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A capital paraense ganhará 
hoje mais uma via alterna-
tiva na região retroportuá-

ria, no bairro do Reduto. É a rua 
Belém, que faz parte do Projeto 
Belém Porto Futuro, obra que 
vai da avenida Visconde de 
Souza Franco (Doca) até a pra-
ça Waldemar Henrique. Antes 
de ser liberado para a popula-
ção, o local será vistoriado pelo 
ministro da Integração Nacio-
nal, Pádua Andrade, que esta-
rá na cidade acompanhado da 
equipe técnica do Ministério, a 
partir das 16h. Além da rua Be-
lém, também já está concluída 
a construção da ponte sobre 
o canal da Doca, uma área de 
estacionamento e a reforma da 
praça General Magalhães, to-
dos no bairro do Reduto.

Para desenvolver as obras 
em sua primeira fase, foram in-
jetados, pelo então ministro da 
Integração Nacional Helder Bar-
balho, recursos que somam R$ 
31,5 milhões. Agora, na fase de 
execução, a obra garante 300 em-
pregos diretos. Quando concluí-
da, vai gerar dois mil empregos 
diretos e indiretos. A previsão de 
entrega total, pela prefeitura de 
Belém, é no início de 2019.

O investimento abrange a 
construção de um parque ur-
bano com serviços de entreteni-

mento, cultura e lazer, o que vai 
gerar novos empregos para a po-
pulação e expandir o comércio 
formal de quem já atua na área, 
assim assegurando novas fontes 
de renda. O projeto inclui ain-
da outras obras de urbaniza-
ção como estacionamentos, a 
recuperação da praça General 
Magalhães e a construção da 
praça do Futuro. Uma bacia 
de escoamento das águas plu-
viais do rio também está pre-
vista para evitar alagamentos 
na região em época de chuvas 
fortes. A segunda etapa do em-
preendimento está em processo 
de elaboração de projeto.

iNOVaÇÃO
A arquitetura do projeto Be-

lém Porto Futuro terá espaço 
de exposição de artesanatos, 
shows, teatros, quiosques com 
opções de comidas e bebidas tí-
picas, espaço para lazer infantil, 
centro de convenções e estacio-
namento. Além disso, será im-
plantado o conceito “conforto”, 
com Wi-Fi, bancos para descan-
so, paisagismo e pontos para 
uso de energia gratuita. Tam-
bém há a preocupação com a 
segurança, que será garantida 
com a instalação de posto poli-
cial, gradil ao redor do parque 
e sistema de monitoramento.

Nova via será liberada hoje
Rua faz paRte do pRojeto belém poRto futuRo, obRa que vai da doca até a pRaça WaldemaR HenRique

no Reduto

  Antes de ser liberada para a população, a rua Belém será vistoriada hoje pelo ministro da Integração Nacional
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