METAS SIMPLIFICADAS POR REGIÃO

BAIXO AMAZONAS
Melhorar ainda mais o atendimento médico e hospitalar especializado na região. Como?
?

Regionalizar o atendimento hospitalar e as consultas médicas especializadas, atualmente
concentrados em Belém, impla ntando o Hospital Regional de Santarém, com capacidade para
150 leitos.

Garantir o ensino fundamental e de nível médio, com qualidade, para todos. Como?
?
?

Apoiar as Prefeituras para manter todas as crianças de 7 a 14 anos no Ensino Fundamental, com
a manutenção do FUNDEF, da Bolsa- Escola e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI).
Garantir o aumento de vagas, através da construção ou ampliação de escolas de nível médio e
da implantação de biblioteca informatizada em San- tarém, interligada em rede a todas as
escolas de nível médio da região.

Investir para aumentar as chances de jovens e adultos que querem disputar um emprego.
Como?
?

Implantar Escolas Regionais de Trabalho e Produção em Santarém e Monte Alegre, para garantir
ensino profissionalizante nos níveis básico, técnico e superior aos jovens e adultos da região,
através da oferta de cursos adequados ao perfil produtivo da economia local.

Facilitar o acesso à moradia para famílias com renda até 3 salários mínimos. Como?
?

Implantar o Cheque Moradia, instrumento simples, sem burocracia, que vai servir para comprar
material de construção. É um auxílio financeiro direto às famílias que não têm acesso aos
sistemas de financiamento da habitação. O comerciante recebe o cheque e dá a nota fiscal e,
e m seguida, usa o cheque para abater o ICMS de sua empresa.

Municipalizar o desenvolvimento, incentivando as atividades econômicas locais, gerando
mais trabalho e renda para a população, tanto na cidade como no campo. Como?
?

?
?
?

?

Garantir incentivos fiscais e creditícios para atrair investimentos que fortaleçam a atividade
produtiva da região, como a cadeia industrial do curauá, com incentivo do plantio ao
processamento e transformação da fibra em manta industrial para posterior instalação de
fábricas de componentes automobilísticos, pranchas de surfe, caiaques e outros materiais
náuticos, caixas d´água, etc.
Incentivar o ecoturismo, a partir da conclusão do Proecotur, que tem recursos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento garantidos para financiamento de infra-estrutura turística.
Implantar o Banco do Cidadão, para combater a pobreza através de crédito a juros baixos para
microprodutores da cidade e da agricultura familiar que não têm acesso às linhas de crédito
disponíveis no mercado.
Criar a Agência Regional de Desenvolvimento do Baixo Amazonas, que realizará fóruns de
discussão envolvendo governos municipais, associações de municípios, empresários,
trabalhadores e outras representações da região, visando a elaboração e acompanhamento de
planos estratégic os de desenvolvimento local.
Articular com a bancada federal para viabilizar recursos para a conclusão da pavimentação da

?

BR 163 e da Transamazônica.
Dinamizar a economia e gerar empregos para a população da margem esquerda do Amazonas,
pavimentando a PA 254 e articulando, com a Rede Celpa, a implantação do projeto de cabo
subaquático para levar à área a energia firme de Tucuruí, substituindo a geração diselétrica
atual.

Dar continuidade ao trabalho de Almir Gabriel na Segurança Pública, que colocou o Pará
como o 4º melhor estado do Brasil na redução de homicídios por habitantes e implantou
modelo pioneiro de integração das polícias civil e militar. Como?
?

?
?

Implantar Postos Avançados de Polícia Comunitária - PAPC na periferia de Santarém, a exemplo
do que já vem acontecendo com sucesso em Belém, integrando a ação policial e a comunidade
no combate e prevenção da criminalidade, simultaneamente ao policiamento ostensivo.
Instalar policiamento comunitário rural e intensificar a ronda rural em comunidades interligadas
por vicinais, além de criar pelotões de policiamento escolar nos municípios e capacitar
servidores civis para a segurança escolar.
Criar grupos especializados no combate ao crime organizado, fortalecendo as atividades de
inteligência, armamento e mobilização, para pronta intervenção em toda a região, além de
ampliar o Sistema de Policiamento Rodoviário Integrado para operações conjuntas com as
entidades das áreas de trânsito, transporte, meio ambiente e tributária.

Desenvolver, em parceria com os municípios, uma política cultural que valorizará as
manifestações populares. Como?
?

Apoiar as atividades artísticas e circuitos culturais, através da criação de Centros Populares de
Cultura (CPCs), reativando, através deles, os projetos "Arrastão Cultural", "Encontro de
Afluentes", "Preamar", "Pororoca" e "O Pará Visita o Pará", com ênfase nas formas de expressão
e costumes mais tradicionais existentes nos municípios da região.

METAS SIMPLIFICADAS POR REGIÃO

GRANDE BELÉM
Melhorar ainda mais o atendimento médico e hospitalar especializado. Como?
?
?

Concluir a instalação, em Belém, de um posto avançado da Rede Sarah, hospital de referência
na América do Sul no tratamento de traumas e doenças do aparelho locomotor.
Implantar em Ananindeua um Pronto Socorro Metropolitano, com 215 leitos, heliporto, centro de
atendimento a queimados, e que servirá também como centro de especialização de profissionais
em atendimento de urgência e emergência e terapia intensiva.

Garantir o ensino de nível médio, com qualidade, para todos. Como?
?

Assegurar recursos para aumentar o número de vagas através da construção e ampliação de
escolas e da implantação de bibliotecas informatizadas interligadas em rede a todas as escolas
de nível médio da Região Metropolitana.

Investir para aumentar as chances de jovens e adultos que querem disputar um emprego.
Como?
?
?

Implantar em Belém e Ananindeua Escolas de Trabalho e Produção, de ensino profissionalizante
nos níveis básico, técnico e superior, em cursos adequados ao perfil da economia paraense.
Ampliar o Crédito Produtivo com a implantação do Banco do Cidadão, com oferta de crédito a
juros abaixo da taxa de mercado.

Facilitar o acesso à moradia para famílias até 3 salários mínimos. Como?
?

Implantar o Cheque Moradia, instrumento simples, sem burocracia, que vai servir para compra
de material de construção. É um auxílio financeiro direto às famílias que não têm acesso aos
sistemas de financiamento da habitação. O comerciante recebe o cheque e dá a nota fiscal e,
em seguida, usa o cheque para abater o ICMS de sua empresa.

Resolver os problemas de transporte que atormentam a vida da população da Grande Belém:
trânsito congestionado, superlotação, demora no trajeto para o trabalho e para a escola,
falta de linha em alguns bairros. Como?
?

Implantar o Sistema de Transportes Expresso Metropolitano, através de:
o Criação de vias exclusivas de ônibus na rodovia BR- 316, no trecho entre a Alça Viária e o
Entroncamento, e ao longo da Almirante Barroso e da rodovia Augusto Montenegro,
reduzindo o tempo de percurso entre os bairros mais distantes de Belém;
o Instalação de terminais de integração em Marituba, Icoaraci e Coqueiro, fazendo a
conexão entre linhas com um único bilhete de passagem;
o Melhorias no sistema viário, com a implantação de vias de integração entre os municípios
da Região Metropolitana de Belém, com destaque para a Av. Independência,
prolongamento Rodovia Mário Covas até a 1º de Dezembro e da 1º de Dezembro até a
Alça Viária.

Continuar a resgatar para Belém do título de Metrópole da Amazônia e portal de entrada
para o turismo na Região, gerando com isso mais emprego e renda para o povo da capital.

Como?
?

Valorizar o potencial turístico através de:
o Um novo centro de convenções dotado, inclusive, do Museu da Cultura Popular, e de um
teatro para 2 mil lugares, destinado a shows e eventos artísticos de grande porte.
o Parque Ecoturístico do Guamá, temático, com área de exposição e diversao, aquários,
hotéis, restaurantes e outros equipamentos e serviços turísticos.

Transformar Belém em gra nde centro do esporte amador e profissional, fazendo da capital o
palco de importantes competições esportivos regionais, nacionais e internacionais. Como?
?

Construir o Ginásio Poliesportivo anexo ao Estádio Olímpico do Pará, com capacidade para 10
mil pessoas, para a prática de esportes olímpicos e adaptado, também, para outros grandes
eventos.

Prosseguir o trabalho de Almir Gabriel na segurança pública, que colocou o Pará como o 4º
melhor estado do Brasil na redução de homicídios por habitante e implantou modelo pioneiro
de integração das polícias civil e militar. Como?
?
?

Continuar a investir em equipamentos, veículos e armamentos; no treinamento dos policiais; na
preparação de grupos especializados para enfrentar o crime organizado.
Executar um programa de combate à ação de gangues, através de:
o Campanhas educativas para mobilização da sociedade
o Criação de espaços de convivência para adolescentes nas periferias, onde serão
desenvolvidas atividades artísticas e culturais
o Estímulo à participação de jovens em programas de esportes radicais
o Formação de cooperativas de pequena produção de jovens no setor de indústria e
serviços
o Combate permanente às gangues armadas.

METAS SIMPLIFICADAS POR REGIÃO

MARAJÓ
Melhorar ainda mais o atendimento médico e hospitalar especializado na região. Como?
?

Implantar o Hospital Regional de Breves, com 150 leitos, regionalizando o atendimento
hospitalar de alta e média complexidade, atualmente concentrado em Belém.

Garantir o ensino fundamental e de nível médio, com qualidade, para todos. Como?
?
?

Apoiar as Prefeituras para manter todas as crianças de 7 a 14 anos no Ensino Fundamental, com
a manutenção do FUNDEF, da Bolsa- Escola e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI).
Garantir o aumento de vagas através da construção ou ampliação de escolas de nível médio e
da implantação de biblioteca infor- matizada em Breves, interligada em rede à todas as escolas
de nível médio da região.

Aumentar as chances de jovens e adultos que querem disputar um emprego. Como?
?

Implantar em Salvaterra uma Escola Regional de Trabalho e Produção, para garantir ensino
profissionalizante nos níveis básico, técnico e superior, em cursos adequados ao perfil produtivo
da economia regional.

Facilitar o acesso à moradia para famí-lias com renda até 3 salários mínimos. Como?
?

Implantar o Cheque Moradia, instrumento simples, sem burocracia, para comprar material de
construção. É um auxílio financeiro direto às famílias que não têm acesso aos sistemas de
financiamento da habitação. O comerciante recebe o cheque, dá a nota fiscal e usa o cheque
para abater o ICMS de sua empresa.

Municipalizar o desenvolvimento, incen-tivando as atividades econômicas locais, gerando
mais trabalho e renda para a população. Como?
?
?
?
?
?

Garantir incentivos fiscais e creditícios para atrair investimentos que fortaleçam a atividade
produtiva da região, como é o ca-so da agroindústria da fruticultura, e do incentivo à pecuária e
industria-lização de seus derivados, do incentivo à pesca artesanal.
Incentivar o turismo no Marajó, a partir da conclusão do PROECUTUR, que tem recursos no
Banco Interamericano de Desenvol- vimento garantidos para financiamento de infra- estrutura
turística.
Implantar o BANCO DO CIDADÃO, para combater a pobreza através da oferta de crédito a juros
baixos para microprodutores da cidade e da agricultura familiar que não têm acesso às linhas de
crédito disponíveis no mercado.
Criar a Agência Regional de Desenvolvimento do Marajó, que realizará fóruns de discussão
envolvendo governos municipais, asso-ciações de municípios, empresários e trabalhadores,
visando a elaboração e acompanhamento de planos estratégicos de desenvolvimento local.
Viabilizar recursos para a implantar a Hidrovia do Marajó, dinamizando a economia da Ilha e
aumentando sua integração c om o Amapá.

Dar continuidade ao trabalho de Almir Gabriel, que colocou o Pará como o 4º melhor esta-do

do Brasil na redução de homicídios por habitan-tes e implantou modelo pioneiro de
integração das polícias civil e militar. Como?
?
?
?

Instalar o policiamento comunitário rural e intensificar a ronda em comunidades rurais
interligados por vicinais.
Criar pelotões de policiamento escolar nos municípios, aumentando a rede de proteção policial e
comunitária às escolas e capacitando servidores civis para a segurança escolar.
Criar grupos especializados no combate ao crime organizado, fortalecendo as atividades de
inteligência, armamento e mobilização, para pronta intervenção em toda a região.

Desenvolver, em parceria com os municípios, uma política cultural que valorizará as
manifestações culturais locais mais genuínas. Como?
?

Apoiar as atividades artísticas e circuitos culturais através da criação de Centros Populares de
Cultura (CPCs), reativando através deles os projetos "Arrastão Cultural", "Encontro de
Afluentes", "Preamar", "Pororoca" e "O Pará Visita o Pará", com ênfase nas formas de expressão
e costumes mais tradicionais existentes nos municípios.

METAS SIMPLIFICADAS POR REGIÃO

NORDESTE
Garantir o ensino fundamental e de nível médio, com qualidade, para todos. Como?
?
?

Apoiar as Prefeituras para manter todas as crianças de 7 a 14 anos no Ensino Fundamental, com
a manutenção do FUNDEF, da Bolsa- Escola e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI).
Garantir o aumento de vagas através da construção ou ampliação de escolas de nível médio e
da implantação de bibliotecas informatizadas em Bragança e Capanema, interligadas em rede a
todas as escolas de nível médio na área de influência desses municípios.

Investir para aumentar as chances de jovens e adultos que querem disputar um emprego.
Como?
?

Implantar Escolas Regionais de Trabalho e Produção em Marapanim, Bragança, Capanema,
Abaetetuba, Tailândia e Capitão Poço, para garantir ensino profissionalizante nos níveis básico,
técnico e superior aos jovens e adultos da região, através de cursos adequados ao perfil
produtivo da economia regional.

Facilitar o acesso à moradia para famílias com renda até 3 salários mínimos. Como?
?

Implantar o Cheque Moradia, instrumento simples, sem burocracia, que vai servir para comprar
material de construção. É um auxílio financeiro direto às famílias que não têm acesso aos
sistemas de financiamento da habitação. O comerciante recebe o cheque e dá a nota fiscal e,
em seguida, usa o cheque para abater o ICMS de sua emp resa.

Municipalizar o desenvolvimento, incentivando as atividades econômicas locais, gerando
mais trabalho e renda para a população, tanto na cidade como no campo. Como?
?

?
?
?

?

Garantir incentivos fiscais e creditícios para atrair investimentos que fortaleçam a atividade
produtiva da região, como é o caso da agricultura do feijão e da mandioca, da agroindústria do
dendê, da indústria oleirocerâmica, da floricultura, da pesca artesanal, da indústria pesqueira,
aqüicultura, e da agropecuária, agregando valor ao trabalho, através do beneficiamento das
matérias-primas regionais.
Implantar o Banco do Cidadão, no combate à pobreza, através de crédito a juros baixos para
microprodutores da cidade e da agricultura familiar que não têm acesso às linhas de crédito
disponíveis no mercado.
Estimular a produção familiar em consórcio com indústrias, garantindo uma fonte de renda ao
produtor, a exemplo do projeto- piloto de agricultura familiar de dendê no município de Moju.
Criar a Agência Regional de Desenvolvimento do Nordeste do Pará, que realizará fóruns de
discussão envolvendo governos municipais, associações de municípios, empresários,
trabalhadores e outras representações, visando a elaboração e acompanhamento de planos
estratégicos de desenvolvimento.
Garantir recursos para recuperar a PA-127 (116 km entre Maracanã e S. Domingos do Capim);
a PA 136 (69 km entre Castanhal/Terra Alta /Curuçá/Abade; a PA-318 (48 km entre PA
136/Marapanim/Marudá/Crispim); a PA- 140 (65 km entre BR 316, Sto.Antônio do Tauá e S.
Caetano de Odivelas); a PA- 412 (69 km entre PA 140 e Vigia); a PA- 324 (61 km entre Br 316 e
o entroncamento da PA-124); a PA- 124 (30 km entre Santa Luzia e Salinópolis) e a PA- 444 (8

?

km entre PA 124 e Atalaia).
Continuar a parceria com a Rede Celpa para a expansão do programa Luz no Campo, ampliando
a eletrificação ao longo das vicinais, vilas e povoados rurais.

Dar continuidade ao trabalho de Almir Ga-briel na Segurança Pública, que colocou o Pará
como o 4º melhor estado do Brasil na redução de homicídios por habitantes e implantou
modelo pioneiro de integração das polícias civil e militar. Como?
?

?
?

Implantar Postos Avançados de Polícia Comunitária - PAPC na periferia urbana das grandes
cidades, a exemplo do que já vem acontecendo com sucesso na periferia de Belém, integrando
a ação policial e a da comunidade no combate e prevenção da criminalidade, simultaneamente
ao policiamento ostensivo.
Instalar policiamento comunitário rural e intensificar a ronda em comunidades rurais
interligadas por vicinais, além de criar pelot ões de policiamento escolar nos municípios e
capacitar servidores civis para a segurança escolar.
Criar grupos especializados no combate ao crime organizado, fortalecendo as atividades de
inteligência, armamento e mobilização, para pronta intervenção em toda a região, além de
ampliar o Sistema de Policiamento Rodoviário Integrado para operações conjuntas com as
entidades das áreas de trânsito, transporte, meio ambiente e tributária.

Desenvolver, em parceria com os municípios, uma política cultural que valorizará as
manifestações populares. Como?
?

Apoiar as atividades artísticas e circuitos culturais através da criação de Centros Populares de
Cultura (CPCs), realizando, através deles, os projetos "Arrastão Cultural", "Encontro de
Afluentes", "Preamar", "Pororoca" e "O Pará Visita o Pará", com ênfase nas formas de expressão
e costumes mais tradicionais existentes nos municípios.

METAS SIMPLIFICADAS POR REGIÃO

SUDESTE
Melhorar ainda mais o atendimento médico e hospitalar especializado na região. Como?
?

Regionalizar o atendimento hospitalar e consultas médi- cas especializadas, atualmente
concentrado em Belém, implantando Hospitais Regionais em Redenção e Marabá, com 150 leitos
cada.

Garantir o ensino fundamental e de nível médio, com qualidade, para todos. Como?
?

?

Apoiar as Prefeituras para manter todas as crianças de 7 a 14 anos no Ensino Fundamental, com
a manutenção do FUNDEF, da Bolsa- Escola e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI).
Aumentar as vagas com construção ou ampliação de escolas de nível médio e implantação de
bibliotecas informatizadas em Marabá e Conceição do Araguaia, interligadas em rede a todas as
escolas de nível médio da região.

Investir para aumentar as chances de jovens e adultos que querem disputar um emprego.
Como?
?

Implantar Escolas Regionais de Trabalho e Produção em Marabá, Parauapebas, Paragominas,
Breu Branco e Tucumã, para garantir ensino profissionalizante nos níveis básico, técnico e
superior aos jovens e adultos da região, com cursos adequados ao perfil produtivo da economia
local.

Facilitar o acesso à moradia para famílias com renda até 3 salários mínimos. Como?
?

Implantar o Cheque Moradia, instrumento simples, sem burocracia, que vai servir para compra
de material de construção. É um auxílio financeiro direto às famílias que não têm acesso aos
sistemas de financiamento da moradia. O comerciante recebe o cheque e dá a nota fiscal e, em
seguida, usa o cheque para abater o ICMS de sua empresa.

Municipalizar o desenvolvimento, incenti-vando as atividades econômicas locais, gerando
mais trabalho e renda para a população local. Como?
?

?
?

?

Garantir incentivos fiscais e creditícios para atrair investimentos que fortaleçam a atividade
produtiva da região, que já está gerando empregos para muita gente, como a agroindústria de
sucos, grãos, laticínios, carnes e couro, a indústria madeireira e moveleira, e o beneficiamento
do cobre, aumentando o valor dos produtos oriundos das riquezas da região.
Implantar o Banco do Cidadão, para combater a pobreza através da oferta de crédito, a juros
baixos, para microprodutores da cidade e da agricultura familiar que não têm acesso às linhas
de crédito do mercado.
Criar a Agência Regional de Desenvolvimento do Sudeste do Pará, que realizará fóruns de
discussões envolvendo governos municipais, associações de municípios, empresários e
trabalhadores, visando a elaboração e acompanhamento de planos estratégicos de
desenvolvimento local.
Pavimentar e restaurar a malha rodoviária da região, dando prioridade às rodovias PA- 279
(entre S. Félix, Tucumã, e Ourilândia/Água Azul e Xinguara); PA- 252 (entre Mãe do Rio e a PA-

?

475); PA-256 (entre Paragominas e o rio Capim) e garantindo recursos no Orçamento da União,
através da bancada federal, para a conclusão das eclusas de Tucuruí, implantação da Hidrovia
Araguaia-Tocantins e pavimentação da BR-422 (entre Tucuruí e Novo Repartimento).
Manter parceria com a Rede CELPA para garantir a expansão do programa Luz no Campo,
ampliando a eletrificação das vicinais, vilas e povoados rurais, beneficiando milhares de famílias.

Dar continuidade ao trabalho de Almir Ga-briel na Segurança Pública, que colocou o Pará
como o 4º melhor estado do Brasil na redução de homicídios por habitantes e implantou
modelo pioneiro de integração das polícias civil e militar. Como ?
?

?
?

Implantar Postos Avançados de Polícia Comunitária - PAPC na periferia das grandes cidades, a
exemplo do que já vem acontecendo em Belém, integrando a ação policial e a comunidade no
combate e prevenção da criminalidade, simultaneamente ao policiamento ostensivo.
Instalar o policiamento comunitário rural e intensificar a ronda em comunidades rurais
interligadas por vicinais, além de criar pelotões de poli- ciamento escolar nos municípios, e
capacitar servidores civis para a segurança escolar.
Criar grupos especializados no combate ao crime organizado, fortalecendo as atividades de
inteligência, armamento e mobilização, para pronta intervenção em toda a região, além de
ampliar o Sistema de Policiamento Rodoviário Integrado para operações conjuntas com as
entidades das áreas de trânsito, transporte, meio ambiente e tributária.

Desenvolver, em parceria com os municípios, uma política cultural que valorizará as
manifestações populares. Como?
?

Apoiar as atividades artísticas e circuitos culturais, através da criação de Centros Populares de
Cultura (CPCs), reativando, através deles, os projetos "Arrastão Cultural, "Encontro de
Afluentes", "Preamar", "Pororoca" e "O Pará Visita o Pará", dando prioridade às formas de
expressão, costumes e tradições existentes nos mu nicípios da região.

METAS SIMPLIFICADAS POR REGIÃO

SUDOESTE
Melhorar ainda mais o atendimento médico e hospitalar especializado na região. Como?
?

Implantar o Hospital Regional de Altamira, com 150 leitos, regionalizando o atendimento
hospitalar de alta e média com- plexidade, atualmente concentrado em Belém.

Garantir o ensino fundamental e de nível médio, com qualidade, para todos. Como?
?

?

Apoiar as Prefeituras para manter todas as crianças de 7 a 14 anos no Ensino Fundamental, com
a manutenção do FUNDEF, da Bolsa- Escola e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI), garantindo atenção especial para o projeto Casas Familiares Rurais, na região da
Transamazônica.
Garantir o aumento de vagas, com construção ou ampliação de escolas de nível médio e
implantação de biblioteca informatizada em Altamira, interligada em rede a todas as escolas de
nível médio da região.

Aumentar as chances de jovens e adultos que querem disputar um emprego. Como?
?

Implantar Escolas Regionais de Trabalho e Produção em Itaituba e Altamira, para garantir
ensino profissionalizante nos níveis básico, técnico e superior aos jovens e adultos da região, em
cursos adequados ao perfil produtivo da economia regional.

Facilitar o acesso à moradia para famílias com renda até 3 salários mínimos. Como?
?

Implantar o Cheque Moradia, instrumento simples, sem burocracia, que vai servir para comprar
material de construção. É um auxílio financeiro direto às famílias que não têm acesso aos
sistemas de financiamento da habitação. O comerc iante recebe o cheque e dá a nota fiscal e,
em seguida, usa o cheque para abater o ICMS de sua empresa.

Municipalizar o desenvolvimento, incentivando as atividades econômicas locais, gerando
mais trabalho e renda para a população. Como?
?

?

?
?

?

Garantir incentivos fiscais e creditícios para atrair investimentos que fortaleçam a atividade
produtiva da região, como, por exemplo, a agroindústria do cacau, do café, da cana, indústria
florestal, ma - deireira e de mobiliário, agregando valor ao trabalho através do beneficiamento
das matérias primas regionais.[
Implantar o Banco do Cidadão, para combater a pobreza através de crédito a juros baixos para
microprodutores da cidade e da agricultura familiar que não têm acesso às linhas de crédito
hoje existentes.
Estimular o financiamento da produção familiar em consórcio com indústrias, garantindo uma
fonte de renda ao produtor, nos moldes do projeto- piloto de agricultura familiar de dendê, no
município de Moju.
Criar a Agência Regional de Desenvolvimento do Sudoeste do Pará, que realizará fóruns de
discussão envolvendo governos municipais, asso-ciações de municípios, empresários e
trabalhadores, visando a elaboração e acompanhamento de planos estratégicos de
desenvolvimento local.
Garantir, em articulação com a bancada federal, recursos para a conclusão da pavimentação da

?

Transamazônica e da BR 163, além de financiar Prefeituras na compra de equipamentos para
restauração de vicinais.
Continuar a parceria com a Rede Celpa expandindo o programa Luz no Campo, ampliando a
eletrificação em vicinais, vilas e povoados rurais, beneficiando milhares de pessoas.

Dar continuidade ao trabalho de Almir Gabriel na Segurança Pública, que colocou o Pará
como o 4º melhor estado do Brasil na redução de homicídios por habitantes e implantou
modelo pioneiro de integração das polícias civil e militar. Como?
?

?
?

Implantar Postos Avançados de Polícia Comunitária - PAPC, na periferia urbana das grandes
cidades, a exemplo do que já vem acontecendo com sucesso na periferia urbana de Belém,
integrando a ação policial e a comunidade no combate e prevenção da criminalidade,
simultaneamente ao policiamento ostensivo.
Instalar o policiamento comunitário rural e intensificar a ronda em comunidades rurais
interligadas por vicinais, além de criar pelotões de poli- ciamento escolar nos municípios e
capacitar servidores civis para a segurança escolar.
Criar grupos especializados no combate ao crime organizado, fortalecendo as atividades de
inteligência, armamento e mobilização, para pronta intervenção em toda a região, além de
ampliar o Sistema de Policiamento Rodoviário Integrado nas operações conjuntas com as
entidades fiscalizadoras de trânsito, transporte, meio ambiente e tributária.

Desenvolver, em parceria com os municípios, uma política cultural que valorizará as
manifestações culturais locais mais genuínas. Como?
?

Apoiar as atividades artísticas e circuitos culturais através da criação de Centros Populares de
Cultura (CPCs), reativando, através deles, os projetos "Arrastão Cultural", "Encontro de
Afluentes", "Preamar", "Pororoca" e "O Pará Visita o Pará", com ênfase nas formas de expressão
e costumes mais tradicionais existentes nos municípios.

