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F érias são sinônimo de 
praia e muita diversão, 
mas para Ruan Brito, 10 

anos, as deste ano ainda 
não haviam sido apro-
veitadas da maneira 
que ele queria. “Es-
tava em casa sem 
fazer nada, assis-
tindo televisão, no 
celular e sem viajar 
para lugar nenhum”, 
conta o garoto, que viu 
esse cenário mudar na tarde de 
ontem (12), quando participou 
da programação de verão que a 
Prefeitura de Belém realiza no 
Portal de Amazônia.

Ruan e a avó, Joana Brito, 
aproveitaram o aulão de ritmos 
na beira do rio. “Viemos dançar 

um pouco e fazer ginástica. Fica-
mos trancados em casa durante 
a semana, e essa é uma oportu-

nidade de me animar e fazer 
com quer ele aproveite 

as férias escolares”, 
disse a avó.

O circuito de 
atividades de es-
porte e lazer da 
Prefeitura de Be-

lém oferece aulas de 
break dance, jogos de fu-

tebol de areia, aulão de ritmos 
e oficinas de luta, para a alegria 
de garotos como Yan Cabral, 
11 anos, que ficou encantado 
com as técnicas do muay thay 
e resolveu aprender um pouco. 
“Gosto de luta e sempre tive 
vontade de colocar uma luva. 

Aprendi alguns chutes, socos e 
joelhadas”, conta.

As crianças menores foram 
atendidas pelo projeto Brinca 
Belém, que levou para o Por-
tal atividades recreativas como 
cama elástica, pebolim, xadrez, 
pinturas e desenhos. 

A programação é voltada 
para as pessoas que ficaram em 
Belém e procuram uma ativida-
de de lazer durante a semana. 
“As atividades contemplam to-
das as idades. A proposta é ofe-
recer alternativas de lazer para 
quem não viajou. O circuito de 
atividades continua todas as 
quartas-feiras do mês de julho”, 
informa o secretário municipal 
de Esporte, Juventude e Lazer, 
Wilson Neto.

Portal é palco de diversão
Prefeitura leva esPorte e lazer ao Portal da amazônia Para quem está em Belém durante as férias

julho

  O circuito de atividades é realizado todas as quartas-feiras do mês de julho

a
le

s
s

a
n

d
r

a
  s

e
r

r
ã

o
/c

o
m

u
s

  Trecho da Magalhães Barata foi interditado pelos garis no final da manhã de ontem
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Centenas de garis interdita-
ram a avenida Magalhães Bara-
ta, em frente ao Hospital Ophir 
Loyola, no bairro de São Brás, no 
final da manhã de ontem, em 
protesto contra o atraso nos sa-
lários dos trabalhadores da em-
presa B.A Ambiental, responsá-
vel pela coleta seletiva na Região 
Metropolitana de Belém. 

Outros caminhões, carrega-
dos de lixo, fecharam a travessa 
14 de abril, próximo à avenida 
Gentil Bittencourt, em frente à 
Secretaria Municipal de Finan-
ças (Sefin). 

Os trabalhadores levaram 
mais de 20 carros de coleta se-
letiva e caçambas e fecharam 
as duas vias durante o final da 
manhã, onde cobraram o pa-
gamento de seus salários que, 
segundo eles, não é repassado 
desde abril. Cerca de 800 funcio-
nários trabalham na empresa.

Garis fecham avenida 
para reivindicar salários

O trânsito no entorno da área 
interditada ficou congestionado 
e agentes da Semob estiveram no 
local para orientar os motoristas.

A Sefin informou, por meio 
de nota que, mesmo com a acen-
tuada queda de arrecadação, re-
flexo da crise financeira no país, 
não tem medido esforços para 
manter os pagamentos de obras 
e serviços e que no início da pró-
xima semana o pagamento da 
empresa BA Ambiental estará 
normalizado.


