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CARTA AO EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO 

ESTADO DO PARÁ SR. HELDER BARBALHO 

 

Excelentíssimo Governador, 

 

Como Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Óbidos/PA, venho com o 

devido respeito destinado a sua pessoa, levar um pedido de socorro desta classe tão 

importante no dia a dia de cada cidadão, pois leva a sua mesa desde o café da manha à 

seu jantar, diariamente. Uma classe tão criticada e criminalizada por quem nada faz para 

que tenhamos melhoras em nossas vidas e agora, na região da calha norte deste nosso 

rico estado do Pará, está em um esquecimento monumental, principalmente no que diz 

respeito a nossas estradas estaduais, que quase não dão mais o tráfego para que seja 

escoada a produção local, fato este que talvez V. Excelência nem tenha conhecimento. 

Procure fazer um pequeno trecho da estrada PA-254 ou outra qualquer, que você verá a 

dificuldade para coletar a produção e levar até os mercados consumidores. Os 

municípios de Oriximiná, Óbidos, Curuá e Alenquer, para não irmos mais além, já estão 

em verdadeira calamidade pública e não se vê um pequeno ato sequer, um paliativo pelo 

menos para que tenhamos trafegabilidade nas PAs. Não se pode esperar que os 

municípios façam essas manutenções, que se sabe, são de inteira responsabilidade do 

Executivo Estadual, uma vez que os senhores prefeitos, diante da falta de recursos, já 

não estão conseguindo nem fazer os serviços que são de sua competência. Os senhores 

deputados com certeza sabem dessa nossa realidade, pois de vez em quando algum 

passa por aqui, mas talvez estejam, também, fazendo as solicitações que é o que podem 

fazer e não as executar. E por isso dirijo-me diretamente a autoridade máxima de nosso 

estado, quem pode e deve ter o poder de executar as demandas de seu povo, precisando 

que determine a SETRAN que faça pelo menos um paliativo para termos trafegabilidade 

agora na invernada e posteriormente faça um serviço de qualidade no verão amazônico. 

O 10º Núcleo Regional sediado na cidade de Alenquer, se tiver as condições 

necessárias, como máquinas e equipamentos, com o seu pessoal, imagina-se que poderá 

fazer um bom serviço, sem a necessidade de contratos milionários com empreiteiras, 
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que sem a devida fiscalização, só irão lucrar com os cofres estaduais e nos deixarão na 

mesma situação.  

Governador, espero que considere este pedido de socorro da classe produtora do Oeste 

do Pará, até mesmo por que este povo sempre acreditou que este seu governo iria 

realizar as demandas que deixaram de ser realizadas em governos anteriores e que 

deixafram muito a desejar a região da Calha Norte, e que seria um governo presente. 

Sabe-se que está em inicio de governo e muita coisa ainda precisa de análises e tomadas 

de decisões que requerem estudos mais detalhados. Só quero lembrar que as situações 

de urgência e emergência não podem seguir certos rituais que poderão agravar, ainda 

mais, as situações já críticas. Lembro mais, o Rio Amazonas já está avançando as 

primeiras ruas das cidades e os pecuaristas já estão com suas criações dentro d’água e 

outros já levaram para áreas de terra firme. Os agricultores, principalmente da 

agricultura familiar, já estão praticamente parados, pois suas plantações, em sua maioria 

já foram inundadas. Então, vamos esperar o que ainda para começar a levar o suporte 

necessário para esses produtores?    

Que este apelo seja recebido e visto com bons olhos e jamais seja considerado uma 

crítica a sua atuação em nossa região. Só quem sofre sabe onde é a dor e se não levar ao 

conhecimento de quem pode resolver, de nada adianta ficar gritando sozinho no 

universo que jamais será ouvido. 

 

Óbidos/PA, 04 de maio de 2019 

 

 

GIOVANNI BENTES GIORDANO 

Presidente do SRO 
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