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A té a próxima sexta-fei-
ra (31), a Marinha terá 
uma lancha perma-

nente no Furo da Mucura, 
na zona rural de Barcarena, 
nordeste do Estado, para 
fiscalizar se as empresas de 
navegação estão cumprindo 
o limite de velocidade esta-
belecido para aquela área. A 
garantia foi dada, ontem, pelo 
capitão dos Portos da Amazô-
nia Oriental, capitão de mar e 
guerra Manoel Pinho. Pela 
manhã, ribeirinhos voltaram 
a interditar o furo com rabe-
tas, o que já haviam feito há 
pouco mais de um mês em 
protesto contra os barcos que 
navegam em alta velocidade 
pelo local, provocando ma-
resia e riscos às embarcações 
de pequeno porte.

Os ribeirinhos exigiram a 
presença do capitão dos Por-
tos. Durante o encontro, o 
capitão também disse que vai 
agendar, ainda esta semana, 
uma reunião com represen-
tantes da Agência de Regula-
ção e Controle dos Serviços 
Públicos do Estado do Pará 
(Arcon) e representantes de 
empresas de navegação para 

tratar desse assunto. Com o 
compromisso assumido por 
ele, os moradores termina-
ram o protesto, o que ocor-
reu por volta das 11h30, cinco 
horas e meia após o início da 
interdição.

cabo de aço
Às 6 horas, eles fecharam o 

Furo da Mucura usando rabe-
tas (embarcações pequenas e 
velozes) e esticaram um cabo 
de aço para impedir a passa-
gem das lanchas que levam 
passageiros para Belém e para 
o Marajó e, também, balsas 
que transportam caminhões e 
mercadorias diversas. O trecho 
bloqueado tinha aproximada-
mente 500 metros, de um lado 
até o outro do rio. 

Segundo os moradores, es-
sas lanchas, que são velozes 
e transportam passageiros, 
provocam maresias e causam 
prejuízos aos ribeirinhos. Mo-
radores dizem que são prejudi-
cados com a circulação diária 
de lanchas que fazem viagens 
de Ponta de Pedras para Be-
lém e da capital paraense para 
aquele município do Marajó. 
As viagens, feitas por três em-

Protesto interdita furo
RibeiRinhos fecham o fuRo da mucuRa paRa denunciaR embaRcações que pRovocam maResias

revolta

presas de navegação, ocorrem 
todos os dias da semana, co-
meçando, a primeira delas, 
geralmente por volta das 6h30. 
A maresia das lanchas causa 
muito impacto nas rabetas, da-
nificando-as. 

Os ribeirinhos disseram 
que, ao trafegar em alta velo-
cidade, as embarcações cau-
sam “banzeiro” - uma suces-

são de ondas ou, como dizem 
os ribeirinhos, “uma maresia 
muito grande”. O banzeiro 
“alaga” e vira as canoas, cau-
sa acidentes e também con-
tribui para destruir os bar-
rancos de areia das margens 
do furo. Essas embarcações 
também destroem pontes e 
trapiches de madeiras das ca-
sas dos ribeirinhos.

Nessa região, há escolas, 
nas quais estudam muitas 
crianças, igrejas e uma uni-
dade básica de saúde. 

O protesto anterior ocorreu 
na manhã de 24 de abril. E, no 
dia seguinte ao protesto, quin-
ta-feira (25), uma comissão de 
moradores daquelas comuni-
dades foi à Delegacia de Polí-
cia Fluvial, em Belém. 

  Interdição foi encerrada após negociações. Os ribeirinhos amargam prejuízos e denunciam riscos de acidentes. 
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são benedito

O governo do Estado as-
sumiu ontem o compromis-
so de reconstruir a estátua 
de São Benedito, em Bra-
gança. O monumento do 
mirante, às margens do rio 
Caeté, desabou na segunda-
feira, 27. Conforme anun-
ciou, o governo estadual 
deverá devolver ao municí-
pio a imagem de seu santo 
padroeiro. O monumento, 
de 16,5 metros, é mais que 

um símbolo religioso para a 
terra da Marujada: trata-se 
de um elemento cultural e 
turístico importante.

A reconstrução, infor-
mou o governo, será um 
trabalho conjunto das 
Secretaria de Estado de 
Cultura do Pará (Secult) e 
Desenvolvimento Urbano 
e Obras Públicas (Sedop) 
e da Prefeitura Municipal 
de Bragança. A decisão foi 

anunciada durante uma 
entrevista coletiva com a 
secretária de cultura, Ur-
sula Vidal; o secretário de 
Obras, Ruy Cabral; o prefei-
to do município, Raimundo 
Nonato; e a ex-deputada 
federal Simone Morgado, 
que nasceu na cidade e é 
responsável pela emenda 
que garantiu recursos para 
a construção da imagem do 
santo em 2009.

Governo vai reconstruir a estátua


