no ranking, com a vitória conquistada em Warwing, na Inglaterra, o que o credenciou
a uma vaga, na sua categoria, para as Paralimpíadas de Tóquio.

Atleta Paraense conquista o 4º lugar
no campeonato mundial de esgrima.

Thiego Marques na
Paralimpíadas de Tóquio.
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Visando promover o esporte paraense e a difusão de novas modalidades, o Governo entregou
mais uma importante praça esportiva, a Arena Estadual do Oeste do Pará, em Santarém, na
Região Baixo Amazonas. Com uma área construída de 6.500m², o ginásio poliesportivo tem
capacidade para 5 mil pessoas, contemplando espaços esportivos, salas administrativas,
vestiários, lanchonete, bilheteria, além de setores de apoio ao turista, segurança e saúde. O
espaço também será multiuso, com um palco que servirá para shows e apresentações artísticas
e culturais. Ressalta-se que o projeto está adaptado aos critérios de acessibilidade, em
conformidade como as orientações do Ministério do Esporte.

A capacitação dos profissionais de educação física visa melhorar o desempenho da educação
socioesportiva dos alunos matriculados nos projetos governamentais da área do desporto e
lazer. Em 2021, a capacitação envolveu 227 profissionais atuantes nos projetos Gol do Brasil,
Talentos Esportivos e Vida Ativa na Terceira Idade. Dentre as modalidades abordadas, o
futebol de campo foi foco da capacitação de 134 profissionais, oriundos dos municípios de
Redenção, Paragominas, Ulianópolis e Rio Maria.

Participantes receberam certificado de conclusão do curso para instrutores de futebol de campo.

A população de Santarém recebeu a Arena no dia das comemorações pelos 360 anos da cidade.
Estimular os jovens por meio do esporte, bem como reduzir a vulnerabilidade social, incentivar
os estudos e, principalmente, contribuir para a inserção social e cidadania são objetivos do
projeto Pará Paz que possibilitou, em 2021, oportunidade para 4.698 crianças e adolescentes.
Os polos são os seguintes: em Belém, no Mangueirão, Terra Firme, Jurunas e Cabanagem; em
Ananindeua, Icuí-Guajará e Distrito Industrial; e, em Marituba, IEPS (Marituba), com atividades
lúdicas de esporte e lazer.

Com o intuito de incentivar o esporte de alto rendimento, garantiu-se a participação de 367
atletas, de várias modalidades, em competições locais, nacionais e internacionais. O incentivo
consiste em ajuda financeira para custeio com passagens e hospedagens, ou na doação de
material esportivo. Neste ano, o investimento alcançou R$ 3,1 milhões.
O Bolsa Talento continua apoiando e potencializando novos atletas. Destaques para as
canoístas paraenses Lorena Jacob e Larissa Noguchi, que trouxeram conquistas ao Estado, e
ao Rafael Ribeiro e Higor Lima, pelas medalhas no evento internacional “AJP Tour Colômbia de
Jiu-Jítsu”, na Colômbia.

O Governo também efetivou parceria para implementação do projeto Gol do Brasil no Estado.
Concebido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), objetiva ofertar por meio do acesso
ao esporte, vivências de educação e cidadania a crianças e adolescentes integrantes da rede
pública de ensino. Teve início em 2019 e atendeu, até 2021, mais de 600 crianças e adolescentes.

Higor Lima, atleta beneficiado pelo programa Bolsa Talento, e o atleta Leonardo Nogueira
conquistando duas medalhas de ouro.
A bolicheira Dayse Silva foi campeã na Taça Mato Grosso de Boliche, conquistando vaga na
seleção brasileira da modalidade.

Projeto Gol do Brasil inicia aulas presenciais em Belém em outubro de 2021.
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O Pará conquistou duas medalhas de ouro, com o jovem atleta Leonardo de Brito Nogueira,
nas modalidades kata e kumite, no XXI Campeonato Brasileiro de karatê do Shotokan - JKA,
em Goiânia, conquistando também medalha de ouro, no Campeonato Brasileiro da CBK, na
modalidade kumite, categoria sub-12, realizado em Caucaia, Fortaleza.
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Dentre as atletas apoiadas, destaque para Edna Costa e Laila Pinheiro, que representaram o
Pará no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu Esportivo, com a conquista de três medalhas.

A construção de equipamentos de esporte e lazer contemplou instalações de Academias ao Ar
Livre, nos municípios de Santa Bárbara (1), Castanhal (2) e Colares (1).

Academia ao Ar Livre em Castanhal.

Academia ao Ar Livre em Colares.

Atletas paraenses no Campeonato Mundial de Jiu jítsu esportivo.
A promoção de eventos é uma estratégia de incentivo à prática esportiva, gestão e
disseminação do esporte no Estado. Foram 13 eventos realizados, destacando-se o webinário
“Seel 22 anos – Desafios e Perspectivas do Esporte Paraense”, que fomentou debates sobre
as diretrizes e iniciativas para o futuro do esporte paraense; o apoio à realização da 1ª e 2ª
Etapa do Campeonato Paraense Jiu-Jítsu 2021, no município de Abaetetuba; e o Circuito Seel
de Skate Street, em Castanhal, investimento de R$585 mil.

Academia ao Ar Livre em Santa Bárbara do Pará.

Na perspectiva da geração de novos talentos, o governo inaugurou o Núcleo de Canoagem, em
São Domingos do Capim, contribuindo para a difusão dessa modalidade no Estado.

Circuito Seel de Skate Street, no município de Castanhal-PA.
A realização do evento “Pará Verão SEEL 2021”, nos municípios de Marapanim, Ponta de
Pedras e Bragança, contribuiu para a integração social e o estímulo de práticas esportivas e de
lazer, nas Regiões Guamá, Marajó e Rio Caeté.

A capacitação reuniu profissionais de educação física, acadêmicos da área, praticantes de canoagem e
interessados em aprender sobre a modalidade.
Projeto “Verão Seel” realizou atividades para crianças, jovens e adultos.
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Com base no Plano Plurianual, estão previstas a reconstrução e modernização do Mangueirão,
obra em andamento com 49,80% de execução e investimento de aproximadamente R$ 179,5
milhões. O estádio terá capacidade para 55 mil torcedores e estará em conformidade com
normas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Está planejada, também, a retomada das obras de construção de dois campos de futebol e
duas quadras de areia, no município de Marapanim, Região Guamá, no valor de R$ 453,5 mil.
A obra de reforma e ampliação do estádio Colosso do Tapajós, em Santarém (Região Baixo
Amazonas), contará com um investimento de R$ 94 milhões, para a completa reestruturação
e modernização do equipamento, aumentando sua capacidade inicial de 8.500 para 23 mil
torcedores.
Ressalta-se o início da obra do Ginásio Poliesportivo de Curuçá, com investimentos
programados de R$ 1,07 milhão. A obra encontra-se 31% executada e sua entrega possibilitará
o desenvolvimento de ações de esporte e lazer à população local e aos visitantes.

Direitos
Socioassistenciais
O QUE FIZEMOS
O Governo do Estado, em 2021, alocou R$ 324,4 milhões nos programas, projetos, serviços e
benefícios dos sistemas integrados de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional,
e de Socioeducação, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 1 Erradicação da Pobreza, 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável, 5 - Igualdade de Gênero, 6
- Água Potável e Saneamento, 8 - Trabalho decente e crescimento econômico, 10 - Redução
das desigualdades, 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes e 17 - Fortalecer os meios de
implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Para tanto,
fortaleceu a integração dos sistemas de proteção social viabilizando o acesso aos serviços
públicos a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social e suas famílias.

Obras de revitalização e ampliação do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.

Ordem de Serviço que autoriza o início das
obras de reforma e ampliação do estádio
Colosso do Tapajós, no município de Santarém.

Vista externa e execução da
alvenaria e sistemas estruturais do
Ginásio Poliesportivo de Curuçá.
Fonte: https://odsbrasil.gov.br/
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Diante da conjuntura econômica causada pela pandemia da covid-19 e com o intuito de
amenizar seus efeitos mais graves, como o desemprego, a insegurança alimentar e o aumento da
pobreza, o Governo adotou novo pacote de transferência de renda às populações vulneráveis.
Ampliou o Programa Estadual Extraordinário de Renda, o Renda Pará, utilizando os serviços do
Banpará para transferir recursos às famílias e trabalhadores.
Foram repassados, aproximadamente, R$ 164 milhões, para 843.097 famílias oriundas do
Bolsa Família, que vivem em situação de pobreza, nos 144 municípios paraenses. Além dessa
categoria, 34.119 motoristas profissionais receberam individualmente R$ 500, em cota única,
totalizando R$ 17 milhões.

Ressalta-se outra iniciativa utilizada na estratégia de enfrentamento da pobreza e inclusão
social, no contexto da política de assistência social: o Benefício Estadual de Pessoas Acometidas
pela Hanseníase (BEPAH), que atendeu 1.920 pessoas acometidas pela hanseníase, em 109
municípios paraenses, somando em torno de R$ 20,7 milhões. Foram atendidas também 104
famílias em situação de vulnerabilidade temporária, com o Benefício Eventual, que transferiu
R$ 334 mil. Ambos os benefícios buscam assegurar a sobrevivência e promoção da autonomia
dessas pessoas.
O Governo, cumprindo um compromisso com a política pública de assistência social,
repassou recursos no valor de R$ 11 milhões, para 132 municípios paraenses, referentes ao
cofinanciamento estadual que apoiou a execução de ações socioassistenciais e a manutenção
da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Ocorreu, também, a entrega de 48 veículos para apoiar na estrutura de mobilidade da rede de
serviços, programas e projetos executados pela assistência social em 48 municípios.

Beneficiários do Programa Extraordinário Renda Pará, e Lançamento do Programa Água Pará e Vale Gás.

De forma articulada com as secretarias municipais de Assistência Social, Saúde e Educação,
cartórios, Poder Judiciário e outros setores não governamentais, ações de iniciativa ao
enfrentamento do subregistro civil de nascimento atenderam em torno de 6 mil requerimentos
para obtenção da gratuidade de 1ª e 2ª vias de Certidão de Nascimento e de Óbito às pessoas
em situação de vulnerabilidade.

Outros segmentos contemplados pelo Renda Pará foram os profissionais autônomos, garçons,
cabeleireiros, educadores físicos, guias turísticos etc. A esses, foram destinados R$ 81,1 milhões,
em valores individuais de R$ 500 para 162.201 pessoas.
Nos municípios afetados com as restrições de mais de sete dias de lockdown, foram beneficiados
23.489 trabalhadores, nas categorias de feirantes, catadores de materiais recicláveis,
guardadores autônomos de veículos, dentre outros, com repasses de R$ 400, totalizando
R$ 4,6 milhões. Foram beneficiados também 379 catadores de castanha da Floresta Estadual
de Trombetas, totalizando R$ 189,5 milhões.
O Governo adotou, ainda, outras medidas de transferência de renda para mitigar os impactos
da crise sanitária, apoiando nas despesas das famílias, em distintas necessidades básicas,
como o Programa do Vale Gás, que destinou R$ 200 para viabilizar a compra de botijões de
13 quilos. Com o aporte de R$ 4,5 milhões, o benefício atendeu 45.936 famílias, inseridas no
Cadastro Único, com renda per capita declarada igual a zero.
O Programa Água Pará prevê o custeio do consumo de água, durante um período de dois anos,
a famílias inscritas no Programa Bolsa Família e que registraram um consumo médio mensal
de até 20 m³. Em 2021, o Programa quitou as contas de aproximadamente 145 mil famílias,
que somaram R$ 7,1 milhões. O Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, uma parceria do
Estado com a Empresa Equatorial para viabilizar descontos de 10% a 65% na tarifa da conta de
luz, beneficiou aproximadamente 348 mil famílias cadastradas no CadÚnico.
O Governo do Pará apoiou também o Programa de renda cidadã Bora Belém, uma cooperação
com a Prefeitura de Belém, que beneficiou em torno de 12.160 famílias em vulnerabilidade social
e sem acesso aos programas governamentais. Foram repassados pelo Banpará, operador
financeiro do Programa, R$ 2,6 milhões.
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Pessoas atendidas na Unidade de Acolhimento Emergencial, e expedição de documentos nas Unidades.
Em 2021, o governo estadual ampliou os serviços de Proteção Social de Alta Complexidade
do SUAS, implantando quatro unidades de acolhimento emergencial, em Belém, nos espaços
físicos das Escolas Lauro Sodré, Jarbas Passarinho, Dom Pedro II e Padre Bruno Sechi, sendo
uma para triagem e as demais para atender 362 pessoas e suas famílias em situação de
vulnerabilidade e risco social, investindo R$ 11 milhões.
Os serviços disponíveis foram realizados de forma intersetorial com a saúde, assistência social,
esporte e lazer, segurança pública, defesa social, dentre outros, oferecendo ao público acolhido
segurança alimentar, nutricional, sanitária, fornecimento de refeição diária, material de higiene
pessoal e máscaras de proteção.
O Governo do Estado mantém as Unidades Estaduais de Acolhimento Provisório, que atenderam
202 mulheres e seus filhos em situações de risco de morte ou ameaças resultantes da violência
doméstica ou familiar, nos municípios de Altamira (Região Xingu), Belém (Região Guajará),
Marabá (Região Carajás) e Santarém (Região Baixo Amazonas). Os espaços garantem sigilo,
promovem segurança e o exercício dos direitos de cidadania, de modo a contribuir para o resgate
e fortalecimento da autoestima dessas pessoas, bem como o acesso à rede de serviços públicos.
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Além disso, o Governo do Estado prestou apoio técnico a 100 municípios, das 12 Regiões de
Integração, para o fortalecimento da produção advinda da agricultura familiar e incentivou
ações de enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional.
Com isso, possibilitou renda a 1.828 famílias, promovendo a inclusão socioprodutiva desses
agricultores. Bem como, entregou 42 caminhões ao Programa de Fortalecimento das Centrais
de Abastecimento da Agricultura Familiar para apoiar no escoamento seguro e na melhoria da
distribuição dos produtos e insumos destinados aos equipamentos públicos de 42 municípios.

Acolhimento de idosos na Unidade Socorro Gabriel.
Ademais, assegurou atendimento nos serviços de Acolhimento Institucional para Idosos, sem
vínculo familiar, fragilizados ou rompidos, sem condições de prover sua própria subsistência, seja
na segurança alimentar, nos cuidados com a saúde e de convivência social. As duas unidades de
longa permanência - Lar da Providência e o Nosso Lar Socorro Gabriel - atenderam 84 idosos
de ambos os sexos, dispondo de acessibilidade, habitabilidade, higiene e segurança.
Com vistas a garantir ações de inclusão social à pessoa com deficiência física de todas as faixas
etárias, o Governo do Pará sancionou a Lei nº 9.311/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de acessibilidade em embarcações no Estado e determina que barcos, navios e ferry-boats
devem destinar espaços reservados às pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.

Apoio ao Produtor Rural, e Veículos destinados às Centrais de Abastecimento da Agricultura Familiar.
Em relação às ações da proteção integral, em atendimento ao Estatuto da Criança e
Adolescentes (ECA) e Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) aos
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, foram gastos, em 2021, R$ 14,2 milhões,
nas unidades de Ananindeua, Belém, Benevides, Marabá e Santarém, com 1.154 adolescentes.
As ações têm como escopo oportunizar a reinserção social dos adolescentes socioeducandos,
por meio da arte, cultura, esporte e lazer, educação e qualificação profissional.

Em benefício não somente do servidor, mas de toda a sociedade, em especial das pessoas com
deficiência que necessitam de cuidados para ter melhor qualidade de vida, o Governo também
alterou a Lei nº 8.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado), que dispõe sobre
a redução em até 1 hora diária da jornada de trabalho ao servidor público que tenha sob
os seus cuidados pessoa com deficiência, independentemente de compensação de horário,
quando comprovada a necessidade.
O Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (CIIC) atendeu 654 pessoas e suas famílias
com serviços na área da saúde, agendamento para o Programa Sua Casa, atendimento
especializado na Central de Libras, encaminhamento para mercado de trabalho, infocentro,
dentre outros.

Ações socioeducativas: Olimpíadas de Matemática e Projeto Polo Produtivo.
Destaca-se o prêmio Prioridade Absoluta, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), que a Fasepa, órgão responsável pela execução dessa política pública, recebeu por
implementar o Projeto Polo Produtivo da Socioeducação, em parceria com a Associação Polo
Produtivo Pará (APPP) - Fábrica Esperança e com o Sistema de Garantia de Direitos.
O Projeto contempla ações de valorização profissionalizante, como fator importante na
transformação da vida dos socioeducandos e na perspectiva de geração de renda, por meio
de encaminhamentos ao mercado de trabalho. Atendeu o público feminino de Ananindeua e
masculino de Benevides, tendo certificado 57 jovens, com cursos de corte e costura industrial,
informática, culinária básica, panificação e serigrafia.

Atendimento às pessoas com deficiência no CIIC.
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O Governo intensificou ações estratégicas por meio de aplicativos e plataforma on-line
e abrangeu maior participação dos municípios, subsidiando o diálogo e o fortalecimento
das gestões municipais de assistência social para execução das atividades, voltadas ao
enfrentamento e erradicação do trabalho infantil, da violência sexual e demais práticas
voltadas a garantir os direitos das crianças e adolescentes.

Formação dos coordenadores do Programa Primeira Infância no SUAS.

“As Interfaces do Trabalho Infantil com a Saúde Pública” foi o tema da live transmitida pelo canal YouTube
do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará (Cosems-PA).
Os eventos alcançaram em torno de 1,3 mil pessoas, dentre elas gestores da assistência social,
sociedade civil, trabalhadores do SUAS e operadores do Sistema de Garantia de Direitos. Dentre
as principais temáticas, cita-se, o Alinhamento Técnico aos Serviços de Média Complexidade:
Atendimento às Demandas de Violações de Direitos; O Pará em Ação para Eliminação do
Trabalho infantil; O Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em Foco
Desafios e Estratégias das Políticas Sociais em Tempos de Pandemia do Novo Coronavírus;
Trabalho Infantil No Pará: as Interfaces das Políticas Públicas. Ainda, foi aprovado o Plano
Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescente.

Foram qualificados 3.251 profissionais que atuam nos sistemas do SUAS, SINASE e SISAN,
de forma presencial e remota, com o intuito de ampliar conhecimentos, aprimorar habilidades
necessárias para o desempenho da gestão das ações socioassistenciais e instrumentalizar os
gestores, educadores sociais, conselheiros e trabalhadores de diversas áreas, para a execução
e desenvolvimento das atividades socioeducativas e segurança alimentar e nutricional.
Nesse sentido, foi realizada a capacitação para a execução do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), com o tema “Trilhas Formativas”, para os entrevistadores e digitadores do
CadÚnico; aos supervisores do Programa Primeira Infância no SUAS, referente ao “Método
de Cuidados para o Desenvolvimento da Criança”; também a capacitação da rede de serviços
para elaboração e implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo; e, na
modalidade Educação a Distância, com os temas Introdução ao Exercício do Controle Social e
Atualização em Vigilância Socioassistencial.

O QUE IREMOS FAZER
O Governo pretende investir, em 2022, R$ 8,2 milhões no apoio aos 144 municípios para a
manutenção e qualificação dos serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial
do SUAS, executados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Unidades de acolhimento institucional
para crianças, adolescentes, idosos e mulheres.
Está prevista a implantação de equipamento público de Segurança Alimentar e Nutricional,
na Região Araguaia, no município de Xinguara, uma cozinha comunitária que beneficiará,
prioritariamente, pessoas vulneráveis à fome, trabalhadores de baixa renda, idosos,
desempregado, dentre outros.

Formação dos coordenadores do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA.
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Cidadania, Justiça e
Direitos Humanos
O QUE FIZEMOS
O Governo do Estado proporcionou à população, mediante ação conjunta dos órgãos setoriais,
fundações e entidades, um rol de oportunidades, tendo em vista a promoção dos direitos
humanos, implementando medidas necessárias para reduzir a desigualdade e injustiça social, em
consonância com os ODS 3 - Saúde de qualidade, 5 - Igualdade de gênero, 8 - Trabalho decente e
crescimento econômico, 10 - Redução das desigualdades, 11 - Cidades e comunidades sustentáveis,
12 - Consumo e Produção responsáveis, 16- Paz, Justiça e instituições eficazes e 17 - Parcerias e
Meios de implementação. Ao mesmo tempo, consolidou cidadania e direitos à defesa da vida, da
liberdade, emancipação humana, com o aporte de recursos, no valor de R$ 84,2 milhões.

Com as restrições impostas pela crise sanitária desencadeada pelo novo coronavírus, buscouse readequar as ações para o enfrentamento das dinâmicas da violência e redução das
desigualdades sociais, promovendo a articulação e a gestão descentralizada e participativa de
órgãos de distintas áreas, como Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
Segurança Pública, Direitos Humanos, Habitação, Trabalho, Emprego e Renda e Meio Ambiente,
por meio do Programa Território pela Paz (TerPaz).
O Programa foi implementado nos territórios da Região Metropolitana de Belém, nos bairros da
Cabanagem, Guamá, Terra Firme, Bengui e Jurunas; em Ananindeua, no bairro do Icuí-Guajará;
e em Marituba, no bairro Nova União.
Em 2021, o TerPaz completou dois anos, promovendo oportunidades de inclusão social, cidadania
e empreendedorismo. Atendeu, neste ano, 151.113 pessoas, oferecendo ações de saúde, subsídios
para a aquisição e/ou reforma habitacional, educação ambiental, disponibilização de crédito para
empreendedorismo e fomento aos arranjos econômicos locais, emissão de documentos oficiais,
assim como atendimentos específicos para mulheres provedoras de famílias e jovens, entre outros.
Na mesma linha, foram desenvolvidos projetos voltados às mulheres, “De menina a mulher: tortura
que ela não atura”, que atendeu 500 mulheres da Região Metropolitana de Belém (RMB), com
cursos de confecção de bolsas, grafite, confecção de bonecas Abayomi, estamparia em tecidos e
maquiagem; e “Ela Pode”, com 1.003 atendimentos, idealizado para apoiar na formação tanto
de mulheres empreendedoras quanto daquelas que estão em busca de inserção no mercado de
trabalho, levando em consideração suas realidades, percepções e trajetórias. E ainda o “Que Nem
Maré”, desenvolvido de forma lúdica, por meio de contação de histórias, teatro, música, direcionado
a crianças e adolescentes, cujo objetivo é o conhecimento e fortalecimento da identidade afroamazônida, com atendimento de 596 mulheres.

Participantes da Oficina de Bonecas Abayomi, e do Projeto Que Nem Maré.

Fonte: https://odsbrasil.gov.br/
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Visando assegurar cidadania e inclusão social às famílias, com inovação tecnológica para
ampliar o acesso aos serviços públicos e aos dados que permitam a regularização de moradias,
bem como construir mecanismos que levam à redução dos conflitos socioambientais urbanos,
sobre o uso e a ocupação do solo, foi criado, o projeto Meu Endereço: lugar de paz e segurança
social, que disponibilizou aos moradores dos bairros um kit composto por planta de localização
do imóvel, planta de limite de lote, laudo de condições socioambientais da moradia e um guia de
encaminhamento para programas sociais do Governo do Estado.
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O Governo adquiriu quatro carretas que realizarão ações itinerantes nos bairros, ampliando o
atendimento das ações do Programa Territórios Pela Paz (TerPaz) e oportunizando ao público
o acesso a serviços públicos e ao mercado de trabalho. As carretas dispõem de espaço para
ministrar cursos profissionalizantes para jovens e adultos e realizar atendimento médico e
odontológico.
O Projeto Meu Registro articula com os cartórios de registro civil a emissão de primeira e segunda
vias de certidão de nascimento e óbito, com foco no enfrentamento do sub-registro e a inclusão
social de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Espaço nos veículos para realizar os cursos de qualificação profissional do TerPaz e ação de emissão de
documentação no Programa TerPaz.
No âmbito do TerPaz, merece ser ressaltada a inauguração da Usina da Paz de Ananindeua
(bairro Icuí-Guajará). O complexo de promoção da cidadania consolida a presença do Estado
nos territórios, com a oferta de 86 serviços para 21.186 pessoas, compreendendo salas de
teatro, audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; assistência social;
consultoria jurídica; emissão de documentos; atividades profissionalizantes; espaço multiuso
para feiras, eventos e encontros da comunidade, além de ambientes para realizar cursos livres
de dança, robótica, artes marciais, musicalização, biblioteca, esporte e lazer.

As caravanas de cidadania e direitos humanos aconteceram de forma articulada com órgãos
estaduais e prefeituras, envolvendo a aplicação de R$ 12,7 milhões, sendo oportunizados
serviços públicos para 39.608 pessoas das áreas urbana e rural, quilombolas e ribeirinhas,
nas Regiões de Integração Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, Guamá, Lago Tucuruí, Marajó,
Rio Caeté, Rio Capim, Tapajós e Tocantins. Dentre os serviços ofertados citam-se orientação
jurídica, emissão de certidão de nascimento, carteira de trabalho e de documento de identidade
e serviços de orientação ao consumidor. Destaca-se o compromisso no enfrentamento à
desigualdade social ao público LGBTQIA+, atendido com providências para adequação civil de
nome e gênero para pessoas transexuais.

Emissão de carteira de identidade.

Atendimento de cidadania na escola.

O Governo realizou a expedição de 653.846 cédulas de identidade civil, em todo o Estado,
no novo padrão, que inclui informações de carteira de trabalho, título de eleitor, dentre outras.
E articulou e alinhou várias políticas públicas, com ações itinerantes de cidadania, utilizando
estratégias para o atendimento à população em locais na sede do município ou nas residências.
Alcançou, assim, 78.977 pessoas, nas Regiões de Integração Araguaia, Carajás, Guajará,
Guamá, Rio Caeté, Rio Capim, Tocantins e Xingu, com serviços essenciais de consultas médicas;
testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites virais; vacinas contra H1N1, HPV e tríplice viral; aferição
de pressão arterial e glicemia, orientação sobre higiene bucal, cadastro para recebimento de
órtese, prótese e entrega de cadeiras de rodas.

Participantes dos cursos de Robótica e Costura Industrial, na Usina da Paz de Ananindeua.
A Usina da Paz foi construída por meio da cooperação com a empresa mineradora Vale, no
valor total de R$ 20 milhões, oportunizando emprego para a comunidade no entorno, como
forma de valorização dos moradores e do território.
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Caravana de Cidadania no Guajará.

Atendimento no Projeto Entre Elas.
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Oportunizou, ainda, o reconhecimento voluntário de paternidade, emissão de carteira de
trabalho, de primeira e segunda vias de certidão de nascimento, óbito e de carteira de
identidade civil. Bem como promoveu o Projeto Entre Elas, rodas de conversas coletivas
com mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social coordenadas por uma equipe
multidisciplinar que aborda diversos assuntos, entre os quais a violência doméstica e o
empoderamento feminino.
Nas oito Estações da Cidadania - nos municípios de Santarém (1), Marabá (1), Parauapebas
(1), Belém (4) e Ananindeua (1) - estão disponíveis serviços públicos diversos de vários órgãos
estaduais: Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), regularização de veículos
e habilitação; Polícia Civil, com emissão de registro civil; Banco do Estado do Pará (Banpará),
serviços bancários; e específicos do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
(Igeprev). Em 2021, foram atendidas 391.520 pessoas.

Mulheres atendidas pelo Projeto Girândola na área rural de Bragança.

Atendimento especializado de mulheres, crianças e adolescentes.

Em relação à política de reinserção social da população privada de liberdade, embasada na
Lei de Execução Penal, o Governo aplicou em torno de R$ 6 milhões em ações de assistência
social, educação, trabalho, produção e saúde, no âmbito da atenção primária, para atender
12.694 pessoas presas, egressas e seus familiares. Ampliou estratégias de atendimento,
por meio da gestão compartilhada entre os poderes Judiciário e Executivo, implantando o
Escritório Social, que acolhe os egressos e seus familiares, permitindo-lhes encontrar apoio à
retomada do convívio em liberdade, com encaminhamentos à rede de proteção social, emissão
de documentos, qualificação profissional, assistência jurídica, social, psicológica e facilitação de
oportunidades profissionais.

Voltados a mulheres, crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade
e risco social, o Governo investiu aproximadamente R$ 3,7 milhões no atendimento integral
de 21.289 pessoas. Os serviços especializados para crianças e adolescentes em situação
de violência foram disponibilizados em Belém, na Polícia Científica do Pará e Santa Casa
de Misericórdia do Pará, e em Ananindeua, na Delegacia Especializada no Atendimento à
Criança e ao Adolescente (Deaca).
O acolhimento às mulheres aconteceu nas unidades do ParáPaz Mulher, em Belém, Ananindeua
e Marituba. O Polo de Atendimento Integrado do ParáPaz, na Fundação Santa Casa, recebeu
em 2021 readequação do espaço físico, favorecendo o desenvolvimento das atividades em um
ambiente sigiloso e humanizado ao servidor e ao público atendido.
Em Altamira, Breves, Marabá, Paragominas, Santarém, Tucuruí, Parauapebas, Vigia de Nazaré e
Santa Maria do Pará, o atendimento a mulheres, crianças e adolescentes ocorreu nas unidades
integradas Deam/Deaca.
A fim de garantir a transversalidade da política pública de proteção, defesa e promoção dos
direitos humanos de mulheres no Pará, o Governo do Estado investiu R$ 677,1 mil no atendimento
a 3.550 mulheres, realizando ações voltadas ao exercício de cidadania e empoderamento
feminino e de enfrentamento à violência contra mulher. Nesse sentido, em 2021, foi consolidado
o Projeto Girândola: Caminhos para Autonomia e Empoderamento da Mulher, alcançando
os municípios de Ananindeua (Região Guajará); Bragança (Região Rio Caeté), Breves (Região
Marajó) e Castanhal (Região Guamá). O projeto atendeu, em cada polo, 100 mulheres
identificadas pela rede de proteção social que estão em situação de vulnerabilidade, risco
social, sob medidas protetivas e em outras situações diferenciadas.
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Participantes do curso de educação
ambiental e formação de pedreiro.

Jovens recebem orientação profissional
em ação na Cabanagem.

Com foco na promoção dos direitos da juventude, o governo estadual incentivou o protagonismo
juvenil, atendendo 2.261 jovens, por meio do Projeto Balcão da Juventude, que utiliza
estratégias educativas, como campanhas de prevenção ao uso de drogas, promove o acesso
à formação profissional, com teste vocacional, orientação na elaboração de currículo, e com
informações sobre a carteira de trabalho digital, emissão de ID Jovem, a CNH Pai D’égua e
Juventude Empreendedora, o fortalecimento familiar e comunitário, no formato de oficinas
profissionalizantes, e encaminhamentos à rede de serviços nas Regiões de Integração Baixo
Amazonas, Carajás, Guajará, Guamá, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim.
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Ainda em relação ao trabalho social desenvolvido pelo Governo do Estado, voltado a
crianças, adolescentes e suas famílias, convém mencionar os projetos Gol de Letra e Criando
Oportunidades, cujas ações estratégicas envolveram recursos no valor de R$ 21,4 milhões. Em
2021, os projetos ofereceram atividades em grupo para 4.698 crianças e adolescentes, nos
polos de Marituba, no IESP; de Belém, na Terra Firme, Jurunas, Mangueirão, UFRA e Cabanagem;
e de Ananindeua, no Icuí-Guajará e Distrito Industrial, com atividades lúdicas, recreativas e
esportivas, proporcionando a socialização e o desenvolvimento de habilidades diferenciadas
da sala de aula. Além disso, prestaram orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis e
dialogaram sobre a importância de cuidar da saúde mental, utilizando atividade esportiva como
ginástica e artes marciais.

Desenvolvimento Urbano,
Habitação, Saneamento
e Mobilidade
O QUE FIZEMOS
Os investimentos nessa área buscam contribuir para que as metas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) sejam alcançadas através da execução de ações para a
melhoria das condições de habitabilidade de famílias com renda, prioritariamente, até 3 salários
mínimos e com intuito de promover e disponibilizar aos usuários o acesso a serviço público e
saneamento básico. Para isso, a área de desenvolvimento urbano contribui para o alcance das
metas dos ODS 1 - Erradicação da pobreza, ODS 3 - Saúde e qualidade, ODS 5 - Igualdade de
Gênero, ODS 6 - Água potável e saneamento, ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura, ODS
10 - Redução das desigualdades, ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis e ODS 12 Consumo e produção responsável.

Crianças e adolescentes em atividades recreativas e esportivas, Região Metropolitana de Belém.
O Governo, em parceria com entidades não governamentais, garantiu atendimento humanizado
para 293 pessoas refugiadas e migrantes, presentes no Estado. O espaço físico disponibiliza
laboratório de informática, com internet para acessar os processos e solicitações documentais,
bem como uma sala para a realização de capacitações, reuniões, rodas de conversas, com o
intuito de difundir os direitos e deveres desses refugiados e migrantes, necessários ao exercício
da cidadania, inclusão social, laboral e produtiva.
Oportunizou, ainda, a realização de eventos para 164 participantes da sociedade civil, gestores
e trabalhadores, com temáticas de Formação sobre Migração e Refúgio aos Municípios do
Estado do Pará; Capacitação em Migração, Refúgio e Políticas Públicas; Formação sobre
Proteção a Pessoas Refugiadas no Estado do Pará; I Encontro de Postos Avançados de
Atendimento Humanizado ao Migrante, dentre outros.

O QUE IREMOS FAZER
O Governo continuará articulando parcerias para proporcionar à população paraense o
acesso a serviços públicos em um único espaço, buscando maior qualidade e celeridade no
atendimento, com mais duas Estações Cidadanias a serem implantadas, em 2022, em Breves
(Região Marajó) e Tucuruí (Região Lago de Tucuruí).
Nos territórios de pacificação, com vistas à ampliação do atendimento à população, serão
entregues seis Usinas da Paz, sendo cinco na Região Guajará, em Belém, nos bairros Terra Firme,
Jurunas, Cabanagem, Bengui e Guamá; e uma em Marituba, no bairro Nova União. Na Região
Carajás, nos municípios de Canaã dos Carajás, Parauapebas e Marabá, serão finalizadas três
Usinas da Paz, em construção pelas empresas Hydro e Vale, num investimento total de R$ 180
milhões, garantidos por meio da parceria entre essas empresas e o Governo do Estado.
Fonte: https://odsbrasil.gov.br/
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Visando melhorar a qualidade de vida da população urbana em todo o Pará, o Governo do
Estado investiu, em 2021, em torno de R$ 871,7 milhões em ações para ampliar as condições de
acesso aos serviços urbanos, como habitação, mobilidade e saneamento.

O Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, em Belém, conta com investimento de
R$ 140 milhões. Encontra-se, em sua 1ª Etapa, com 98,48% de execução; a 2ª Etapa foi concluída
e entregue em 2020; e a 3ª Etapa está executada em 86,48%. As obras do projeto englobam a
retificação do igarapé, o sistema de abastecimento de água, o sistema viário e os serviços de
drenagem, de esgoto e água, de conformação do talude do canal (plano de terreno inclinado
que limita um aterro para garantir estabilidade), além da construção de pontes e passarelas.

Obras de macrodrenagem da bacia do Tucunduba em Belém.

Entrega do programa Sua Casa em Igarapé-Açu.
Neste sentido, aumentou o número de famílias atendidas pelo programa habitacional
Sua Casa, para 15.709 famílias de 96 municípios, nas 12 Regiões de Integração, investimento de
R$ 130,3 milhões, consolidando uma das políticas públicas mais importantes de apoio a famílias
em situação de vulnerabilidade social.

A requalificação da rua Padre Bruno Secchi, em Belém, no bairro do Bengui, um investimento de
R$ 26,3 milhões, continua em andamento, com obras de instalação da nova rede de drenagem,
duplicação da via e nova pavimentação. O empreendimento cumpre um importante papel de
ligação estrutural para o sistema alimentador de transporte coletivo, além de possibilitar seu
uso como corredor alternativo à Avenida Augusto Montenegro e ligação entre o centro de
Belém e o Distrito de Icoaraci.

O Governo do Estado também vem atuando com ações de urbanização para diminuir os
domicílios considerados precários e subnormais. Nesse sentido, em 2021, foram investidos
R$ 6 milhões.
As obras de infraestrutura, com vistas à melhoria da mobilidade em benefício da população de
todo o Estado, foram continuadas, sendo entregues 994 km de Asfalto por Todo o Pará, num
investimento de R$ 518,7 milhões, possibilitando mais desenvolvimento a 102 municípios, das
12 Regiões de Integração.
Além da implantação do Sistema Integrado de Ônibus da Região Metropolitana de Belém,
investimento de R$ 95,2 milhões. Trazendo mais mobilidade para a população.

Pavimentação asfáltica em 22 ruas de Jacundá.
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Avenida Padre Bruno Secchi, obras de macrodrenagem mudam o cenário da capital.
O Projeto Caixa D’água Para Todos instalou 10.297 caixas d’água em 27 bairros de Belém,
garantindo água de qualidade para a população. Com o mesmo propósito, foram feitas 6.137
ligações domiciliares, beneficiando cerca de 30.685 pessoas, somando um investimento de R$
15,4 milhões.

Residências de vários bairros de Belém que receberam Caixa D’Água para Todos.
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Atendimento Sua Casa com Construção e
Melhoria de Unidade Habitacional por RI - 2022

O QUE IREMOS FAZER
Para as ações de desenvolvimento urbano, estão previstos investimentos que alcançam a
ordem de R$ 2,1 bilhões.
O Estado continuará investindo em projetos para reduzir o déficit habitacional e assim melhorar
a habitabilidade social, refletindo diretamente na qualidade de vida da população. Desta forma,
no próximo ano, serão concluídas e entregues as obras das 448 unidades habitacionais do
Riacho Doce, sendo 80 no Riacho Doce I e 368 no Riacho Doce II e III, localizados no bairro do
Guamá, em Belém.
Em mesma linha, serão concluídas as obras dos Projetos Habitacionais Comunidade Pantanal
e Comunidade Pratinha, no município de Belém, em que as comunidades contarão com
equipamentos comunitários e regularização fundiária urbana.

Conjunto Habitacional Riacho Doce I, II e III.

Visita do Governador.

Ainda buscando a ampliação do acesso à habitação, em Belém, serão retomadas as obras
originárias de convênios federais, nos Residenciais Liberdade I, II e III, destinadas aos moradores
que ocupavam as margens do Igarapé do Tucunduba e Avenida Perimetral.
Será dada continuidade às ações que visam à regularização fundiária urbana, sendo a previsão
para 2022 de que 830 famílias sejam beneficiadas, nos municípios de Ananindeua, Belém,
Marabá, Redenção e Santarém.

Regiões de Integração

Físico

Financeiro (em R$)

Araguaia

853

764.523

Baixo Amazonas

911

815.996

Carajás

1.190

1.067.070

Guajará

2.870

2.403.087

Guamá

1.365

1.223.994

Lago de Tucuruí

455

407.998

Marajó

865

775.642

Rio Caeté

1.223

1.096.214

Rio Capim

847

759.501

Tapajós

262

234.934

Tocantins

657

589.129

Xingu

504

451.934

Total

12.002

10.590.022

Fonte: OGE, 2022.
Com o compromisso de melhorar os índices de saneamento básico do Estado, o Governo
continuará investindo na conclusão de obras de esgotamento sanitário em andamento,
nos municípios de Belém, Marabá e Santarém, e nas obras de abastecimento de água em
andamento, nos municípios de Alenquer, Ananindeua, Belém, Breves, Castanhal, Oriximiná e
Santarém. A previsão de investimento para 2022, em tais obras, é de R$ 229,2 milhões.

Em relação à redução dos assentamentos precários e subnormais, prevê-se que
aproximadamente 982 famílias, das Regiões de Integração Guajará e Guamá, sejam
beneficiadas com serviços de infraestrutura, construção e melhoria de habitações, implantação
de equipamentos comunitários e regularização fundiária urbana.
Visando ampliar o acesso à moradia, o Governo, através do Programa Sua Casa (Lei 8.967/2019),
programou para 2022 atender 12.002 famílias, distribuídas pelas 12 Regiões de Integração. O
benefício possibilitará que as famílias possam construir, reformar, ampliar, melhorar ou adaptar
suas moradias, além de contratar e pagar a mão de obra.
Será ainda realizada a obra do novo trecho da macrodrenagem da bacia do Tucunduba Canais da União e Timbó, investimento de mais de R$ 47,6 milhões em saneamento básico. Com
vistas a mobilidade urbana serão construídos cinco viadutos/elevados na região metropolitana
de Belém, investimento previsto de R$ 126,7 milhões. Assim como a requalificação de 2 km
da Rua Ananim e a continuação da implantação do sistema troncal metropolitano - BRT, na
região metropolitana de Belém. Investimentos de aproximadamente R$ 493,9 milhões.
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Sistema de Esgotamento Sanitário de Belém.

Sistema de Abastecimento de Água de Breves.

Para os anos de 2022 e 2023, o Governo pretende dar continuidade ao programa Asfalto por
Todo o Pará, um investimento de R$ 183,5 milhões, para a pavimentação de 715 km de vias
urbanas.
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Dentre as exportações, destacam-se os incrementos de US$ 21,8 bilhões, equivalente a 55,7%,
em relação a 2020, em minério de ferro e seus concentrados; U$ 2,5 bilhões, em minério de
cobre e seus concentrados, um aumento de 31%; US$ 348 milhões, em alumínio, uma elevação
de 74,8%. E, ainda, evolução de 2% na exportação de alumina, no total de US$ 1,24 bilhão; e
expansão de 62% nas exportações de ferro gusa, no valor de US$ 371 milhões. Ressaltam-se
também as exportações de carne bovina fresca refrigerada ou congelada, correspondendo ao
incremento de 1,69%, no período de janeiro a dezembro de 2021, no valor total de US$ 421
milhões, resultados que impactam diretamente no ODS 9.

Indústria, Comércio,
Serviços e Turismo

Volume de Vendas do Comércio Varejista Ampliado no Pará, de janeiro a novembro de 2021,
apresentou expansão de 10,9% em relação ao mesmo período de 2020 e superou em 5,8
pontos percentuais (pp) a média dos estados brasileiros. Nesse período, foi superior em 3,1 pp
às vendas realizadas no Estado no mesmo período de 2018.

O QUE FIZEMOS
O cenário da economia paraense, no ano de 2021, reflete, em parte, o resultado de uma política
de desenvolvimento implementada pelo governo estadual, com base na indução das atividades
produtivas, a fim de ampliar a capacidade industrial do Estado, contribuindo para o aumento
da produtividade, das condições de competitividade e ao estímulo das atividades de comércio,
serviços e turismo que permeiam todo o Programa Indústria, Comércio, Serviços e Turismo e
suas respectivas ações, alinhadas aos ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico,
9 - Indústria, inovação e infraestrutura e 12- Consumo e produção responsáveis. A atuação
do Governo do Estado pautou-se no apoio à construção de um bom ambiente de negócios,
disponibilização de crédito, efetivação de investimentos e em ações específicas voltadas para
reduzir os entraves ao crescimento da economia.

VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO
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Fonte: IBGE(PMS)/SEPLAD-DPE-COEE.

As atividades de Serviços, no Pará, apresentaram crescimento de 13,6%, de janeiro a novembro
de 2021, registrando o sétimo maior incremento dentre os estados do Brasil.
Fonte: https://odsbrasil.gov.br/

25.0

Apesar das dificuldades que marcaram a economia mundial e nacional, e o Pará não foi
exceção entre as unidades federativas, e diante dos desafios estruturais e conjunturais da
economia paraense, em 2021, os indicadores macroeconômicos revelam o bom desempenho
da área econômica.
O comércio exterior do Estado, segundo dados do Ministério da Economia, da Secretaria
Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECIMT), superou os entraves dos
cenários nacional e internacional e apresentou Saldo da Balança Comercial de US$ 27,63
bilhões, de janeiro a dezembro de 2021, sendo o maior saldo comercial entre as unidades
federativas, o que contribuiu significativamente para o alcance do superávit na conta corrente
do comércio exterior brasileiro.
As exportações paraenses totalizaram US$ 29,17 bilhões, um incremento de 41,53% no
período de janeiro a dezembro de 2021, em relação ao mesmo período de 2020, levando o Pará
a ocupar a 1ª posição no ranking do país. Foi importado US$ 1,54 bilhão, um incremento de
29,4% no valor total das importações, no mesmo período.

VOLUME DE SERVIÇOS
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O setor industrial enfrenta mais impactos dos comportamentos da economia nacional e
internacional, mas, ainda assim, gerou 9.760 novos postos de trabalho, de janeiro a setembro
de 2021, representando 12,76% no total do saldo de emprego do Pará, no período, segundo
dados do Ministério da Economia.
As contribuições da gestão estadual para o desenvolvimento das áreas da Indústria, Comércio
e Serviços, executadas sob a responsabilidade da Codec, Jucepa, Banpará e Sedeme, voltaramse também a ações de estímulo à implantação de novos empreendimentos e investimentos
no território paraense. Neste sentido, divulgar os potenciais produtivos e os diferenciais
competitivos dos municípios do Pará é condição essencial para atração de novos investimentos
para o Estado.
Seguindo essa lógica, e observando que pequenas e médias indústrias, presentes na realidade
do Estado, têm potenciais capacidades para fornecer insumos para grandes projetos instalados,
e, dessa forma, participar e contribuir para o fortalecimento da economia e promoção da
geração de emprego e renda, o governo estadual empregou R$ 1,2 milhão para o incentivo
de áreas industriais, em Ananindeua e Belém, relativo à melhoria dos sistemas viários dos
distritos industriais; em Barcarena, referente à programação de reforma do distrito industrial;
em Castanhal, relacionado à execução do projeto executivo de engenharia e arquitetura
para implantação do condomínio industrial; e, de São João de Pirabas, no tocante ao estudo
vocacional, identificação da infraestrutura, projeto conceitual e cronograma, para implantação
do distrito industrial. O Governo também destinou R$ 3 milhões em incentivos fiscais ao projeto
Dendê do Pará S.A. - (DENPASA).
Outras ações de fomento podem ser indicadas: o Programa Amazônia Agora e o
estabelecimento de diversos acordos de cooperação técnica com os municípios para o
desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local da mandioca, cacau, açaí, pimenta-do-reino,
piscicultura, turismo, gemas e joias.

Destaca-se o aumento de 21% no número de municípios apoiados pelo Estado no
desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais.

AUMENTO DO APOIO A MUNICÍPIOS PARA
OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

65
51%
43
Fonte: SIGPLAN, 2021.

Meta Realizada 2020

Meta Realizada 2021

(21/20)

Realizada, em 2021, de forma virtual, a Exposibram 2021 – Expo & Congresso Brasileiro de
Mineração reuniu os mais importantes líderes do segmento da mineração e teve a participação
do governo estadual, cujo estande contou com 74 palestrantes e 530 visitantes.

Primeira Conferência Nacional do Açaí, e Loja do APL de Moda, Design e Indústria do Vestuário no ESJL.
Em especial, ressalta-se o lançamento de duas coleções, do APL de moda e designer, além de
eventos periódicos para exposição de peças e material das empresas atendidas.
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Estande virtual do Governo do Pará na Exposibram 2021.
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Buscando ampliar o serviço bancário às empresas e à população, em 2021, foram inauguradas
14 novas agências do Banpará. Destas, 11 foram em municípios que ainda não possuíam os
serviços do Banco - Colares, Bagre, Magalhães Barata, Nova Timboteua, Brasil Novo, Prainha,
Santa Maria das Barreiras (Casa de Tabuá), Inhangapi, Irituia, São Domingos do Araguaia e
Ourém. Em Nova Ipixuna, onde havia um posto de atendimento, foi inaugurada uma agência.
Santarém ganhou a sua segunda agência e, em Castanhal, foi requalificada a agência existente.

Outro aspecto importante foi o aumento de 74% de créditos concedidos, correspondentes ao
aumento do investimento do governo nas concessões, que no exercício vigente alcançaram
o montante de 4.351 distribuídos em diferentes linhas de financiamento: Empodera, BNDS,
Banpará Comunidade, Banpará Pessoa Jurídica - Folha de Pagamento, Capital de Giro,
Capital de Giro Empreendedor, Capital de Giro Folha de Pagamento, Cheque Empresarial,
Giro Rápido, Hot Money totalizando R$ 249 milhões.

CRÉDITO CONCEDIDO

4.351
139%
Agências do Banco do Estado do Pará, em Irituia e em Nova Timboteua.

1.818
Fonte: SIGPLAN, 2021.

BANPARÁ: AGÊNCIAS INAUGURADAS EM 2021
Regiões de Integração

Municípios

Araguaia

Santa Maria das Barreiras

Baixo Amazonas
Carajás

Prainha
Santarém
São Domingos do Araguaia
Colares

Guamá

Magalhães Barata
Inhangapi
Castanhal

Lago de Tucuruí

Nova Ipixuna

Marajó

Bagre

Rio Caeté

Nova Timboteua

Rio Capim
Xingu

Irituia
Ourém
Brasil Novo

Fonte: SigPLAN, 2021.

O investimento na construção dos prédios, aquisição de mobiliário, máquinas e equipamentos
das agências foi de R$ 4,5 milhões. Todas as agências inauguradas ofertam abertura de contas,
produtos de investimento e serviços de crédito. Atualmente, o Banpará está presente em 124
municípios, o que representa 86% dos municípios do Estado, onde reside cerca de 94% da
população.
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Para impulsionar e preparar as empresas a habilitarem-se, na elaboração de projetos ou na
expedição de documentos, práticas de gestão e processos produtivos, foram realizados 327
atendimentos em consultorias para as empresas paraenses de pequeno, médio e grande
portes.
Em relação ao fomento para as micro e pequenas empresas, durante a pandemia, foram
despendidos R$ 137 milhões, com destaque para o Fundo Esperança, programa criado para
minimizar os impactos da crise sanitária, que beneficiou mais de 48 mil pessoas, das 12 regiões
de integração.
O Governo do Estado, em 2021, contribuiu ainda para a constituição de 90 mil empresas,
distribuídas nos 144 municípios, com o aporte de R$ 2 milhões. Essas empresas, além de
habilitarem-se aos programas, projetos e financiamentos disponíveis, também garantem a
geração de ocupações formais, ampliando o emprego seguro e a renda à população.
Na mesma linha, visando minimizar os impactos da pandemia, o Governo do Estado instituiu
o programa estadual Incentiva + Pará, que atendeu mais de 10 mil microempreendedores
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, no valor de R$ 20 milhões. O apoio
consiste no pagamento do auxílio no valor de R$ 2 mil reais, pagos aos estabelecimentos
paraenses que tiveram suas atividades impactadas.
Quanto ao desenvolvimento turístico, o Governo investiu R$ 2,8 milhões na promoção e
divulgação de produtos, principalmente nos municípios de Belém, Santarém e Belterra, e no
apoio de iniciativas turísticas, como a identificação e avaliação de novos produtos e rotas
de turismo. Foram capacitados 86 prestadores de serviços em turismo, em 13 municípios,
potencializando o turismo local.
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O Governo também vem atuando com estratégias de retomada do turismo no Pará, e lançou os
seguintes instrumentos: Censo do Turismo Paraense, Mulheres no Turismo Paraense, o Perfil
dos Turistas no Círio de Nossa Senhora de Nazaré, as pesquisas do Observatório do Turismo
Paraense e a Pesquisa Nacional de Avaliação da Qualidade de Serviços Turísticos. E, ainda,
o programa Rota Amazônia, plataforma de comercialização da Chameleon Global (empresa
americana de tecnologia) e o Projeto Rotas Amazônicas Integradas (RAI), criado e planejado
em parceria com mais seis Estados da região Norte do país, para promover o turismo de pesca
esportiva na região amazônica.
Na implantação de equipamentos turísticos, o Governo do Estado realizou, na Região Guamá,
a recuperação de encosta, urbanização e drenagem de 236 m da orla da Vila de Marudazinho,
município de Marapanim; construção de orla, na rua do Rosário, em Curuçá; na Região Rio
Caeté, município de Salinópolis, execução de limpeza rural, urbana e costeira; e na Região
Marajó, urbanização da orla da Praia Grande de Salvaterra.
O Espaço São José Liberto, destinado à valorização da arte, música, moda, joias e turismo,
recebeu R$ 4 milhões para a sua manutenção e operacionalização. O Governo também
destinou, aproximadamente, R$ 54 milhões, para o desenvolvimento do turismo, à manutenção
de equipamentos responsáveis pelo fomento à educação, saúde, cultura e esporte no Estado,
como Estação das Docas, Mangal das Garças, Hangar Centro de Convenções, Mangueirinho e
Carajás Centro de Convenções, localizado em Marabá.

O QUE IREMOS FAZER
Para o próximo biênio, o governo pretende ampliar as ações de apoio e fortalecimento à Indústria,
Comércio, Serviços e Turismo, sendo a previsão de recursos no valor de R$ 638,6 milhões.
Será dada continuidade ao plano de expansão da rede de atendimento do Banco do Estado
do Pará, cujo objetivo é contribuir com os municípios para o seu desenvolvimento social e
econômico e proporcionar à população acesso aos serviços e ao crédito bancário. O Plano de
Expansão prevê que todos os 144 municípios do Estado tenham uma agência do Banpará.
O Banco também disponibilizará para a contratação de crédito uma média anual de R$ 200
milhões, visando atender 4 mil empreendimentos, em vários setores da economia. O apoio à
comunidade acadêmica terá continuidade por meio da parceria com a UFPA, destinando-se
R$ 378 mil, e por meio dos editais de financiamento a pesquisas voltados para bioeconomia,
com R$ 144 mil.
O Estado, visando fortalecer o turismo de eventos e negócios, na Região Baixo Amazonas,
autorizou o início das obras do Centro de Convenções Sebastião Tapajós de Santarém, cujo
investimento será de R$ 67 milhões e contará com uma área construída superior a 10 mil
m², ambiente climatizado, auditório com 400 lugares, camarins, área VIP, sala de imprensa,
banheiros, praça de alimentação com mais de 350 lugares, ambulatório, estacionamento com
mais de 500 vagas, salas de controle técnico e departamento administrativo. A execução da
obra gerará aproximadamente 700 postos de trabalho diretos e indiretos.
Em 2022, serão intensificadas as ações para o desenvolvimento de empreendimentos
industriais, comerciais e de serviços, concentrando-se esforços na continuidade dos
procedimentos à implantação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), em Barcarena,
e Distritos Industriais de Breves, Castanhal, Santarém, São João de Pirabas e Tucuruí. Também
terão continuidade os investimentos em obras de pavimentação e urbanização nos distritos
industriais já instalados em Ananindeua, Belém, Barcarena e Marabá.

Mangal das Garças, em Belém.

Maquete eletrônica do Centro de Convenções Sebastião Tapajós de Santarém
Carajás Centro de Convenções, em Marabá.
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RANKING DO INCREMENTO NO ESTOQUE DO EMPREGO FORMAL
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Os investimentos assegurados buscam colaborar para que as metas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) sejam alcançadas através da execução das ações do
programa, com destaque aos ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico, 10 - Redução
das desigualdades e 17 - Parcerias e Meios de Implementação. O objetivo é promover a inserção
e reinserção do trabalhador no mundo do trabalho, além de promover o empreendedorismo e
a economia solidária.
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Fonte: ME/CAGED - Seplad/DPE/COEE.

A economia do Pará, segundo o CAGED, obteve nesses primeiros onze meses do ano,
desempenho superior em relação à geração de emprego com carteira assinada registrado nas
últimas duas décadas. Em 2021, observa-se uma tendência crescente na geração de emprego
formal, com o mês de junho apresentando o melhor desempenho, o que sinaliza o aquecimento
da economia paraense e sua capacidade de geração de emprego e renda.

PARÁ - EVOLUÇÃO MENSAL DO SALDO EMPREGO FORMAL
JANEIRO A NOVEMBRO/21
12.000

Fonte: https://odsbrasil.gov.br/
No Estado do Pará, no período de janeiro a novembro de 2021, segundo dados do Ministério da
Economia, do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED), foram gerados 76.430 novos
empregos com carteira assinada, tendo sido admitidas 375.140 pessoas e desligadas 298.710.
Um incremento de 10,11% no estoque de emprego formal. Em termos absolutos, foi o estado
que mais abriu postos de trabalho com carteira assinada na Região Norte e o maior incremento
relativo no estoque, dentre os 27 estados do país, superior à média do Brasil, de 7,76%.
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Em relação aos grandes setores da atividade econômica, as maiores contribuições para a
geração de novas vagas de trabalho com carteira assinada decorreram dos empregos criados
nas atividades de Serviços (30,92%), Construção (21,41%) e Comércio (27,32%), seguidas da
Indústria (12,7%) e agropecuária (7,5%).

Fonte: ME/CAGED - Seplad/DPE/COEE.
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PARÁ - SALDO DO EMPREGO FORMAL POR FAIXA ETÁRIA
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Por subatividades econômicas, na Agropecuária, os segmentos de agricultura, pecuária e
serviços relacionados geraram 76,58% dos empregos do setor, seguidos de produção florestal,
19,78%, e pecuária e aquicultura, 3,64%.
Na Indústria, a atividade que mais criou vagas de emprego formal foi a indústria de transformação
(83,41%), posteriormente, a indústria extrativista, com 12%, seguida de água, esgoto, atividade
de gestão de resíduos e descontaminação, que abriu 5% de postos de trabalho.

O Governo do Estado, no papel de indutor das atividades econômicas, com vistas ao
fortalecimento da economia e, por conseguinte, à geração de emprego e renda, aportou cerca
de R$ 11,2 milhões para o financiamento a micros e pequenos empreendimentos, beneficiando
2.586 pessoas.
Na mesma perspectiva, realizou a qualificação profissional de mais de 780 paraenses, com
recursos no valor de R$ 5,1 milhões. E, ainda em 2021, foram colocados 5.787 trabalhadores no
mercado por meio do SINE, incluindo, somando-se a esses, 224 trabalhadores portadores de
deficiência.

No setor de Comércio, o ramo com maior participação na contratação de emprego com
carteira assinada foi o comércio varejista. Com 69,92%, o comércio por atacado gerou 20,67%
e o comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas contribuiu com 9,79% da
composição do saldo do setor.
O setor da Construção demonstra um movimento de aceleração nas condições para o
crescimento da economia do estado, uma vez que cerca de 65,21% dos empregos formais
gerados pelo setor advêm dos empregos para atender obras de infraestrutura, 27,77%
correspondem aos postos de trabalhos para a construção de edifícios, e 7%, a serviços
especializados para a construção.
Para o setor de Serviços, os dados do CAGED revelam que 51,34% das oportunidades de
trabalho foram geradas pelas atividades de informação, comunicação, e atividades financeiras,
imobiliárias, profissionais e administrativas; 18% pelas vagas em administração pública, defesa,
seguridade social, educação, saúde e serviços sociais; 13,35%, em atividades de alojamento
e alimentação; 8,39% em transporte, armazenagem e correios; 6,28% decorreram de novos
empregos em outros serviços; e 0,04% de serviços domésticos.

Governo do Estado faz liberação de microcrédito, em Breves.

Destaca-se ainda que a geração de empregos formais, no período citado, em relação à
faixa etária dos empregados, teve a maior participação da faixa de 18 a 24 anos, 52,66%,
equivalentes a 40.246 novos postos de trabalho.

Parceria com a Seaster e apoio do SINE trouxeram novas perspectivas a moradores de Belém.
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O QUE FIZEMOS
Os investimentos em infraestrutura e logística alcançaram, em 2021, R$ 1,1 bilhão, relativos ao
total de 285 obras, sob execução direta do executivo estadual ou indireta, por meio de repasses
a 134 municípios. Tal feito coloca o Pará no sexto lugar entre os Estados brasileiros que mais
investem no modal rodoviário e em segundo lugar, no modal hidroviário.

GASTOS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO POR UF

Qualificação ocorreu em parceria com Instituto Vitória Régia.
Foram contratados, por meio do Programa Primeiro Ofício, um total de 414 jovens,
provenientes de sete regiões de integração, e 55 empresas receberam o selo de “Empresa
Cidadã” por adesão ao programa.

(5° BIM / 2021)

Milhões

SP

R$ 1.539,46
R$ 965,80

MS
PR

R$ 956,38

MT

R$ 901,88
R$ 698,25

GO
PA

R$ 662,98
R$ 635,26

BA
MA

R$ 595,79

CE

R$ 526,11

AL

R$ 455,92
Fonte: Sisont/ RREO 5° bim, 2021.

INVESTIMENTO MODAL HIDROVIÁRIO POR UF - (5º BIM / 2021)

Doze redes de supermercados aderiram à iniciativa de disponibilizar vagas de aprendizagem a jovens.

O QUE IREMOS FAZER
Para o exercício de 2022, o Governo pretende manter o compromisso de gerar emprego e ampliar
a renda da população paraense, com ações voltadas para apoiar a abertura e fortalecimento
dos mercados, com atendimento previsto de 1.630 empreendimentos e investimento de
R$ 500 mil, ações voltadas à inclusão de 300 pessoas com deficiência ao mercado de trabalho,
no valor de R$ 30 mil. Vai continuar atuando na intermediação de mão de obra, colocando 6.971
pessoas no mercado trabalho formal e, na qualificação social e profissional de 3.040 pessoas,
destinando um investimento de R$ 1,6 milhão.
Está prevista também a ampliação do Programa Primeiro Ofício para todas as Regiões de
Integração.
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PA R$ 41.749.043
SC BA

SP R$ 162.645.053

SP

PA

RS

RS

AP

SC

BA

AC

PI

AP

AC PI

Fonte: Siconf/RREO 5° bim, 2021.

181

Infraestrutura e Logística

PAINEL DOS INVESTIMENTOS POR MODAL E APLICAÇÃO
REPRESENTATIVIDADE POR MODAL - 2021
INVESTIMENTO REAL EM INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
2016/2019, EM RELAÇÃO A 2021.
Milhões

R$ 1.169,4

100%

96%

R$ 771,7

4%
Fonte: SigPLAN, 2021

R$ 680,7
Rodoviário

Hidroviário

R$ 309,2
R$ 359,4
2016

2017

2018

2019

2021

Fonte: SigPLAN, 2021. Nota: Valores corrigido pelo IPCA/IBGE, até dez/2021.

As realizações em infraestrutura e logística pretendem contribuir para o alcance dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a exemplo do ODS 9 - Indústria, Inovação e
Infraestrutura, especialmente à meta 9.1. “Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável,
sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o
desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços
acessíveis para todos”, e do ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis, com a meta 11.2.
“Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e
a preços acessíveis para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos
transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos”.

MODAL RODOVIÁRIO - REPRESENTATIVIDADE DOS
INVESTIMENTOS POR SERVIÇO (2021)

33%
R$ 1.004.035.516

52%
15%
Fonte: SigPLAN, 2021

Conservação

Construção

Restauração

INVESTIMENTOS EM PONTES

R$ 106.222.057

90%

Fonte: IPEA, adaptação Seplad, 2021.

10%
Fonte: SigPLAN, 2021

Construção
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Recuperação
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MODAL HIDROVIÁRIO - REPRESENTATIVIDADE DOS
INVESTIMENTOS POR SERVIÇO

67%
R$ 51.933.277
33%
Fonte: SigPLAN, 2021

Construção de Infraestrutura

Reforma de Infraestrutura
Requalificação da PA - 483.

MODAL RODOVIÁRIO
Ao longo do ano, foram construídos 296 km de rodovias estaduais já implantadas, mas que
ainda não haviam recebido revestimento em concreto asfáltico. Além disso, 3.021 km de rodovias
foram submetidos a serviços de manutenção e conservação e 129 km de rodovias foram
restaurados, a fim de manter a qualidade da trafegabilidade das vias sob a responsabilidade
do governo estadual.

Ainda na mesma região, a PA-483, que contribui para o escoamento da produção do Estado,
considerando que dá acesso ao porto de Vila do Conde, em Barcarena, também teve uma fração
de 16 km (trecho da Alça Viária até o Trevo do Peteca) totalmente requalificada, inclusive com
implantação de acostamento.
No município de Alenquer, Região Baixo Amazonas, foi concluída a pavimentação da
PA-427, trecho Alenquer entre Vicinal do Cuamba, com extensão de 18,40 km, e investimento de
R$ 32 milhões.

TRABALHO NAS RODOVIAS POR TIPO DE SERVIÇO (KM)

3.021

3.446

296
129
Fonte: SigPLAN, 2021

Conservação

Construção

Restauração

O Governo do Estado finalizou a pavimentação de 30,6 km da PA-252, trecho entre a Vila
Castanhandeua até o entroncamento da PA-475, no município de Moju, região Tocantins. A via é
relevante para o transporte dos hortifrutis produzidos nos municípios da região, especialmente
o dendê, que situa o Pará como o maior produtor nacional e o nono no mundo.
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Imagem do trecho requalificado da PA-483 e pavimentação da PA-427.

Diversos trechos urbanos de rodovias estaduais que cortam municípios também foram
submetidos à pavimentação e à requalificação, a exemplo da PA-287, que foi duplicada e
urbanizada, no município de Redenção, Região Araguaia, no trecho desde a cidade até o
aeroporto, com extensão de 7 km, com ampliação da largura da via de 10 para 17 m. Outro caso
foi a pavimentação e duplicação de 1,5 km do trecho urbano da PA-441, no município de Terra
Santa, Região Baixo Amazonas, trazendo benefício à população local.
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Algumas das rodovias submetidas aos serviços
Rodovia

Duplicação do trecho urbano da PA-287.

Duplicação do trecho urbano da PA-441.
Durante todo o ano, serviços de manutenção e conservação também foram realizados no perímetro
urbano de diversas rodovias, como na PA-320, na entrada e saída de Castanhal; na PA-256, Vila
Soledade, trecho entroncamento da PA-151 até entroncamento da PA-150, no Moju.

Trecho/município

BR-316

Km 1 a Km 18, Av. Independência e Alça Viária

P4-124

Santa Luzia

PA-125

Paragominas / Ulianópolis

PA-127

BR-316 / Rio Guamá

P4-127

BR-316 / São Domingos

PA-127

até a PA-253

PA-136

Castanhal / Curuçá

PA-136

BR-316 / Inhangapi

PA-140

BR-316 / São Caetano

PA-150

Goianésia / Nova Ipixuna

PA-154

Estrada do Pesqueiro

PA-220 PA-136 / Vila Mau
PA-242 Acesso a Iracema
PA-242 Capanema e Peixe-Boi
PA-242 Igarapé-Açu / Livramento
PA-253 Trecho PA-124 / BR-010
Manutenção e conservação da PA-320 (trecho urbano) e PA-256 (Vila Soledade).
Os serviços realizados de manutenção e conservação de rodovias beneficiam 77 municípios, em
10 Regiões de Integração.

PA-263 Goianésia / Tucuruí
PA-279

Xinguara / São Félix

P4-287

Conceição Araguaia / Redenção

PA-320 Castanhal / São Francisco
PA-404 BR-316 / Murinim
PA-416

BR-316 / Americano

PA-449 Floresta do Araguaia
PA-458 Bragança
PA-466 Quatipuru
Manutenção e conservação da Av. Mário Covas, PA-124 e PA-140.
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As intervenções em pontes, que fazem parte do modal rodoviário, neste ano, alcançaram 467 m
de pontes construídas e 975 m de pontes recuperadas.

PONTES

MODAL AEROVIÁRIO
O Governo do Estado entregou o aeroporto de Salinópolis, que passou por obras de reconstrução
e ampliação. A nova pista tem 1,9 km de extensão, o que permite pouso e decolagem de
aeronaves com até 60 passageiros. O aeroporto se integra às obras e serviços realizados pelo
Estado a fim de incentivar o desenvolvimento do turismo na região.

467
1.442

975

Fonte: SigPLAN, 2021
Entrega do aeroporto de Salinópolis.

Construção

Recuperação

Algumas dessas obras já disponibilizadas à população foram as pontes em concreto armado
sobre os rios Preto, de 30m de comprimento por 8,60m de largura, na vicinal Buritirama, trecho
BR-222/Vila União, em Marabá; Capim Miri, de 45m de comprimento por 8,60 m, na PA-256,
trecho BR-010/PA-45,1 em Ipixuna do Pará; Guajará Miri, de 15m de comprimento por 8,60 m
de largura, no município de Acará; e Igarapé Traquateua, de 12m de comprimento por 8,60m
de largura, localizada na Perna Leste, trecho PA-483 Alça Viária/ PA-140, no município de Acará.

Pontes sobre os rios Preto (Marabá), Capim Miri (Ipixuna do Pará) e Guajará Miri (Acará).
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Importante ressaltar que as obras promovidas e executadas pelo Governo do Estado, nos modais
rodoviário e aeroviário, geraram 115 mil empregos diretos e indiretos em todo o Pará.

MODAL HIDROVIÁRIO
Nesse modal, foram entregues à população da Região Baixo Amazonas dois Terminais
Hidroviários de Cargas e Passageiros, um em Almeirim e outro no Distrito de Santana do
Tapará, em Santarém. Ambos contam com instalações e equipamentos confortáveis, como
salas para órgãos oficiais, televisão, bebedouro, ar-condicionado, lanchonete, guichês para
vendas de passagens e banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência , além de
estação de tratamento de esgoto. Juntos, atenderão a 6 mil usuários por mês e beneficiarão os
337 mil habitantes de seus respectivos municípios.

Terminais Hidroviários de Almeirim (acima) e de Santana do Tapará (abaixo).
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O município de Óbidos, nesta região, também foi beneficiado com a reforma do Terminal
Hidroviário de Cargas e Passageiros, que pode movimentar cerca de 17 mil usuários
mensalmente. A estrutura passa a contar com sala de embarque, salas para órgãos oficiais,
banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência, lanchonete, guarda-volumes e
guichês para vendas de passagens, além estação de tratamento de esgoto, sinalização interna
e novas instalações elétricas e hidrossanitárias.

Terminal Hidroviário de Óbidos.

As obras voltadas à construção e conservação das pontes em todo o Pará também terão
continuidade, sendo previstos 2.558 m de pontes construídas.

Construção de novas pontes e substituição das de
madeira por concreto armado em 11 regiões
Região de Integração

Qtd (m)

Araguaia

480

Baixo Amazonas

351

Carajás

255

Guamá

124

Rio Caeté

211

Rio Capim

605

Tapajós

100

Tocantins

382

Xingu

50

Total

2.558

Fonte: SigPLAN, 2021.

O QUE IREMOS FAZER
O Governo pretende manter o compromisso de pavimentar as rodovias do Estado, aumentando
para 60% a malha rodoviária pavimentada.

O Governo programou a reforma e construção de 29 terminais hidroviários de cargas e
passageiros nas Regiões de Integração Baixo Amazonas, Guajará, Guamá, Marajó, Tocantins,
Tapajós e Xingu.

Pavimentação de trechos de rodovias em 11 regiões que
foram implantadas, mas não pavimentadas, a fim de
aumentar para 60,48% a malha pavimentada no Estado.
Região de Integração

Qtd (km)

Araguaia

14

15

Baixo Amazonas

206

Carajás

24

Guajará

14

Guamá

115

Lago de Tucuruí

1

Marajó

10

Rio Caeté

92

Rio Capim

166

Tocantins

37

Xingu

99

Total

779

2

2

4

3

1

No mapa, os 29 terminais hidroviários de cargas e
passageiros distribuídos nas Regiões de Integração.

Está programada a reconstrução do terminal aeroviário do município de Soure, na Região
Marajó, com os créditos iniciais de R$ 6 milhões previstos na Lei Orçamentária Anual de 2022.

Fonte: SigPLAN, 2021.
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O QUE FIZEMOS
Uma agenda voltada à economia verde foi apresentada pelo Governo do Pará na 26ª
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26), em Glasgow, na
Escócia, com apresentação dos desafios e das potências econômicas e sociais do Estado,
na busca por recursos para possibilitar iniciativas e projetos que viabilizem a preservação da
floresta Amazônica, especialmente no território paraense, e melhor qualidade de vida para a
população.
Planos e programas estaduais foram apresentados para comunidades científicas, empresariais
e governamentais, buscando investimentos tecnológicos em ciência e bioeconomia, entre
outras áreas estratégicas e normativas, como a implementação da Política Estadual sobre
Mudanças Climáticas no Pará. O BanparáBio foi apresentado como o aporte de recursos
financeiros para pequenos e médios produtores rurais, que trabalham com bioeconomia; o
Programa Selo Verde, com rastreabilidade, como importante ferramenta na busca por maior
eficiência na cadeia pecuária; a Estratégia de Redução de Emissões de Carbono, no âmbito
da campanha mundial Race to Zero que aderimos, e ainda outras apresentações, que geraram
bons resultados, como aquela que originou o Memorando de Entendimento (MoU) junto à
Emergent e à coalizão LEAF, em nome do Consórcio Amazônia Legal.

Na oportunidade, o Governador do Estado participou da Assembleia Geral da Under 2 Coalition,
iniciativa de governos subnacionais que visa à redução de emissões de gases de Efeito Estufa
até 2050, destacando que o Pará foi anunciado como membro efetivo da coalizão durante a
Conferência.
Ainda durante a COP 26, o Governo do Pará anunciou investimentos de recursos no valor de R$
472 milhões para a bioeconomia, sendo R$ 400 milhões voltados ao financiamento de pequenos
produtores rurais, agroindústrias e comunidades tradicionais, e R$ 72 milhões à criação do
Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, para investimentos em pesquisas e estímulos
a novas ações.
O Pará chegou à COP 26 como o primeiro Estado brasileiro a ter uma Estratégia Estadual de
Bioeconomia (Decreto nº 1.943/2021), visando propor os procedimentos gerais para elaboração
do Plano Estadual de Bioeconomia que se baseia em três eixos: pesquisa, desenvolvimento e
inovação; patrimônio genético e conhecimento tradicional associado; e cadeias produtivas e
negócios sustentáveis.
A Estratégia Estadual pretende também estabelecer as diretrizes e bases do estímulo à
transição econômica para matrizes de baixas emissões de gases de efeito estufa, resiliente
aos impactos das mudanças climáticas, com vistas à geração de benefícios sociais, ambientais,
econômicos e à superação da pobreza.
Por essas razões, o Pará foi escolhido para ser anfitrião do Fórum Mundial de Bioeconomia,
que possibilitou debates de interesse global entre representantes do governo, especialistas,
acadêmicos, empresários, banqueiros, cientistas e jornalistas de todo o planeta e de povos
indígenas e comunidades locais da região amazônica.
No sentido de promover a cooperação e o diálogo entre os diferentes setores da sociedade, com
vistas ao enfrentamento dos problemas relacionados às mudanças climáticas, adaptação para
que nossos municípios se protejam diante de eventos climáticos extremos como as enchentes
e as suas consequências socioambientais e econômicas, o Estado conta com a atuação do
Fórum Paraense de Mudanças e Adaptações Climáticas (FPMAC), reativado recentemente e
composto por cerca de 40 instituições, que representam a sociedade civil e o poder público.
Em 2021, a Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa) foi eleita a instituição coordenadora
do Comitê Executivo do FPMAC, e o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, eleito
membro observador para representar o Fórum no Comitê Gestor do Fundo da Amazônia
Oriental (FAO). O FAO é um mecanismo financeiro privado, reconhecido pelo Governo do Pará
como instrumento de alcance das metas fixadas em políticas públicas estaduais, de maneira
perene, mas com especial atenção aos compromissos firmados pelo Estado até 2036.
Em 2021, o Fundo Brasileiro para Biodiversidade (Funbio) foi selecionado para captar, executar
e prestar contas de recursos do Fundo, que recebeu, no mesmo ano, a doação de R$ 1 milhão
do Instituto Clima e Sociedade (ICS), organização social brasileira que mobiliza recursos e
transformações no tema de mudanças climáticas, para desenvolvimento de projetos do Plano
Estadual Amazônia Agora (PEAA).

Governador do Pará na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
(COP 26), em Glasgow, na Escócia.
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É importante ressaltar que o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) possui quatro pilares
de sustentação: (i) a Força Estadual de Combate ao Desmatamento, para redução de áreas
desmatadas, por meio da Operação Amazônia Viva; (ii) Territórios Sustentáveis – Programa de
eficiência para as cadeias produtivas, assistência técnica e abertura de crédito; (iii) Programa
Regulariza Pará, de regularização fundiária e ambiental; e (iv) Financiamento Climático, com
estímulo à relação entre o público e o privado, o FAO é um desses programas de financiamento
e que se constitui na plataforma financeira do Plano, com gestão público-privada. Com isso, o
Plano objetiva elevar o Pará, a partir de 2036, ao estágio de Estado com Emissão Líquida Zero
ou Carbono Neutro no setor “Uso da Terra e Florestas”.
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A partir da execução do Plano e de seus diversos desdobramentos, a seguir descritos, é possível
afirmar que as políticas estaduais de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial Sustentável
contribuem para o alcance de diversos ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis, ODS 15 Vida Terrestre do ODS 17 - Parcerias em prol das metas.

Nesse contexto de monitoramento e fiscalização, visando fortalecer o instrumental científico e
tecnológico do Estado, para maior respaldo da tomada de decisão, foi firmada uma parceria
entre a Semas, a Aliança Internacional para a Biodiversidade e o Centro Internacional para
Agricultura Tropical , com participação da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (Usaid) e da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço (Nasa).
O termo celebrado garante ao Estado fornecimento de soluções por intermédio da
utilização de dados de satélites de observação da Terra e tecnologias geoespaciais, para
tornar mais eficiente o monitoramento de ecossistemas, cobertura e uso do solo, e ainda
fenômenos hidroclimáticos. Ressalta-se que o Pará é o segundo Estado brasileiro a aderir ao
programa SERVIR-Amazônia, que faz parte do SERVIR Global, iniciativa de desenvolvimento
conjunto entre Nasa e Usaid.

Fonte: IPEA, adaptação Seplad, 2021.
A Operação Amazônia Viva combate o desmatamento ilegal em áreas de gestão estadual,
desde junho de 2020, como parte da macroestratégia do PEAA. Nas 19 etapas já realizadas,
sendo 12 somente em 2021, a força-tarefa composta pela Semas, Ideflor-Bio, Defesa Civil,
Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Científica do Pará e Segup, sob a coordenação
da Força Estadual de Combate ao Desmatamento, que congrega os Sistemas Estaduais
de Meio Ambiente (SISEMA) e de Segurança Pública e Defesa Social (SIEDS), embargou
139 mil hectares de áreas de desmatamento ilegal e apreendeu 6.000m³ de madeira em tora,
derrubada de forma irregular, dentre outras apreensões de maquinário. As ações de fiscalização,
nas áreas de ingerência estadual, colaboraram para uma redução de desmatamento de 11%
em comparação com o ano “calendário” de 2020.

Iniciado em 2020, o Programa Territórios Sustentáveis (TS), terceiro instrumento de execução
do PEAA, é a estratégia estadual de transição para a economia de baixas emissões nas
áreas pressionadas pelo desmatamento. O programa visa à conservação do capital natural;
à promoção do desenvolvimento socioeconômico em bases sustentáveis, a partir do aumento
da eficiência na produção pecuária e agroflorestal, respeitadas as vocações econômicas do
estado; e à recuperação de áreas alteradas e degradadas.

Participantes da região sudeste, em reunião
promovida no município de Xinguara.

Força-tarefa da 17ª. Etapa da Operação Amazônia-Viva.
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Produtor rual atendido pelo TS 279,
em São Félix do Xingu.

A atuação integrada dos órgãos no Programa Territórios Sustentáveis garantiu resultados
satisfatórios no TS 279, que abrange os municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte,
Água Azul do Norte e Tucumã. Em 2021, foram obtidos os seguintes resultados: 342 inscrições
no programa; 15.499,66 hectares inscritos; 291 CAR validados; 116 Títulos de Terra entregues;
11 Capacitações realizadas para os técnicos que atuam no TS; 132 famílias capacitadas no
TS 279; 35 viveiros de mudas implantados; 3 Certificações de Agroindústria de Polpa de Frutas;
79 Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF/DAP); e 16 Planos de Recuperação Ambiental (PRADA) elaborados; 8 Unidades
Demonstrativas de Sistemas Agroflorestais implantadas e 3 projetos de financiamento
aprovados pelo BANPARÁ-Bio.

197

Meio Ambiente e Ordenamento Territorial Sustentável

As atividades continuam em uma nova etapa voltada para o perfil produtivo das propriedades
rurais cadastradas, assim como para o início da execução das ações planejadas para três novos
territórios: Baixo Araguaia (Água Azul do Norte, Bannach, Rio Maria, Sapucaia e Xinguara), BR235 (Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Pau D’Arco, Redenção,
Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras) e Carajás (Canaã dos Carajás, Curionópolis,
Eldorado dos Carajás e Parauapebas).

O Programa Regulariza Pará, quarto instrumento de execução do PEAA, registrou 38.857
Cadastros Ambientais Rurais (CAR) analisados e 3,8 milhões de hectares de área validada
no Sistema de Cadastros Ambientais Rurais do Pará - SICAR PA. Outra ação importante é
a municipalização do processo de análise e validação do CAR, o registro público eletrônico
obrigatório para os imóveis rurais, que reúne informações ambientais das propriedades e
posses rurais.

Em complementação às ações do Territórios Sustentáveis foi desenvolvida a plataforma Selo
Verde, com a finalidade de realizar a rastreabilidade da cadeia produtiva da pecuária, por
meio do cruzamento de dados de diversos sistemas de controle e gerenciamento para evitar a
comercialização de carne advinda de áreas de desmatamento.

A cooperação entre o governo estadual e as novas gestões municipais, em prol dos cuidados
socioambientais, tornou-se mais consistente, em 2021, sendo promovidas requalificações dos
servidores das secretarias municipais de Meio Ambiente, que desenvolvem análise e validação
do referido cadastro, possibilitando a habilitação de 40 municípios nos termos da Instrução
Normativa n° 09/2019. Assim, a meta de habilitar 36 municípios para análise e validação do CAR,
estipulada para janeiro de 2023, foi cumprida, antecipadamente, em 2021.

Merece destaque, também, a Plataforma Territórios Sustentáveis, voltada para acompanhar,
apoiar e engajar iniciativas com diretrizes compatíveis às da política dos TS, isto é, que tenham
foco no desenvolvimento econômico das cadeias de baixo carbono, seja por meio da inovação,
da assistência técnica, do fomento ou da verticalização produtiva, podendo ser desenvolvida
por fundações, associações, institutos ou outro ator equivalente, público ou privado.

MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL
ELEMENTOS DO MAPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Governador na cerimônia de lançamento do Banpará Bio.

15.
16.
17.

Ainda no contexto do Territórios Sustentáveis, após a identificação do passivo ambiental
da propriedade, o governo estadual atua com ações voltadas à recomposição da área, por
meio da implantação de Sistemas AgroFlorestais (SAFs), que consiste no plantio de espécies
florestais e frutíferas diversas em um mesmo terreno, envolvendo não só a reconstituição das
características do solo, mas de todos os elementos naturais que favorecem e dão condições à
manutenção da vida no planeta.
Em 2021, essa ação promoveu o plantio em uma área de 1.330 hectares, beneficiando 890
produtores rurais familiares, com distribuição de 2 milhões de sementes de Açaí, Cacau,
Cupuaçu, Pupunha, Muruci, Paricá, Andiroba, Cumaru, Maranhoto e outras, além de ter produzido
cerca de 1,8 milhão de mudas agroflorestais, o que contribuiu para a redução do passivo
ambiental e a ampliação da renda familiar das comunidades envolvidas.
Os Sistemas Agroflorestais também foram implantados, em 2021, em comunidades inseridas
na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, no âmbito do Projeto Paisagens
Sustentáveis na Amazônia. Foram implantados 30 viveiros individuais e 2 viveiros germinados,
com capacidade de produção de mais de 122.892 mil mudas florestais e frutíferas, refletindo
na promoção da recomposição florestal produtiva de 123 hectares de áreas alteradas em
propriedades de agricultores familiares.
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18.
19.
20.
21.

Novo
Progresso
Pacajá
Paragominas
Parauapebas
Redencão
Rondon do
Pará
Santana do
Araguaia
Santarém
São Félix do
Xingu
Tailândia
Tomé-Açu
Ulianópolis
Uruará
Canal dos
Carajás
Marabá
Dom Eliseu
Novo
Repartimento
Belterra
Brasil Novo
Santa Maria
das Barreiras
Ipixuna do
Pará

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Tucuruí
Aveiro
Vitória do
Xingu
Santa Luzia
do Pará
Gurupá
Mojuí dos
Campos
Nova Ipixuna
Ourilândia do
Norte
Xinguara
Palestina do
Pará
São Geraldo
do Araguaia
Piçarra
Cachoeira do
Arari
Chaves
Jacundá
Garrafão do
Norte
São Domingos
do Araguaia
Sapucaia
Tucumã

Fonte: COMAM/DIORED/SAGRA/SEMAS
Ainda no âmbito de Regularização Fundiária, ressalta-se a emissão de CAR pelas instituições
estaduais, que, por meio de financiamento do Fundo Amazônia, procederam com a inscrição de
CAR em 20 municípios das Regiões Rio Capim, Guamá, Rio Caeté, Marajó e Xingu.
É importante notar que as ações mencionadas são executadas num contexto de crescente
descentralização da gestão ambiental para o município. Até outubro de 2021, o Pará contava
com 133 municípios habilitados para fiscalizar e conceder licenciamento ambiental de âmbito
local, tornando mais célere o processo de licenciamento.
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Como consequência desse processo de descentralização da gestão ambiental, o Governo do
Estado lançou, em 2021, o Sistema Informatizado de Licenciamento Ambiental (SISLAM),
para conferir maior transparência e agilidade ao processo de licenciamento, assim como um
gerenciamento mais ágil por parte das secretarias municipais de meio ambiente, que poderão
customizar o Sistema de acordo com seus fluxos internos de processo.
Os resultados positivos da política estadual de regularização fundiária, em 2021, expressam-se,
também, em 2.430 documentos de terra emitidos, sendo 1.200 títulos definitivos individuais;
194 concessões de direito real de uso; 147 certidões de terras; 17 termos de permuta; 4 termos
de resgate de aforamento; e 868 documentos de regularização urbana, beneficiando cerca de
1.835 famílias de agricultores de todas as Regiões de Integração e 868 famílias moradores de
áreas urbanas da Região do Guajará, nos municípios de Belém e Marituba.

Outros dez estudos foram concluídos, os quais abrangeram nove Regiões de Integração e
11 municípios paraenses, a citar: Diagnóstico de Infraestrutura e Saneamento Básico, para
subsidiar a criação de Unidade de Conservação (UC) da Natureza Estadual, no município
de Abaetetuba, na Região de Integração Tocantins; Instrumento Legal para Criação de
UC Estadual, na categoria de manejo, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), no
município de Chaves; e Diagnóstico do meio físico para subsidiar a recategorização e criação
de UC localizadas na Ilha de Canelas e na localidade do Chaú, no município de Bragança.

Além disso, os moradores do bairro da Terra Firme, em Belém, receberam 14 concessões de
uso especial para fins de moradia. Dessa forma, o sonho do documento da casa própria virou
realidade para diversas famílias em vulnerabilidade social, que passaram a ter segurança jurídica
e legal sobre suas propriedades, podendo, a partir daí, acessar outros programas estaduais,
como o Sua Casa, que traz benefícios para melhorar as moradias.

Rio São Benedito, em Jacareacanga.

Cerimônia de entrega de título coletivo, da Comunidade São Benedito (Cametá).
Vale ressaltar que, em atendimento ao compromisso regional assumido, foram entregues,
em 2021, três títulos coletivos definitivos para Comunidades Remanescentes de Quilombos,
beneficiando 296 famílias: 28 do Quilombo Balieiro, no município de Bagre, na região Marajó;
35 da Associação das Comunidades Quilombolas Cuxiú, no município de Bonito, na região Rio
Caeté; e 233 famílias do Quilombo São Benedito, no município de Cametá, região Tocantins.
No total, são seis títulos coletivos concedidos a Comunidades Remanescentes de Quilombos,
uma vez que, em 2020, os municípios de Prainha e de São Miguel do Guamá também foram
beneficiados, alcançando, ao todo, 427 famílias, até o momento.
É notória a importância do incentivo à pesquisa para o planejamento e desenvolvimento das
ações de meio ambiente. Nesse sentido, em 2021, o Governo do Estado executou, em parceria
com o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Projeto Flora do Utinga, visando contribuir para
a preservação da Amazônia urbana e gerar conhecimento científico por meio de pesquisas
que atuam nas quatro Unidades de Conservação da Região Metropolitana de Belém (APA
da Região Metropolitana de Belém, APA da Ilha do Combu, REVIS Metrópole da Amazônia e
Parque Estadual do Utinga). Essa iniciativa já catalogou 700 espécies de fungos e plantas do
Parque, com destaque para a nova espécie da família Sapindaceae, do mesmo gênero do
Guaraná da Amazônia (Paullinia obovata).

Mensagem do Governador do Pará à Assembleia Legislativa

2022

Em paralelo, e como resultado de estudos anteriores, em outubro de 2021, por meio do Decreto
Nº 1.944/2021, foi criado o Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) Rios São Benedito e Azul, nos
municípios de Jacareacanga e Novo Progresso, totalizando 27 Unidades de Conservação
Estaduais.
A gestão das UC estaduais envolvem atividades de manutenção, fiscalização, educação
ambiental, dentre outras, como as realizadas na APA Paytuna, no município de Monte Alegre, na
Região Baixo Amazonas, para coibir passivos ambientais, como o desmatamento, caça e pesca
predatória, e, ainda, ações de orientação e vacinação contra a covid-19, dirigidas a 250 idosos.
Outro exemplo de importância é o monitoramento da UC Estação Ecológica (ESEC) do Grão
Pará, que abrange quatro municípios - Oriximiná, Óbidos, Alenquer e Monte Alegre - e é
considerada a maior Unidade de Conservação de Proteção Integral de florestas tropicais do
planeta, para coleta de fauna e flora. Órgãos estaduais participam das atividades, em parceria
com pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), UFOPA e outras instituições afins,
objetivando subsidiar o planejamento da gestão para os próximos anos, quando será realizado
o mapeamento de áreas de vulnerabilidade que possam ser afetadas por invasões antrópicas.
Para promover a educação ambiental e transferir conhecimento às pessoas que residem em
áreas de proteção ambiental, tornando-as multiplicadoras desse conteúdo para visitantes, em
geral, o Ideflor-Bio realiza diversas capacitações para orientação e demonstração sobre boas
práticas ambientais, atuando como parceiro da Secretaria de Estado de Turismo nos cursos de
trilhas e caminhadas e no de observação de aves, ofertados em UC, como o Parque Estadual
do Utinga.
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Em 2021, em apoio à estruturação da Trilha Amazônia Atlântica foram realizadas as seguintes
atividades: implantação da sinalização de mais de 130 km de extensão (cerca de 25% da Trilha),
abrangendo 10 áreas protegidas e 14 municípios. Também teve início o mapeamento dos
serviços ligados ao ecoturismo, que já se encontram publicados no site oficial da trilha com mais
de 30 empreendedores locais, permitindo maior qualidade da experiência das pessoas em
contato com o meio ambiente e promovendo a empregabilidade nas mais de 60 comunidades
tradicionais e rurais conectadas pelo Projeto. Foram realizadas 3 oficinas de Sinalização de
Trilhas, nos municípios de Santa Izabel do Pará, Bragança e Viseu, e um Minicurso de Manejo
de Açaizais, na Comunidade Quilombola Santíssima Trindade, em Santa Izabel do Pará, em
parceria com a Asflora, Associação Amigos da Floresta Amazônica.
No primeiro semestre de 2021, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprovou o Plano
Estadual de Recursos Hídricos (PERH), que visa estabelecer as políticas públicas estaduais à
gestão do setor. Tal fato ganha relevância, uma vez que o Plano é o primeiro estudo oficial
sobre o tema produzido no Pará.

O QUE IREMOS FAZER

Agricultura, Pecuária,
Pesca e Aquicultura
O QUE FIZEMOS
Considerando as particularidades e potencialidades amazônicas, o Estado do Pará convive com
os desafios de intensificar sua atuação diferenciada e de forma integrada em cada território. O
governo estadual, mediante os propósitos da agenda socioeconômica e ambiental, vem atuando
por meio de ações, programas e projetos em acordo às políticas setoriais e ambientais. Esse
conjunto de iniciativas favorece a organização produtiva em diferentes arranjos e escalas, o
fomento, a assistência técnica e extensão rural, fiscalização e a educação continuada, produzindo
impactos significativos nos objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, principalmente, no ODS
2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável.

Em 2022, dando continuidade ao processo de expansão da Política Integrada Territórios
Sustentáveis no que concerne à promoção do desenvolvimento socioeconômico das três
Regiões de Integração prioritárias para o Programa (Xingu, Tapajós e Araguaia), consideradas
as mais afetadas pelo desmatamento, o governo estadual irá fortalecer sua atuação nas
Regiões Baixo Araguaia, BR-235 e Carajás.
A partir da inclusão desses novos territórios, pretende-se atender a mais de 2.000 famílias, com
ações de regularização fundiária e ambiental, acesso ao crédito, ações de assistência técnica
e extensão rural e agregação de boas práticas sustentáveis, como a implantação de sistemas
agroflorestais de cacau e açaí, dentre outros serviços.
Quanto à regularização fundiária, o Estado definiu como meta para 2022 emitir seis títulos
definitivos coletivos para Comunidades Remanescentes de Quilombo, localizadas nos
municípios de Monte Alegre, Oeiras do Pará, Moju, Abaetetuba, Acará e Cametá, buscando
beneficiar 739 famílias.
No próximo ano, está prevista a implantação do Centro de Treinamento e Desenvolvimento
Florestal, em Santarém, com a finalidade de produzir conhecimento e novas práticas que
colaborem para o desenvolvimento do setor florestal no Pará. O Centro pretende capacitar
pessoas e realizar pesquisas e extensão voltadas ao setor florestal e, ainda, implantar o
escritório regional do Ideflor-bio, no município de Breves, e os núcleos regionais da Semas, nos
municípios de Santarém, Marabá e Paragominas.
Em relação ao Ordenamento da Pesca e Aquicultura, de acordo com o Plano do setor, serão
implantadas sete Unidades de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro, na APA Lago
de Tucuruí e nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Alcobaça e PucuruíArarão, localizadas nos municípios de Tucuruí, Goianésia do Pará, Jacundá, Itupiranga, Novo
Repartimento, Breu Branco e Nova Ipixuna.
Está programada também para 2022 a conclusão da elaboração dos sete Planos de Manejo
referentes à APA Triunfo Xingu, APA Araguaia, APA da Ilha do Combu, Floresta Estadual do Iriri,
Área de Proteção Ambiental Lago do Tucuruí, Reserva de Desenvolvimento Alcobaça e o Plano
da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Pucuruí-Ararão.
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Fonte: IPEA, adaptação Seplad, 2021.
Na pecuária, destaque para a bovinocultura, que segundo dados do IBGE/PPM 2020 possui
cerca de 22,2 milhões de cabeças de gado, o que lhe confere a 1ª posição no ranking da região
Norte, com 42,5% de todo o rebanho da região. Nacionalmente, o Estado também se destaca,
ocupando atualmente a 3ª posição entre os maiores produtores bovinos, com crescimento de
6,3% de seu rebanho em relação ao ano anterior, índice superior à taxa nacional de 1,5%.
Destaca-se, ainda, o rebanho bubalino do Pará, que segundo dados do IBGE/PPM, possuía, no
ano de 2020, aproximadamente 605 mil cabeças de búfalos, sendo o maior produtor do Brasil,
respondendo por cerca de 40% do rebanho nacional.
Apesar de o Estado possuir a Certificação Internacional de Área Livre de Aftosa com vacinação,
o Governo está empenhado no cumprimento do Programa Estadual de Erradicação da Febre
Aftosa (Peefa), um dos 10 programas estaduais na área de defesa animal.
Em 2021, o Estado apresentou uma cobertura vacinal recorde de 99% do efetivo pecuária
nas propriedades rurais alcançadas. A média anual de bovídeos vacinados correspondeu a
aproximadamente 22,8 mil animais. Ressalta-se que o consumo de carne bovina dos paraenses
corresponde somente a 30% da produção do Estado, o restante é exportado. Portanto, o êxito
do programa, além de evitar a introdução e a disseminação de doenças, também representa a
ampliação de mercado no exterior.
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Vacinação de bovinos no Pará.

O Estado do Pará, nos últimos anos, vem se destacando por sua capacidade de expansão
agrícola, contribuindo para o avanço do setor na economia brasileira, com valor da produção
total estimado, segundo IBGE/PAM 2020, em R$ 15,3 bilhões, 17,9% a mais que em 2019.
Cerca de 10 produtos são responsáveis por 94,9% do valor da produção, que são: Açaí, com
R$ 4,5 bilhões (29,5%); Soja, R$ 2,8 bilhões (22%); Mandioca, R$ 2,1 bilhões (17%); Dendê,
R$ 804 milhões (6%); Banana, R$ 680 milhões (5%); Milho, R$ 667 milhões (5%); Abacaxi,
R$ 551 milhões (4%); Laranja, R$ 211 milhões; Cana-de-açúcar, R$ 124 milhões (1%) e Arroz, R$
93 milhões (1%).
Atualmente, o Estado aparece liderando o ranking da produção brasileira das seguintes culturas,
segundo IBGE/PAM 2020: Abacaxi, 357 milhões de frutos, representando 21,8% da produção total;
Açaí, 1,3 milhão de toneladas, cerca de 94% da produção brasileira; Cacau, 144 mil toneladas,
ou 54% da produção; Dendê, 2,8 milhões de toneladas, correspondente a 98,6% da produção e
Mandioca, 3,8 milhões de toneladas ou 20,9% da produção nacional. O Estado aparece ainda
como segundo colocado na produção nacional de pimenta-do-reino, com 24,98%.

Abacaxi

Açaí

Cacau

Dendê

Mandioca

357
Milhões
de frutos

1,3
Milhões
ton

144 Mil
ton

2,8
Milhões
de ton

3,8
Milhões
de ton

21,8%

94%

53%

98%

20,9%

Fonte: IBGE/PAM, 2021.
Segundo maior produtor nacional de limão e quinto de laranja, o Pará vem se destacando
dentre os produtores de citrus do Brasil. Dentre as variáveis que influenciaram para referido
crescimento, identifica-se a ausência das principais pragas e doenças tão comuns no cultivo.
Assim como no cultivo de plantas cítricas, em 2021, mais de 39.347 propriedades rurais foram
inspecionadas nos 144 municípios paraenses, destacando a implantação de procedimentos
de desinfecção para maquinários agrícolas e a implantação da rastreabilidade da produção
extrativista e comercial do açaí. Em 2021, resultado importante à produtividade foi a erradicação
da praga Mosca da Carambola, potencialmente prejudicial à fruticultura paraense.
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Culturas agrícolas com inspeção constante em propriedades rurais e no trânsito da produção.
Foi garantida a promoção da comercialização agrícola por meio do apoio e a realização de
eventos para exposição e venda dos produtos agrícolas, como as feiras de agricultura familiar. No
ano de 2021 foram realizados 15 eventos estaduais, e 3 participações nacionais e internacionais.
O Estado do Pará esteve presente na 26ª edição do Salão do Chocolate e do Cacau, em Paris,
na França. Na seletiva, a amostra paraense se destacou entre as 50 melhores amêndoas do
planeta, aferição comprovada passando pela peneira dos especialistas entre 235 avaliadas.
Destaca-se entre as iniciativas o Empório Sustentável, que propõe uma alternativa à
comercialização direta de produtos e à melhoria na renda das famílias. Orientado pelos princípios
da sustentabilidade ambiental, o projeto fomenta a multiplicação de técnicas artesanais e
empreendedoras a 130 produtores familiares cadastrados. Além de itens artesanais, foram
comercializados mel e derivados, hortaliças, plantas ornamentais, acessórios de casa, entre
outros produtos de 46 expositores.
Ressalta-se o Modelo Rural, uma espécie de minifazenda com demonstrações de técnicas e
tecnologias que podem ser aplicadas em propriedades rurais, sendo destaque na 52ª Exposição
Feira Agropecuária de Castanhal (Expofac) com um público de 50 mil visitantes, que reuniu
40 expositores de Castanhal e municípios vizinhos para a comercialização de seus produtos
diretamente ao consumidor. O evento também teve palestras setoriais.
Corroborando os resultados positivos do Pará nos setores da agricultura e da pecuária, foram
realizadas aproximadamente 82.677 mil inspeções e fiscalizações nos 144 municípios paraenses,
ocorrendo em propriedades rurais, no trânsito agropecuário de cargas, nas revendas de
insumos agropecuários, dentre outros.
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Foram classificadas mais de 52.221 toneladas de grãos, envolvendo os principais grãos de
consumo, como arroz e feijão. A classificação é um importante trabalho na defesa do consumidor,
pois a coleta de amostras para análise garante produtos de qualidade nas prateleiras dos
supermercados.

Fiscalização em propriedades rurais, estabelecimentos agropecuários e no trânsito da produção.
O Governo do Estado aprimora a oferta do serviço de defesa e inspeção agropecuária com a
viabilização de capacitações técnicas para o quadro funcional. No total, foram realizados mais
de 1.792 eventos de educação sanitária para as organizações produtivas e à sociedade em
geral, atingindo um público de 160.030 pessoas.
Em 2021 foi garantida a participação das equipes técnicas da Adepará, Emater e Sedap em
curso de capacitação realizado no Centro de Treinamento do Instituto de Cultivo Tropicales
(ICT) em Tarapoto, Perdevido no Peru. Ressalta-se a importância dessa expertise sobre a
possível introdução de praga no Pará, considerando que o Estado é responsável por 52% da
produção de cacau do país e que, neste ano, o Pará classificou nove dos doze finalistas em
concurso nacional de cacau na categoria Blend.
Outra capacitação importante foi sobre a fiscalização do comércio e uso correto de
agrotóxicos. Integrado ao Projeto FUNCACAU, e por meio do Termo de Cooperação Técnica
entre Governo do Estado (Emater e Sedap) e CEPLAC, foram capacitados 52 técnicos, 375
agricultores familiares dos municípios de Altamira, Anapu, Novo Repartimento, Pacajá e
Tucumã, Região de Integração Xingu.

Ações de coleta de amostras de produtos para posterior análise e validação de classificação.
Para a garantia de resultados efetivos quanto à oferta descentralizada dos serviços
agropecuários e agricultura familiar, o Governo investe nas estruturas físicas e condições
operacionais das Unidades de Assistência Técnica (ATER), bem como nos laboratórios
direcionados à aprendizagem produtiva. Assim, foram entregues, em 2021, 52 novos veículos
traçados para as ações de campo, os quais foram distribuídos em 39 municípios nas 12 regiões
de integração do Estado.

Melhoria das condições operacionais com novos veículos traçados entregues e unidades municipais reformadas.

Reuniões gerenciais internas.

Reuniões com produtores para disseminação da educação sanitária.
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Com foco no acesso dos produtores ao conhecimento técnico e tecnológico foi realizada a
reforma da Unidade Didática de Bragança e implantação do Laboratório de Solos, com
investimento na ordem de R$ 694.651,49 mil.
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Em 2021, foram atendidos 18.523 produtores rurais com ações de apoio às cadeias produtivas
de origem animal e vegetal, fornecimento de 427.538 mudas de açaí, beneficiando 2.636
produtores nas nove regiões do estado. Ademais, destaca-se o incremento à produção:

Distribuição de 1.202 unidades de Kits de Sementes de Hortaliças,
beneficiando 700 produtores de 13 municípios nas Regiões: Guajará,
Guamá, Rio Caeté, Rio Capim e Tocantins.
Primeiro Laboratório de Solos do Estado, no escritório da Emater de Bragança.
O primeiro Laboratório de Solos do Estado irá oferecer serviços, como análise de amostras, que
poderão ser levadas pelo próprio agricultor ao laboratório ou enviadas via correios. Destacamse também as reformas de 11 escritórios da Emater (Terra Alta, Santa Isabel, Mocajuba,
Rurópolis, Acará, Tomé-Açu, Concórdia do Pará, Vitória do Xingu, Igarapé Açu, Igarapé-Açu e
Marituba (Central).

Fornecimento de 733 mudas de bananeiras produzidas in vitro,
beneficiando 42 produtores em duas regiões do estado, lado do Tucuruí e
rio Capim, destinadas principalmente ao sombreamento do cacaueiro.
Fornecimento de 21.365 mudas de citrus, beneficiando 486 produtores das
regiões: Lago de Tucuruí, Tapajós e Guamá.

A mecanização agrícola é fundamental para o crescimento exponencial do setor. Em 2021, com
execução ou apoio estadual a atividade alcançou 2.119,5 hectares de área para implantação
de culturas anuais e permanentes, beneficiando 1.763 produtores e agricultores nas seguintes
regiões: Baixo Amazonas, Guamá, Marajó, Tapajós, Tocantins e Xingu.

Mudas de banana.

Preparo de área na Comunidade São José, no
município de Santo Antônio do Tauá.

Mudas de citrus.

Entrega de Tratores Agrícolas.

Para apoiar o aumento da produtividade e locomoção agrícola foram repassados gestões
municipais/associações: 434 equipamentos sendo: 104 Tratores Agrícolas Plataformados
com ou sem Plaina; 30 Microtratores; 58 Grades Aradoras; 7 Grades Niveladoras; 76 Carretas
Agrícolas; 2 Retroescavadeiras; 7 Roçadeiras; 5 Motoniveladoras; 2 Rolos compactadores; 11
Coletores de Lixo; 26 Casas de farinha; 100 Barracas de lona para feiras e eventos; 6 Projetores
de multimídia correspondente ao valor de R$ 24,5 milhões.
Ao longo do ano, foram assinados 40 convênios com Prefeituras Municipais, no valor de R$ 47,8
milhões. Na Agricultura Familiar, investimentos de R$ 72,03 bilhões chegaram a 137 dos 144
municípios do Estado, em todas as Regiões de Integração, com 31.375 beneficiários: 18.526
produtores, 11.568 agricultores familiares e 1.281 piscicultores/pescadores.
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Viveiros de mudas de citrus na Comunidade Laranja, no município de Santo Antônio do Tauá.

209

Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura

A produção aquícola e pesqueira também recebeu investimentos e melhorias ao longo do
ano, totalizando 1.281 pescadores/piscicultores atendidos pelo Estado, com a distribuição de
943.900 alevinos, beneficiando 8 regiões do Estado.

Com objetivo de melhorar a produção de farinha em até 50%, 76 famílias foram
capacitadas em tecnologia de cultivo e processamento, na Aldeia Anambé, em Moju,
município da Região de Integração Tocantins. Essas famílias têm como principal fonte de
renda a produção de mandioca e seus derivados.

Famílias de aldeias indígenas, em Jacareacanga.
Tanque com alevinos na Estação de Piscicultura da SEDAP, no município de Terra Alta e
alevinos produzidos nas Estações de Terra Alta e Santarém.
Com prioridade às principais cadeias produtivas do Estado, os 68.785 atendimentos para
prestação de serviços de assistência técnica e rural (ATER) geraram os seguintes produtos:

Realização de 7.386 Cadastros Ambientais Rurais (CAR);
Emissão de 13.659 Declarações de Aptidão ao PRONAF;

Em 2021, 16 municípios receberam os serviços destinados a 745 beneficiários: 1.180 visitas
técnicas às propriedades; 696 CAR elaborados e 211 retificados; 246 Termos de Adesão
assinados; 246 questionários aplicados (diagnóstico das propriedades); emitidas 72 Declarações
de Aptidão ao PRONAF; 26 PRA elaborados.
No eixo Capital Social, a viabilização da capacitação de 21 técnicos em sete temáticas incluíram
Extensão Rural e Imersão no Projeto Territórios Sustentáveis.

Efetivação de 1.867 projetos de Crédito Rural contratados,
no valor de R$ 86 milhões.
O fomento às atividades produtivas rurais orienta a parceria entre o Estado e o Ministério da
Cidadania (MC) para atendimento à população abaixo da linha da pobreza, em territórios com
baixa dinâmica econômica. Foram atendidas 5.222 famílias, distribuídas em 54 municípios do
Estado do Pará, que receberam R$ 12.5 milhões.
O Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Proater) incluiu novas estratégias de
fortalecimento das cadeias de produção já existentes, a exemplo das atividades de fruticultura
e a piscicultura. São ações de assistência técnica e extensão rural direcionadas aos produtores
familiares rurais, visando à produção sustentável, agregação de valor, geração de renda,
organização social, diversificação agropecuária, inclusão social e manejo sustentável dos
recursos naturais.
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Assinatura de projetos de crédito, por produtores rurais do Território Sustentável.
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Cursos de cultura do cacaueiro e utilização do solo para assimilação de técnicas e manejo
pelos beneficiários dos projetos, contratação de três projetos de crédito, financiados pelo
BANPARÁ-Bio, no município de São Félix do Xingu, que envolveram 11 hectares de Sistemas
Agroflorestais (SAF) e três tanques para piscicultura, receberam investimentos no valor total
de R$ 249.3 mil. Além da elaboração de 30 propostas de crédito que foram internalizadas no
BASA e no Banco do Brasil.
Outra estratégia foi a retomada do Sistema AgroTag, implantado em 2016, com
adaptações necessárias para contribuir com a coleta e acompanhamento de informações
do Territórios Sustentáveis em uma única plataforma. Nos formatos presencial e virtual foi
realizado o assessoramento a 20 técnicos servidores, visando à implantação de Unidades
Demonstrativas (UD) em municípios da região sudeste do Estado, englobados pelo Programa
Território Sustentáveis (TS).
Neste ano, foram realizados 40 cursos, os quais resultaram em 600 agricultores familiares
capacitados em Manejo de Açaizal Nativo de Baixo Impacto nas Regiões de Integração
Marajó nos municípios de Gurupá, Melgaço, Portel e São Sebastião da Boa Vista e na Região
Tocantins em Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru,
Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia .

Dia de Campo sobre a Cultura da Mandioca no município de Santarém.
Outra ação importante foi o repasse de 25 equipamentos agrícolas à produção de alimentos
e veículo que beneficiaram e incrementaram o processo produtivo de 1.220 agricultores
familiares dos municípios de Santa Maria das Barreiras, Augusto Corrêa, Barcarena, Ipixuna do
Pará, Ourém, Paragominas e Tailândia.

Equipamentos para a Fábrica de Processamento de Abacaxi no município de Salvaterra.
Em 2021, foram entregues equipamentos para feirantes do Ver-o-Peso, Guamá, Pedreira
e da Feira da 25. Mais de 500 profissionais beneficiados com freezer, panelas, fogões,
suqueiras, entre outros produtos.

Agricultores das comunidades quilombolas Gurupá – Mirim, Maria Ribeiro e Jocojó, no
município de Gurupá, Região do Marajó, que participaram do primeiro curso sobre manejo de
açaizais.
Presente em todas as regiões de integração, a agricultura familiar é responsável por
considerável volume da produção de alimentos consumidos pelos paraenses. A geração de
ocupação e renda no campo e cidades e a agregação de valor à produção local garantem o
apoio e aporte de recursos estaduais à atividade.
Programas e incentivos estaduais atenderam 11.838 agricultores familiares. Em 2021, somadas
à realização das capacitações, as iniciativas beneficiaram agricultores, produtores, pescadores
e aquicultores nas 12 Regiões de Integração e 91 municípios.
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Governo entrega equipamentos para feirantes de Belém.
Com o objetivo de criar a ponte entre permissionários e entidades devidamente
cadastradas junto à CEASA, com a finalidade de receber doação de alimentos perecíveis,
tendo o compromisso de realizar a logística para retirada e distribuição dos alimentos para
atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, foi implantado o projeto que conta
com doações semanais.
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Por fim, a pluralidade paraense requer múltiplas ações em diferentes áreas e regiões, com a
finalidade de atender todas as suas demandas. Sendo assim, mesmo entendendo que trata-se
de um trabalho árduo, essas são algumas das ações que comprovam a presença do Governo
por todo o Pará.
O Pará é o Estado com dados mais expressivos na Agropecuária da Amazônia, segundo o
último Censo Agro (2017), que apontava o Pará com uma grande distância em relação aos
outros Estados.

PESSOAS OCUPADAS EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
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A implementação das ações se destinará para a revitalização de espaços de assistência
técnica rural e prestação de serviços com qualidade; continuidade de eventos direcionados
à promoção comercial, fomento creditício e concessão a produtores rurais; além da
intensificação das fiscalizações e inspeções para proteger os consumidores da cadeia
produtivas.

ÁREA DE ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS
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Portanto, o Estado continuará investindo nas ações continuadas para a Certificação
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estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, sendo concluídas 18 metas e 12 metas estão sendo
realizadas dentro do prazo para conclusão. Essa habilitação possibilitará condições para a
comercialização da carne bovina, o que refletirá no maior fortalecimento da economia estadual.
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Para o próximo biênio, com base nos objetivos do Plano Plurianual (PPA), a ação do Governo
vincula-se ao conjunto de ações de apoio, educação e fiscalização sanitária que vem
estabelecendo conexão entre o apoio produtivo, comercial e as condições de consumo.
Em paralelo, serão incentivados o fortalecimento da agricultura familiar e assistência e
organização da produção de alimentos em todo o estado.
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Serão investidos recursos para a construção do Centro de Treinamento Agroecológico,
Inovação Tecnológica e Pesquisa Aplicada do Sudeste Paraense (UDCA), com a implantação
do Laboratório de Solo, em Conceição do Araguaia. A unidade didática atenderá agricultores
de 12 municípios. Tais investimentos irão fortalecer a área produtiva da região sudeste do
Pará, que se destaca pelas atividades pecuária de leite, piscicultura, fruticultura, cultivo de
milho e hortaliças, áreas com grande potencial para desenvolvimento de pesquisas, inovações
tecnológicas e capacitações.

Fonte:https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=73096
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Com o propósito de formar novos pesquisadores foram aprovadas 897 bolsas de pesquisa,
nas modalidades de mestrado, doutorado, iniciação científica e bolsa-preceptoria, pelas
instituições FAPESPA (600 bolsas) e UEPA (296 bolsas, um aumento de 21% em relação ao
exercício anterior), distribuídas nas regiões Guajará, Baixo Amazonas e Carajás.

O QUE FIZEMOS
Na área da Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2021, a gestão estadual deu continuidade às
estratégias de apoio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e realização de eventos
direcionados às potencialidades produtivas do Estado. Dessa forma, foram aportados na área,
aproximadamente, R$ 63 milhões.
As ações desenvolvidas contribuem, principalmente, para o ODS 4 - Educação de Qualidade,
em especial à meta 4.3 (“Assegurar, até 2030, a equidade de acesso e permanência à educação
profissional e à educação superior de qualidade, de forma gratuita ou a preços acessíveis”); e,
ainda, para o ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura, particularmente à meta 9.5 (“Fomentar
a pesquisa científica e melhorar as capacidades tecnológicas das empresas, promovendo o
emprego do conhecimento científico e tecnológico nos desafios socioeconômicos nacionais
e nas tecnologias socioambientalmente inclusivas; e aumentar a produtividade agregada da
economia”).

Programa da FAPESPA garante bolsas de pesquisa científica em áreas de interesse
estratégico para o desenvolvimento sustentável.

Fonte: https://odsbrasil.gov.br/

BOLSAS DE PESQUISA CONTRATADAS

897
21%
743

Elaboração: SEPLAD/SigPLAN, 2021.
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2020
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Ainda no fomento à pesquisa científica e tecnológica, com a finalidade de promover a inovação,
foram aportados em torno de R$ 120 milhões na execução de 69 projetos de diferentes áreas
do conhecimento, nas regiões Guajará, Carajás e Guamá, sob a condução da FAPESPA (38),
Fundação Santa Casa de Misericórdia (11) e UEPA (20).
Tais projetos tiveram como objetivos, dentre outros, levantar o perfil epidemiológico e o
diagnóstico de pacientes, desenvolver tecnologias para a promoção do autocuidado e
prevenção de doenças e desenvolver estrutura integrada e estrategicamente adequada à
destinação dos resíduos gerados do açaí, nos municípios de Belém e Castanhal.
O ano de 2021, como o anterior, foi fortemente impactado pela pandemia da covid-19, com
prejuízos sociais e econômicos à população, especialmente a mais vulnerável, exigindo do
Estado respostas eficazes em curto prazo. A área da Ciência, Tecnologia e Inovação contribuiu
com diversos projetos, como o projeto de Pesquisa Pós-Covid-19, em Belém, vinculado à UEPA
e desenvolvido por equipe multidisciplinar; Projeções de Dados Epidemiológicos no Estado
do Pará; Vigilância Genômica da Covid-19; e Avaliação Clínica e Laboratorial de Pacientes
Acometidos pela Covid-19.
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Destaca-se que no projeto de Pesquisa Covid-19, além da avaliação e atendimento clínicofuncional, 1.633 pessoas realizaram diversos exames.

Em 2021, o Governo do Estado lançou a segunda edição do Startup Pará, com edital aberto
para apoio a até 80 propostas. Dessas, após a seleção, 60 terão possibilidade de receber
incentivo financeiro, na modalidade de subvenção econômica, no valor global de R$ 7,2 milhões.
Na busca constante pela disseminação do conhecimento e inovação, foi realizada, de forma
virtual, a Semana Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento (Sectid)
2021, com o tema “Inovações Pós-Pandemia”. O evento reuniu professores, profissionais e
especialistas de diversas áreas em diálogos sobre as mudanças, desafios e inovações para
enfrentar as consequências pandemia da covid-19.

Avaliação clínica e laboratorial de pacientes acometidos pela covid-19 - UEPA, 2021.
Dentre as ações voltadas ao empreendedorismo sustentável, ocorreu a divulgação do
resultado da primeira etapa do Programa Sinergia da Jornada Amazônia, uma iniciativa
nacional, coordenada pela Fundação Certi, que buscou inovar na região.
Ainda para reduzir os efeitos da pandemia, foi lançado o Aplicativo Ver-a-Feira, com propósito
de fomentar o empreendedorismo digital e aproximar feirante e cliente, estimulando a
comercialização de produtos regionais típicos de cada região.

Startup Pará incentiva empreendedorismo e inovação na região.

O QUE IREMOS FAZER
O Governo dará continuidade à política de incentivo à produção do conhecimento para o
desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para tanto, pretende viabilizar 162
projetos inovadores e de empreendedorismo, a fim de gerar novos negócios, tendo como foco
a potencialização das riquezas da biodiversidade amazônica.
Além disso, dentre as intervenções essenciais à apropriação do saber científico às demandas
e potencialidades regionais, como a biotecnologia, estão previstos quatro editais, visando
ao fomento ao empreendedorismo, e a concessão de 2.850 bolsas de pesquisa em Ciência,
Tecnologia e Inovação, para aplicação em instituições de ensino e pesquisa.
O estímulo à tecnologia e inovação para o desenvolvimento de empresas é a base para a
geração de negócios sustentáveis. Nesse sentido, o Programa Startup Pará pretende apoiar
nos próximos exercícios, de 2022 e 2023, 139 projetos inovadores.

Lançamento do aplicativo Ver-a-Feira
Criado em 2019, o Programa Startup Pará tem por objetivo apoiar projetos em fase de ideação
e voltados à criação e implementação de soluções, métodos e processos de base tecnológica.
Sua primeira edição, lançada pela FAPESPA e Sectet, iniciou a fase de inscrições em 2020, com
mais de 100 propostas, nas modalidades Novos Negócios e Aceleração. As startups passaram
por três etapas: enquadramento, seleção e execução do programa.
Durante o processo, 80% das propostas foram enquadradas para a fase seguinte. Na última
etapa, restaram 27 startups, as quais passaram por uma avaliação. Após os meses de mentoria,
palestras e workshops, 20 startups, dez de cada modalidade, foram selecionadas e terão a
possibilidade de receber o apoio financeiro de até R$ 80 mil para Novos Negócios (ideação)
e até R$ 200 mil para Aceleração (empresas). Um investimento, exclusivamente estadual, de
R$ 2,8 milhões.
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O governo estadual, através do Centro Tecnológico do Cacau, em Altamira, Centro Tecnológico
do Pescado, em Bragança, e Centro Tecnológico do Açaí, em Belém, continuará investindo no
desenvolvimento de novas técnicas e processos, favorecendo a geração e transferência de
tecnologia e conhecimento. Como exemplo, em Belém, o primeiro projeto do Centro será o
detalhamento do DNA do açaí, buscando o incremento dessa cadeia produtiva.
Estão programados, também, incentivos para a ampliação do acesso à comunicação, com a
implantação de 1.200 acessos públicos à internet e comunicação de dados, nas 12 Regiões
de Integração.
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O Governo do Estado mantém a rede de educação profissional que agrega 28 escolas ativas
na oferta de 48 cursos técnicos, em 17 municípios, de nove regiões de integração. Registra-se
a matrícula de 3.344 alunos na educação profissional integrada à educação básica, 725 na
educação profissional de jovens e adultos (Proeja), 5.400 na modalidade subsequente e 34 na
modalidade concomitante.

O QUE FIZEMOS
A educação profissional e tecnológica é estratégica para o desenvolvimento do Estado. A
formação e a potencialização de profissionais norteiam a política estadual de educação
profissional, que atende às demandas do mercado de trabalho locais/regionais, aos
investimentos públicos e privados, além do empreendedorismo em diversas modalidades.
A temática está relacionada a seis Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da ONU:
ODS 4- Educação de qualidade, 17- Parcerias e meio de implementação, 1- Erradicação da
Pobreza, 16- Paz, justiça e instituições eficazes, 8- Emprego digno e crescimento econômico,
e, por fim, 9- Indústria, Inovação e Infraestrutura. Também contribui ao alcance de 12 metas
interligadas a estes objetivos.

Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA) Dr. Celso Malcher.
Após 10 anos de espera pela comunidade escolar da Ilha do Marajó, foi entregue, pelo Governo
do Estado, a Escola Tecnológica de Breves. A nova unidade possui 12 salas de aula, laboratórios,
espaços administrativos, esportivos, anfiteatro, auditório, dentre outros. Com vistas à ampliação
do emprego e da renda à população marajoara, a escola tem capacidade para atendimento de
1.440 alunos.

Fonte: https://odsbrasil.gov.br/
Em 2021, foram investidos na área R$ 68 milhões, geridos pelo conjunto de órgãos executores
da política estadual de educação profissional e tecnológica formado pela Sectet, Seduc,
Setur, UEPA, FCG e EGPA, que atuam na ampliação da oferta do ensino técnico e tecnológico
por meio de parcerias interinstitucionais e interlocução com o setor produtivo.
Inauguração da EETEPA de Breves.
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Dentre os cursos oferecidos à população, destacam-se os seguintes (área de formação
e número de matrículas): Técnico em informática (1.987), Segurança do trabalho (996),
Administração (824), Meio ambiente (556), Secretariado Escolar (387), Agropecuária (305)
e Técnico em música (198), dentre outros. Sob a gestão da Fundação Carlos Gomes, o curso
Técnico com habilitação em canto lírico, instrumento e regência culminou na graduação de 27
alunos das turmas de 2018/2019.

Projeto Música e Cidadania na Associação Filantrópica Icuí Solidário e no Movimento de Emaús.
O projeto Música e Cidadania visa à qualificação profissional de músicos em instituições que
ofertam ações de prevenção ao risco e à vulnerabilidade social, que são: Associação Icuí
Solidário (124 alunos), Lar de Maria (193 alunos), Sociedade Cristo Redentor (74 Alunos), Jardim
das Oliveiras (61 Alunos) e Movimento de Emaús (113 Alunos).

Alunos do ensino técnico musical em aula com os professores do IECG.

O Governo do Estado executa, articula e promove parcerias à qualificação profissional em
projetos que promovem a inserção socioeconômica. Como exemplo, a realização dos cursos
“Mecânico em refrigeração e climatização residencial”, “Aperfeiçoamento da linguagem
para comunicação no mundo do trabalho”, “Projeto de Sistemas Fotovoltaicos Conectados
à rede Elétrica” e o projeto “Mapas digitais”, incorporado aos Territórios pela Paz (TerPaz),
em sete regiões de integração.
A qualificação em áreas do conhecimento vinculadas ao segmento turístico amplia o conjunto
de profissionais no Estado. Em 2021, por meio da Setur, 738 pessoas foram qualificadas nas
temáticas “Observação de Aves”, “Condutor de Trilhas e Caminhadas”, “Manipulação de
Alimentos” e “Garçom e Garçonete”, nas regiões Baixo Amazonas, Carajás, Lago de Tucuruí,
Marajó, Guajará, Guamá, Rio Caeté, Rio Capim e Tocantins.
Cursos Superiores em Tecnologia (CST) integram o eixo da educação tecnológica, que,
juntamente com as demais modalidades da educação profissional, contribuem para o
fomento da atividade produtiva do Estado. No Pará, registrou-se a matrícula de 84 alunos
no curso superior de Tecnologia em Comércio Exterior, em Belém, realizado pela UEPA, e
de 100 alunos no curso de Gastronomia, sendo 50 em Belém (Distrito de Icoaraci) e 50 em
Salinópolis, parceria da Sectet com a UEPA.

Aluna sendo graduada no curso técnico musical na Sala Ettore Bosio, na Fundação Carlos Gomes.
As ações de qualificação profissional possibilitam conhecimento e aperfeiçoamento das
competências profissionais, condição imprescindível à competitividade do mercado de trabalho.
O Governo do Estado, por meio da FCG, da Sectet e da Setur, qualificou 2.280 pessoas,
mediante investimento de R$ 8,6 milhões.
A FCG desempenha papel relevante no aprimoramento e disseminação da manifestação
artística musical paraense. Em 2021, 926 pessoas foram atendidas em cursos livres de
instrumentos musicais, qualificações de bandas musicais e musicalização, com público a partir
de sete anos de idade, nos municípios de Ananindeua, Belém (Guajará), Colares, Marapanim
(Guamá) e Santa Cruz do Arari (Marajó).
No município de Colares (Guamá), destaca-se a capacitação de 32 músicos de nove bandas
musicais em instrumentos como clarinete, trompete, flauta transversal, saxofone, trombone,
percussão, bateria e outros.
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A realização de parcerias interinstitucionais com foco na educação profissional propicia a
participação ativa de entes públicos e da sociedade civil, especialmente, na construção de
ações que busquem o aperfeiçoamento da rede de ensino profissional e tecnológico. Em 2021,
foram realizadas 47 parcerias em 31 municípios, por meio da FCG, Sectet e Setur.
Por meio da Setur, 16 parcerias foram firmadas nos municípios de Belém e São Caetano de
Odivelas. Como exemplo, as instituições Grupamento de Bombeiro Militar – GBM do Pará,
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Icmbio, Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas – Sebrae/PA e Amazônia Aventura foram essenciais na realização
do curso de Trilhas e Caminhadas. Em parceria com o Senar, foram realizados os cursos de
manipulação de alimentos e o de garçom e garçonete, em 19 municípios.
Com o protagonismo da Sectet, as parcerias com organizações de educação superior foram
essenciais para a execução do programa Forma Pará, realizado em conjunto com a UFPA,
UNIFESSPA, UEPA e UFOPA. Ao todo, 23 prefeituras municipais firmaram termos de cooperação
com o Estado visando à oferta de cursos de graduação nos municípios.
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A implantação do Projeto Caminhos, viabilizado pela Sectet com a realização de duas parcerias
em Belém e Barcarena, possibilitou a formação profissional com policiais militares para a
promoção dos direitos humanos, visando à garantia da paz social no território paraense.

Educação Superior
O QUE FIZEMOS
A Educação Superior constitui-se condição fundamental para a produção de conhecimentos,
além de formação de profissionais para atuação no mercado de trabalho. Consciente da
importância para o desenvolvimento socioeconômico, o Governo do Estado vem cumprindo
ações e programas em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 1
-Erradicação da pobreza, 3 - Saúde de qualidade, 4 - Educação de qualidade, 6 - Água potável
e saneamento, 8 - Trabalho decente e crescimento econômico, 16 - Paz, justiça e instituições
eficazes e 17- Parcerias e meios de implementação, inseridos em políticas públicas por meio de
objetivos estratégicos focados no acesso e ampliação do ensino superior no estado.

Projetos Caminhos, parceria da Sectet com a PM.

Turma do Programa Forma Pará no município de Rurópolis, em parceria com o Governo do Estado.

O QUE IREMOS FAZER
O Governo do Estado busca a melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica
mediante a oferta de novos cursos, a reforma e a construção de escolas técnicas em todo
o Estado. A ampliação da oferta do ensino técnico constitui diferencial à competitividade dos
estudantes e profissionais paraenses ante a mão de obra advinda de outros Estados.
Com vistas à ampliação do número de vagas para a formação do ensino médio
profissionalizante, está prevista, para 2022, a conclusão das Escolas Tecnológicas de Novo
Progresso (47%), Tucuruí (55%), Salvaterra (54,94%) e Barcarena (20%). Para 2023, prevê-se a
entrega das Escolas tecnológicas de Parauapebas (20%) e Tomé-Açu (31%).
As escolas de Barcarena e Parauapebas serão construídas em parceria com as empresas
Hydro e com a Vale. Assim, serão ofertadas mais 5.760 vagas com a previsão de mais
R$ 14 milhões nos próximos dois anos, oriundos do tesouro estadual e do governo federal por
meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Mensagem do Governador do Pará à Assembleia Legislativa

2022

Fonte: https://odsbrasil.gov.br/
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Com foco nas pesquisas de recursos hídricos, sensoriamento remoto, geoestatística,
geoprocessamento e qualidade da água, em 2021, foi inaugurado o Laboratório de Qualidade
de Água da Amazônia, considerado referência em análise química das águas e fluentes. Dentre
outros benefícios, a iniciativa oferece importante contribuição na formação de mestres e de
doutores, apoio científico e tecnológico às instituições públicas condutoras da política de
meio ambiente, com prestação de serviços à comunidade em geral. Tais benefícios conferem
relevância à criação deste Laboratório por impactarem positivamente no bem-estar social.
O total do investimento com a implantação do Laboratório foi de R$ 1,6 milhão.

Aula inaugural de forma híbrida do Curso de Fonoaudiologia da UEPA.

Laboratório de Qualidade de Água da Amazônia.
A valorização do conhecimento científico pela Universidade Estadual possibilitou o
reconhecimento da pesquisadora Kátia Omura, premiada na primeira edição do Programa
Mulheres na Ciência. Implementado pela empresa multinacional de tecnologia 3M, o Programa
visa dar mais visibilidade a pesquisadores e promover a equidade de gênero dentro do campo
científico. Kátia Omura concorreu ao prêmio com o projeto “Memorylife”, um aplicativo para
auxiliar no treino cognitivo de idosos com demência.
A ampliação do Programa Forma Pará, iniciativa do Estado, lançado em 2019, visa expandir
a oferta de vagas dos cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnológica) nos
municípios do Estado que não possuem polos das universidades ou oferta de cursos específicos.
Em 2021, o Programa garantiu a criação de 1.440 novas vagas, nas regiões do Araguaia,
Carajás, Guajará, Marajó, Rio Caeté e Tocantins.
Além dos cursos ofertados pelo Forma Pará, foi garantida a oferta de 108 cursos regulares de
graduação da Universidade do Estado do Pará (UEPA), totalizando 3.798 vagas ofertadas nos
21 Campi. Destaca-se a distribuição de chips com 20 gigabytes de internet para estudantes de
graduação do Forma Pará. Dessa forma, o governo garante o acesso às aulas do curso para
mil alunos do programa.
O Governo ofertou, em edição especial, 110 vagas nos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas, Licenciatura em Matemática e Engenharia de Software, em Parauapebas, e a
formatura da primeira turma de surdos nos cursos de Letras e Libras, no município de Marabá,
Região Carajás, com a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, pelos alunos, por meio da
Língua Brasileira de Sinais.
Foi implantado, em Belém, o primeiro curso público de Fonoaudiologia e, em Salinópolis,
o Curso Tecnólogo em Gastronomia, visando atender às necessidades de qualificar os
profissionais dessas áreas.
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Em Paragominas, Região Rio Capim, formou-se a primeira turma em Engenharia Ambiental
e Sanitária. Os colandos atuarão no enfrentamento dos desafios impostos por um sistema de
saneamento, que opera com dificuldade, na tentativa de mudar as condições socioeconômicas
da comunidade local.
Em cerimônia de formatura concedeu-se outorga de grau a 100 indígenas integrantes das
tribos Tembé Gurupi, Assurini do Trocará e Território Etnoeducacional Tapajós-Arapiuns, no
curso de Professor Intelectual Indígena.
Em tempos de pandemia, a contribuição disponibilizada pelo meio acadêmico para o
enfrentamento dos desafios por ela imposta torna-se imprescindível. O governo, por meio da
Universidade do Estado, disponibilizou uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, entre
coordenador, alunos de mestrado, doutorado, graduação, estagiários e administrativos, e
realizou 23.002 exames nas especialidades de otorrinolaringologia, neurologia, fisioterapia,
terapia ocupacional, educação física, hematologia, nefrologia, reumatologia, nutrição,
dermatologia e clínica médica, bem como diversos exames.
Objetivando ofertar serviços gratuitos de assistência médica, assessoramento jurídico e
promover atividades de acolhimento e integração cultural a imigrantes, refugiados e solicitantes
de refúgio, foi implantado o Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados (Naire) idealizado
pelos alunos, coordenadores e professores do curso de Relações Internacionais da Uepa, que
perceberam a necessidade de desenvolverem pesquisas, análises e compreensões sobre os
fenômenos e movimentos migratórios dos últimos anos, no Pará e na região amazônica.
Visando difundir e democratizar as informações e conhecimento científico no meio acadêmico,
o governo implementou o espaço físico da Rádio Web, em Belém e Marabá.
No campo da pesquisa e Pós-Graduação foram realizadas ações relevantes ao incentivo às
atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como: a oferta de 1.041 vagas, em 106 cursos
de pós-graduação nas doze regiões de integração, 117 vagas para residência nas áreas
Multiprofissionais e 11 de profissional em Saúde.
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O governo articulou com instituições de ensino superior acordos de Cooperação Internacional.
Na área cultural e científica, com a Queen’s University, no Canadá. E mais: adesão ao Programa
de Intercâmbio Acadêmico LatinoAmericano (PILA), que estabelece articulação com quase
200 universidades de 8 países da América Latina; renovações de acordos de Cooperação
Internacional com a Universidade do Porto, em Portugal; com a Universidad de Sevilla, na
Espanha; e com a Université du Québec à Montréal, no Canadá. O governo também implantou
o Programa Pila Virtual, que oportunizou, gratuitamente, a participação de 86 discentes de
graduação e pós-graduação para a realização do Toefl Itp, de forma remota.

O QUE IREMOS FAZER
Com base nos objetivos e metas previstas no PPA, o Governo pretende ampliar no biênio 20222023 a entrega de obras e serviços no campo da educação superior.
Destaca-se a oferta de turmas às tribos Xikrin (Parauapebas) e Tembé/Tekohaw
(Paragominas), no curso de Licenciatura Intercultural Indígena. Trata-se de uma demanda
legítima que vai ao encontro dos povos indígenas que solicitam professores indígenas formados
nas suas escolas.

Destaca-se a implantação do curso de Pós-Graduação latu sensu em Musicoterapia pela
Fundação Carlos Gomes, com a oferta de 50 vagas, com objetivo de formar profissionais
habilitados para atuarem nas áreas da saúde, educação e assistência social.
Com o intuito de ampliar a participação dos alunos nos cursos ofertados pela EGPA, a instituição
lançou novo ambiente virtual de aprendizagem na plataforma Moodle, que conta com
acessibilidade em libras e recurso de audiodescrição. Dentre os cursos realizados, destaca-se o
curso de pós-graduação em nível de aperfeiçoamento em “Políticas Públicas e Gerenciamento
de Processos Inclusivos: um olhar para o Transtorno do Espectro do Autismo”.
Em parceria com a USP, foram ofertadas 10 vagas no Programa de Pós-Graduação Mestrado
Profissional Enfermagem na Atenção Primária em Saúde no Sistema Único de Saúde (CCMPAPS), aos enfermeiros do 9º Centro Regional de Saúde - Santarém, Região Baixo Amazonas.
Estimular o processo de formação de professores da educação básica atuantes na educação
inclusiva e incentivar a produção de materiais didáticos com acessibilidade para o ensino de
ciências naturais são o foco do e-book “Orientações Pedagógicas de Materiais Didáticos às
Pessoas com Deficiência”, criado pela UEPA-Marabá.
Com o objetivo de acolher empreendimentos locais, de pequenas ou microempresas, para
oferecer suporte técnico, gerencial e formação complementar ao empreendedor, de modo a
contribuir com o desenvolvimento de atividades econômicas, geração de renda e emprego
na região do Baixo-Tocantins, o governo entregou o espaço de Incubação de Empresas, no
Campus XVIII, no município de Cametá, Região Tocantins.
Em 2021 foram investidos cerca de R$ 225 mil na ampliação do Campus da UEPA em Tucuruí,
com obras e aparelhamento de espaço direcionado às aulas práticas do curso de Educação
Física. Inicialmente, o espaço está destinado a professores e acadêmicos e sua ampliação à
comunidade ocorrerá por meio de projetos de extensão.

Inauguração das salas de luta da Uepa Tucuruí.
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Turma de futuros professores da etnia Xikrin
A ampliação da UEPA está prevista com a construção do campus de Parauapebas, na região
Sudeste, inicialmente, com cursos de graduação em Matemática, Enfermagem, Ciências
Biológicas e Engenharia de Software, que disponibilizarão de biblioteca, sala de informática,
clínicas de histologia, zoologia e botânica.
Outro importante compromisso, assumido pelo Governo do Estado com a população de
Ananindeua, é a construção do campus no município. O projeto inicial prevê salas de aulas, dois
laboratórios e salas administrativas. Está em fase de definição da oferta dos cursos a serem
implantados.
A construção da Oficina Ortopédica integra o conjunto de compromissos relevantes à
população de Belém, que vem usufruindo das pesquisas e serviços direcionados à acessibilidade
e mobilidade. Destaca-se que a obra encontra-se em andamento, com investimentos que
somam R$ 148,6 milhões.
Para garantir melhor infraestrutura física e logística para o ensino, pesquisa e extensão, serão
concluídas nos próximos 2 anos as obras de ampliação dos campi de Conceição do Araguaia,
Redenção, Castanhal e Barcarena, no valor de R$ 1,8 milhão.

Visita ao terreno onde o campus UEPA Parauapebas está sendo construído.
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