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  Câmara: instalação de abrigos para os trabalhadores e clientes foi uma das sugestões apresentadas na sessão
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A união dos trabalhado-
res e dos representan-
tes dos órgãos públicos 

é fundamental para garantir 
a segurança e o bem-estar dos 
vendedores e dos frequenta-
dores do Portal da Amazônia, 
em Belém. A conclusão a que 
vereadores chegaram, on-
tem pela manhã, foi o tom da 
sessão especial realizada na 
Câmara Municipal de Belém 
para discutir a situação dos 
vendedores ambulantes que 
trabalham naquele espaço e a 
reorganização das atividades 
comerciais nesse ponto turísti-
co da capital. 

Ao final dos debates, na ma-
nhã de ontem, o vereador Fa-

brício Gama (PMN), autor da 
sessão, destacou os principais 
pontos apresentados ontem: 
instalação de abrigos para os 
trabalhadores e clientes, me-
lhorar a segurança no local, 
onde ocorrem muitos roubos, 
colocação de banheiros quí-
micos e a implantação de uma 
unidade da Polícia Civil, no 
Portal, para registrar as ocor-
rências de roubos. 

“Lutamos por uma causa 
nobre: a sobrevivência de vo-
cês. Hoje, o maior inimigo de 
vocês são os bandidos, que 
aterrorizam o Portal e tiram 
a venda de vocês”, disse o ve-
reador.

O vereador defendeu a 

união dos trabalhadores da-
quele local. “Essa sessão é para 
proteger os trabalhadores do 
Portal, para que a gente possa 
garantir um Portal mais aces-
sível às pessoas. A preocupa-
ção do nosso prefeito é o orde-
namento, que todo mundo ali 
trabalhe em paz e com respeito 
ao cliente”, disse Gama. 

E acrescentou: “Pedimos 
essa sessão para que as as-
sociações [dos ambulantes] 
possam se entender melhor e 
possam ter o apoio melhor da 
Secretaria Municipal de Eco-
nomia, da Polícia Militar e da 
Guarda Municipal de Belém”, 
disse. 

Coordenadora da Associa-

ção dos Vendedores da Orla 
de Belém (Avob), Jesus Moraes 
disse que a principal dificul-
dade é que não há um decreto 
para regulamentar esse espa-
ço. 

“Outra coisa que é um pro-
blema é o ordenamento que 
deve ser feito posterior a esse 
decreto. O adensamento de 
vendedores prejudica quem já 
estava lá. Eram 70 vendedores. 
Hoje, tem mais de 200. E isso 
descapitaliza quem estava lá. 
Esse pessoal já está com uma 
perda de 70% em suas vendas”, 
afirmou. Ela acrescentou que o 
Portal da Amazônia é um es-
paço turístico, de cultura, de 
lazer. “Não é uma feira”, com-

pletou. 
No Portal, trabalham, em 

média, 80 vendedores da Avob. 
Presidente da Associação dos 
Trabalhadores Informais do 
Portal da Amazônia (Atipam), 
Roseli Silva apontou a falta de 
segurança no local como um 
dos principais problemas. 

Ele afirmou que há policia-
mento, mas que este é precá-
rio, principalmente nos finais 
de semana. E que a maioria 
dos assaltos ocorre nas ruas 
próximas ao Portal, como na 
Munducurus e Tamoios. “E 
isso está tirando um pouco dos 
clientes do Portal. O frequenta-
dor não vai por falta de segu-
rança”, disse.
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Presidente da Associação 
dos Trabalhadores Informais 
do Portal da Amazônia (Ati-
pam), Roseli Silva disse que le-
vantamento feito em 2014 apon-
tou 118 vendedores no Portal. 
Hoje, são 135. Por falta de uma 
melhor estrutura, como abrigos, 
as pessoas se afastam daquele 
espaço no período de chuvas. 

“O projeto do Portal não foi 
feito levando em consideração 
as características de Belém, 
onde chove dia sim, dia não. 
Faltam abrigos. Quando chove, 
simplesmente acaba o movi-
mento no Portal. E nós temos 
muito prejuízos: os clientes vão 
embora e não temos para quem 
vender nossa mercadoria. Preci-
samos de abrigo para as pessoas 

se acomodarem”, afirmou.
O secretário municipal de 

Economia, Mário Freitas, disse 
que, na gestão do prefeito Ze-
naldo Coutinho, “o que a Secon 
mais tem feito é respeitar esse 
segmento”. Ele disse que as por-
tas da Secretaria estão abertas 
para esses trabalhadores e que 
todas as reivindicações apresen-
tadas ontem vão ser analisadas, 
para que sejam buscadas as de-
vidas soluções. 

Representando a Guarda 
Municipal de Belém, o inspe-
tor Marcos Antonio dos Santos 
Lima disse que, no final de se-
mana, a corporação reforça o 
efetivo no Portal. Também disse 
entender o receio das pessoas 
em denunciar, mas destacou 

ser importante que os trabalha-
dores informem à Guarda sobre 
os assaltos, para que os guardas 
municipais possam traçar estra-
tégicas de combater aos roubos.

Comandante do 20º Bata-
lhão de Polícia Militar, também 
responsável pelo policiamento 
na área, o tenente-coronel Sér-
gio Ricardo Neves de Almeida 
disse que a PM “tem trabalha-
do diuturnamente para dar as 
respotas que os senhores mere-
cem”. Segundo Neves, as estatís-
ticas da PM “não mostram esses 
roubos todos” no Portal e que é 
importante as vítimas fazerem 
o Boletim de Ocorrência, pois 
esse registro ajuda a corporação 
a melhor direcionar suas ações 
ostensivas.

“quando chove, acaba o movimento no Portal”


