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Apresentação

O Programa Abrace o Marajó foi instituído por meio do Decreto nº 10.260, de 03 de 
março de 2020, como “estratégia de desenvolvimento socioeconômico dos Municípios 
que compõem o Arquipélago do Marajó, localizado no Estado do Pará”.  

É uma iniciativa do Governo Federal, coordenada pelo Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos - MMFDH com gestão compartilhada entre a União, o 
Estado do Pará e os 16 municípios que compõem o Arquipélago, com foco na ampliação 
do acesso e na melhoria da entrega de políticas públicas à região. 

A estratégia de combater violações de direitos humanos por meio de ações 
coordenadas e integradas de desenvolvimento socioeconômico e ambiental em 
território selecionado vai ao encontro do conceito de desenvolvimento regional 
amplamente aceito. Em última análise, o Programa Abrace o Marajó é uma iniciativa 
concreta de desenvolvimento regional tendo a Amazônia Brasileira como pano de fundo 
e o Arquipélago como território demonstrativo.

O Relatório que ora se apresenta registra os principais fatos, feitos e realizações do 
que se considera o “Ano I” de execução do Programa, cujo marco institucional maior está 
consignado acima. Registra ainda, de forma extraordinária, as ações e iniciativas que 
antecederam a institucionalização do Programa no início de 2020 para que a memória 
da empreitada seja compartilhada amplamente e sirva como referência para futuros 
“abraços” a territórios com desafios similares ao do Marajó. Reitera-se, com isso, que tais 
incursões prévias ao território selecionado são pré-requisitos à construção de ambiente 
favorável e de estabelecimento de redes que contribuem ao bom andamento da ação 
planejada proposta. 
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1. Antecedentes à institucionalização do Programa Abrace o 
Marajó – (registros do início de 2019 até o lançamento, em março de 2020).

As primeiras iniciativas relacionadas à atuação do Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos – MMFDH no Marajó são do início de 2019, com a posse do 
Presidente Jair Bolsonaro e a chegada da Ministra Damares Alves. Ao assumir o Ministério 
em 2019, a Ministra se deparou com a oportunidade adequada de contribuir para a 
transformação da realidade do território marajoara que a marcou em sua trajetória 
como gestora pública. Não apenas pelo grave quadro de violações de direitos humanos 
que já eram de seu conhecimento, mas pelas características de exclusão e pobreza do 
território, traduzidas por indicadores socioeconômicos regionais muito abaixo da média 
estadual e nacional. 

Já no início de seu mandato, a Ministra esteve no Marajó em algumas ocasiões, 
não só para reiterar seu compromisso de combate às violações de direitos humanos 
no Arquipélago, como também para estabelecer os primeiros contatos com os atores 
institucionais responsáveis pela gestão do território. Diversas visitas técnicas, audiências 
públicas, reuniões de trabalho com Prefeitos e secretários municipais contaram com a 
presença da Ministra, oportunidades em que pesquisas de campo foram realizadas e 
boas práticas no território, identificadas. Além de contatos institucionais mencionados 
anteriormente, algumas entregas efetivas fizeram parte dessa etapa que antecedeu 
o lançamento do Programa Abrace o Marajó. Tais procedimentos aproximaram a 
gestão pública dos atores locais uma vez que ações de desenvolvimento regional têm 
um processo relativamente longo de maturação, um ciclo com prazo determinado de 
construção estratégica e de estabelecimento de arranjos institucionais próprios. Esse 
rito, isto é, o tempo de planejamento da ação e de arregimentação de apoio e parcerias, 
pode gerar frustrações aos beneficiários pelo período nem sempre breve das entregas 
previstas, que pode ir de encontro às expectativas da população em geral e dos gestores 
locais em particular.

Ainda como parte dessa estratégia de aproximação ao território selecionado, em 
julho de 2019, o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, promoveu uma 
grande ação social em parceria com a Marinha do Brasil e representantes do poder 
judiciário no Arquipélago. Durante três dias, 10 a 12/07/19, foram efetuados dentre 
outras ações de apoio à cidadania local, atendimentos médicos, palestras para mulheres, 
registros e aposentadoria de cidadãos que até então sequer existiam como tal para a 
sociedade marajoara. Os eventos tiveram como foco os municípios de Breves, Soure e 
Portel e contaram com a participação de gestores públicos e autoridades municipais.

Na oportunidade foram ouvidos clamores e demandas da sociedade civil 
organizada, de instituições que atuam no combate ao abuso de crianças, associações 
de mulheres que trabalham no enfrentamento a violência contra mulheres, de grupos 
de jovens que defendem a inclusão no processo produtivo e na capacitação de jovens. 
Na pauta da família, foram solicitadas ações de fortalecimento de núcleos familiares 
como alicerce da sociedade, bem como ações de inclusão, acolhimento e orientação 
para pessoas idosas.

Houve ainda, em parceria com a Marinha do Brasil (MB), atendimento médico 
à população do município de Breves e a ribeirinhos próximos, nas especialidades de 
clínica geral, odontologia, oncologia e exames de mamografia. A MB disponibilizou para 
a operação dois (2) médicos, dois (2) dentistas, um (1) médico radiologista e um (1) 
farmacêutico citologista. Foram ofertados, ainda, serviços de mamografias com emissão 
de laudos, exames Preventivos de Câncer de Colo Uterino (PCCU), consultas médicas-
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odontológicas, realização de exames laboratoriais com resultados online e expressiva 
distribuição de medicamentos. Foram disponibilizados meios navais para tal com destaque 
para o serviço do Navio de Apoio Pará e do Navio de Guerra Raposa da Amazônia.

Além dos atendimentos especializados e das medicações, foram realizadas palestras 
e atendimentos relacionados à orientação para a proteção de crianças e alternativas 
de combate à violência doméstica. Também foram feitos registros civis de crianças e 
encaminhamentos de processos de seguridade social, como pagamentos de benefícios 
para idosos e aposentados.

Os números da Operação conjunta, realizada durantes os três dias, podem ser 
resumidos em: 11 serviços gratuitos de cobertura de eixo a fim de prevenir os acidentes 
de escalpelamento; 53 exames de mamografia; 48 Exames preventivos do câncer de colo 
uterino; 277 consultas médicas realizadas; 85 consultas odontológicas; 712 procedimentos 
odontológicos; 4.325 medicamentos distribuídos; e 722 procedimentos laboratoriais.

O poder Judiciário também esteve representado na iniciativa, por meio de uma 
(1) desembargadora, dois (2) juízes, duas procuradoras e sete (7) técnicos judiciários. 
Na ocasião diversos serviços foram disponibilizados, como homologação de acordos, 
reconhecimento voluntário de paternidade, divórcios consensuais, reconhecimento de 
união estável, registros tardios de nascimento/óbito, retificação de certidões de nascimento, 
casamentos e óbito. Foram, ainda, disponibilizadas aposentadorias para trabalhadores 
rurais (segurados especiais), benefícios previdenciários como aposentadorias, auxílio-
doença, salário-maternidade e pensão por morte, a título de exemplo (foram executados 
pagamentos retroativos da ordem de R$594.840,53 e pagamentos futuros, como pensões, 
LOAS e aposentadorias da ordem de R$115.768,00/mês).

Na mesma oportunidade, uma visita técnica a Casa Abrigo Ágape da Cruz, em Portel, 
foi realizada. O Abrigo é a única casa de acolhimento de crianças vítimas de violência no 
Marajó. Com o apoio de voluntários, foi possível fazer pequenas reformas na casa, onde 
viviam naquela data, trinta e cinco (35) crianças vítimas de abuso e do abandono.  

Já em agosto de 2019, o MMFDH promoveu uma nova visita in loco atendendo, 
em especial ao apelo de famílias e beneficiários do então denominado Programa Minha 
Casa Minha Vida, presentes em audiência pública, realizada no município de Breves. 
Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica 
Federal, as instituições federais acompanharam o processo de continuidade das obras 
dos dois empreendimentos. Em visita ao Conjunto Parauau e Nova Vida, em Breves/
PA, foram constatadas diversos problemas como a presença irregular de moradores em 
um dos locais e a recorrência de ações judiciais de despejo propostas pela Caixa. Em 
tempo, o empreendimento imobiliário - Minha Casa Minha Vida - Nova Vida - Breves, 
Residencial Parauau, Figura 1, projetado na forma de loteamento e composto por 1.000 
(mil) unidades habitacionais (com casas térreas isoladas), tinha previsão de entrega 
com infraestrutura completa e equipamentos de uso comum, como abastecimento de 
água, sistema de esgotamento sanitário com rede coletora e ETE, drenagem de águas 
pluviais, pavimentação e urbanização(além de equipamentos coletivos como centros 
comunitários, quadras poliesportivas, área verde institucional, praça e playground). A 
obra foi contratada com a Empresa Nacional de Construções Ltda. - ENACO, com previsão 
inicial de finalização em quinze (15) meses. Todavia desde julho de 2013, a obra se encontra 
parada, por apresentar divergências entre os percentuais aferidos e o real executado. 
Ainda hoje, em março de 2021, a retomada das obras ainda não ocorreu, e o processo 
aguarda a decisão da unidade gestora do Programa, o Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), quanto aos cenários propostos, dentre elas a desmobilização do 
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empreendimento. Enfim, os próximos passos e possíveis encaminhamentos ainda não 
estão definidos.

Figura 1 - Registro da situação atual do empreendimento Residencial Parauau em Breves (2019).

Ainda em 2019, especificamente em setembro, com o objetivo de ouvir os anseios 
da sociedade local, foram promovidas novas audiências públicas provocadas pelo 
MMFDH juntamente com pesquisas de campo em diversas localidades e em diferentes 
segmentos no Arquipélago. 

A Ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, acompanhada do Ministro 
do Turismo, participou dessas audiências públicas realizadas no território do Marajó, 
para ouvir a população local e conhecer as principais demandas que posteriormente 
seriam agregadas ao Plano de Ação do Programa Abrace o Marajó. Destaque para a 
participação de um conjunto expressivo de lideranças locais, dentre elas 10 prefeitos do 
Marajó ocidental ou Marajó das florestas, conforme Figura 2. Além de ouvir os anseios da 
população e seus representantes, alguns resultados concretos surgiram durante a visita, 
dentre eles, a inclusão do Município de Soure no Programa Nacional “Mais Turismo” do 
Ministério do Turismo.  

Figura 2 - Encontro dos Ministros com Lideranças do Marajó, setembro de 2019.

Em outubro de 2019, nova rodada de audiências públicas foi realizada no 
Arquipélago do Marajó, com a participação do Ministério da Cidadania, da Secretaria 
Nacional da Previdência/Ministério da Economia e do BNDES, Figura 3.
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Figura 3 - Audiência Pública no Marajó, outubro 2019.

Por fim, e ainda em 2019, no mês de dezembro, uma nova visita ocorreu entre 
os dias 16 e 21/12, com a participação de atores do terceiro setor, de assessores 
parlamentares e de servidores do MMFDH e do Ministério da Saúde. O foco foi a saúde 
local e um olhar para os meios do Arquipélago. Tanto em Soure como em Breves, foram 
visitadas estruturas de saúde (hospital municipal, hospital regional, UPA e o UBS fluvial) 
e realizadas reuniões com os secretários de saúde dos municípios da região e com os 
prefeitos municipais. As principais demandas, desafios e óbices relacionados à saúde da 
população local foram dimensionados, como prioridades de infraestrutura, de recursos 
humanos e de métodos/modelos de gestão. Os representantes do Ministério da Saúde 
receberam os pleitos e as manifestações locais. Os do MMFDH reuniram tais demandas 
que posteriormente serviram de subsídios à elaboração do Plano de Ação 2020/2023 do 
Programa Abrace o Marajó. 

As incursões prévias ao Marajó, que ocorreram antes do lançamento do Programa 
Abrace o Marajó podem ser consideradas como passos iniciais à proposição da ação do 
Governo Federal no Arquipélago. A ideia de combate às recorrentes violações de direitos 
humanos por meio da criação de um programa que pudesse, por meio do desenvolvimento 
socioeconômico, contemplar a região de forma integrada e coordenada, com parceria de 
diversas organizações e setores foi considerada desde a gênese. Os ideais de participação 
de diversos atores públicos e privados, e a valorização de aspectos como a gestão e 
execução compartilhada entre as múltiplas estruturas representativas da federação, 
da mesma forma. Conforme registro da própria Ministra da Mulher, Família e Direitos 
Humanos na Apresentação do Plano de Ação 2020/2023 do Programa, era necessária 
“uma ação coordenada de Estado para que a sistemática violação de direitos humanos 
no território fosse controlada”. 

É neste contexto que no início de 2020 é estruturado o Programa Abrace o Marajó, 
iniciativa piloto com base territorial definida, uma ação coordenada de políticas públicas 
de diversas matizes e resultado de um amplo acordo que reúne um conjunto expressivo 
de atores do Governo Federal, do Estado do Pará e das municipalidades locais, além da 
iniciativa privada e de representantes do terceiro setor.    
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2. O Programa Abrace o Marajó, a linha do tempo 2020 e o Plano 
de Ação 2020-2023.

Instituído em março de 2020, como mencionado anteriormente, em cerimônia 
realizada no Palácio do Planalto, Figura 4, a 1ª Reunião do seu Comitê Gestor (CG) 
foi realizada no dia seguinte à data de posse dos representantes do CG (04/03/20). O 
Comitê Gestor do Programa é a instância máxima de governança do Abrace o Marajó 
e reúne um conjunto expressivo de parceiros comprometidos com o desenvolvimento 
da região. São parceiros do Programa as seguintes Instituições, além do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) que o coordena: o Ministério 
da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Ministério da Defesa (MD), o Ministério da 
Economia (ME), o Ministério da Infraestrutura (MINFRA), o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Ministério da Educação (MEC), o Ministério da 
Cidadania (MCID), o Ministério da Saúde (MS), o Ministério das Minas e Energia (MME), o 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) e das Comunicações (em andamento 
a mudança do Decreto para inclusão do MCOM), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
o Ministério do Turismo (MTUR), o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a 
Controladoria-Geral da União (CGU). Cada qual com representantes titulares e suplentes, 
além de representações do Governo do Estado do Pará, da Associação dos Municípios 
do Arquipélago do Marajó e de coletivo de entidades públicas ou privadas envolvidas 
com a temática, essas sem direito a voto no plenário do Comitê Gestor do Programa. A 
Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Programa é exercida pelo MMFDH. 

Figura 4 - Cerimônia de Lançamento do Programa Abrace o Marajó, março de 2020.

A linha do tempo do Programa Abrace o Marajó, Figura 5, inicia-se, como dito 
anteriormente, com a institucionalização do Programa e em seguida com a realização 
da 1ª Reunião do Comitê Gestor, instância máxima de governança dele, que teve 
como principais pontos de pauta, a apresentação dos objetivos do Abrace o Marajó, 
apresentação do diagnóstico preliminar do território (realizado pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES) e discussão de questões relativas 
ao modelo de governança proposto. Na oportunidade foi também apresentado pela 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) o Plano Regional de 
Desenvolvimento da Amazônia (PRDA 2020 – 2023), amplamente inserido nas premissas 
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do Programa Abrace o Marajó, tal qual a própria Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional, ambas peças de planejamento com forte convergência à estratégia de utilização 
racional e sustentável dos ativos ambientais e da rica biodiversidade amazônida. Tanto 
a solenidade de lançamento do Programa quanto à 1ª Reunião do CG ainda foram 
realizadas de forma presencial.

Figura 5 - Linha do tempo do Programa Abrace o Marajó, 2020.

A 2ª Reunião do Comitê Gestor foi realizada em 27 de maio de 2020 e teve como 
principais itens de pauta a apresentação das ações de mitigação dos efeitos negativos 
da pandemia para os municípios marajoaras e a estratégia de ação do Programa Abrace 
o Marajó. Destaque para o início do planejamento da chamada Operação Pão da Vida 
e a realização da Fase I, contemplando os municípios de Chaves e Afuá, bem como a 
articulação para a retomada da operação dos barcos do INSS e da Caixa no Arquipélago.

Por ocasião da reunião, um Grupo de Trabalho (GT) foi indicado pelo Comitê 
Gestor para a elaboração do Plano de Ação do Programa Abrace o Marajó. O Grupo 
foi composto por quadros do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) que coordenaram a elaboração do mesmo e por representações da Embrapa 
Amazônia Oriental, da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (AMAM), 
da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), da Secretaria Regional do Governo do Marajó, 
representando o Governo do Estado do Pará, do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e do terceiro setor (sociedade civil).   

Já nos dias seguintes à realização da 2ª Reunião do Comitê Gestor, foi dado início 
às atividades de elaboração do Plano de Ação do Programa. Nos dias 28 e 29 de maio 
foram realizadas as primeiras oficinas para organização e planejamento das etapas de 
construção do mesmo. O compromisso assumido determinava a apresentação de uma 
“Minuta de Plano” para discussão pelo Comitê Gestor por ocasião da realização da 3ª 
reunião do Comitê em três meses. O tempo era finito e a tarefa complexa. O GT decidiu 
por uma divisão de trabalho com tarefas, responsabilidades e prazos bem definidos. 
Sem possibilidade de interrupções ou prorrogações do que foi estabelecido, o prazo de 
entrega da minuta de Plano de Ação foi rigorosamente atendido.

A 3ª Reunião do Comitê Gestor do Programa, realizada no dia 31 de agosto de 
2020, foi emblemática, uma vez que teve como item principal da agenda a apresentação, 
discussão e aprovação do Plano de Ação 2020/2023 do Programa Abrace o Marajó, 
Figura 6. O Plano foi apresentado pela equipe responsável por sua coordenação no 
MMFDH e discutido pelo plenário, em reunião virtual. Após sua aprovação, um período 
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de ajustes finais foi concedido à elaboração da versão final do documento. Mas conforme 
determinação do plenário, o Plano passou a vigorar no dia seguinte à sua aprovação pelo 
Comitê Gestor do Programa.

Figura 6 - Plano de Ação 2020-2023

Com conceito claramente definido, o Plano não é apenas uma peça de planejamento 
que sinaliza conceitos, estratégias e expectativas para o desenvolvimento regional, mas 
uma plataforma que reúne um conjunto de iniciativas para o Marajó e organiza a ação de 
desenvolvimento na região. Propõe produzir uma nova perspectiva ao território e serve 
de guia para o desenvolvimento sustentável do Arquipélago. O Grupo de elaboração da 
proposta do plano elegeu quatro (4) grandes dimensões estratégicas para ele: a social, 
ambiental sustentável econômica e institucional e a partir delas, estabeleceu quatro (4) 
Eixos de Ação: o de Desenvolvimento Produtivo; de Infraestrutura; de Desenvolvimento 
Social; e Desenvolvimento Institucional.  Aos Eixos de Ação, foram agregados vinte e três 
(23) Linhas de Ação fruto de consulta a atores-chave do processo e a partir das mesmas, 
uma programação que conta comum conjunto de compromissos concretos voltados ao 
território, oriundos de diversos parceiros institucionais. Os Projetos/Atividades e/ou 
Iniciativas (PAIs) são executados diretamente por tais parceiros governamentais e não 
governamentais vinculados ao Plano de Ação.

Composto por seis (6) capítulos, o Plano traz também como contribuição ao 
planejamento territorial, um conjunto expressivo de inovações e mecanismos que o 
caracterizam como uma ação piloto de cunho regional onde as parcerias, a gestão e 
governança ganham contornos de prioridade. No seu âmago, o objetivo de “transformar 
de forma consistente a realidade socioeconômica do Marajó”.

Dentre as principais inovações inseridas no Plano, destaque para a antecipação 
do período de reprogramação de meio termo (midterm review) para meados de 2021. 
A pandemia da Covid-19 estava em seus primeiros momentos no Brasil quando a 
programação do Plano de Ação era inicialmente negociada. Evidente que o ambiente 
de incerteza e insegurança em relação aos fatores externos e aos desdobramentos do 
evento global inesperado geraram desafios extras aos gestores e à composição da peça 
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de planejamento. Aprovou-se, portanto, um período de replanejamento (de 90 dias) à 
programação do Plano de Ação 2020/2023, no período entre 01/07/2021 e 30/09/2021, 
onde serão estabelecidos os devidos ajustes (em especial no que se refere à programação 
composta pelos 110 PAIs, inserida no capítulo 4 do Plano).

Na linha do tempo de 2020, em outubro, mais especificamente no dia 09 (6ª feira), 
o Presidente da República acompanhado de vários Ministros de Estado, inclusive da 
Ministra Damares Alves, esteve no município de Breves entregando ao povo marajoara 
o Plano de Ação 2020/2023 do Programa Abrace o Marajó. O gesto, simbólico, 
institucionalizou o período de vigência do Plano, reiterando o compromisso do Governo 
Federal com o território. 

A 4ª Reunião do Comitê Gestor ocorreu no dia 10 de novembro de 2020, tendo 
como principal item de pauta o detalhamento do Plano de Ação aprovado na reunião 
anterior, mais especificamente do capítulo 4 que estabelece a programação proposta 
para o período de setembro de 2020 a agosto de 2023, composta por 110 PAIs de 
diversos parceiros institucionais.

Na oportunidade foram destacados outros pontos importantes do Programa 
Abrace o Marajó como a governança e os aspectos relacionados à chamada governança 
horizontal, processo amplamente sugerido como fundamental ao sucesso da empreitada. 
Em uma iniciativa com a participação de tantos atores e de tantas organizações 
complexas, a capacidade dessas se fazerem representar por inteiro e não apenas por 
algumas unidades internas, ganha especial relevância. A iniciativa em andamento no 
MMFDH, que criou um Grupo Executivo interno (GEXI – MMFDH) para encaminhar os 
principais desafios e alinhar os procedimentos da execução coordenada de quinze (15) 
dos 110 PAIs do Programa Abrace o Marajó sobre responsabilidade de execução direta 
do Ministério, pode e deve ser compartilhada com os demais parceiros.

Ainda como pauta da 4ª Reunião, foi realizado, pelo representante da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará (FAEPA), o relato da instalação do Grupo 
Executivo (GEX) do Programa Abrace o Marajó, colegiado vinculado ao Comitê Gestor 
do Programa. O GEX é instância complementar de governança do Comitê Gestor, 
composto paritariamente pelo Governo Federal (com representações do MMFDH, 
Secretaria Especial de Assuntos Federativos - SEAF/SEGOV – PR e MDR), pelos Governos 
Subnacionais (representantes das Prefeituras do Marajó Ocidental, do Marajó Oriental 
e do Governo do Estado do Pará) e de Representações da Sociedade Civil Organizada do 
Pará (Federação da Indústria do Estado do Pará - FIEPA, FAEPA e coletivo do terceiro setor 
a definir). Tem entre suas principais atribuições, assessorar e apoiar o Comitê Gestor do 
Programa com propostas de planos, projetos e ações consideradas de relevância para 
o desenvolvimento sustentável do Arquipélago, propor ao Comitê medidas a serem 
adotadas para correção de rumos do Programa e propor indicadores de monitoramento 
e de avaliação do mesmo, dentre outras contribuições consideradas relevantes para o 
bom desempenho do Programa. Dentre os pontos de destaque da instalação do GEX, 
está a proposição de um mecanismo de recepção de novos atores e novos negócios 
com interesse de se estabelecer no território e que procuram o MMFDH, por meio do 
Programa Abrace o Marajó para tal, além do estabelecimento do calendário de reuniões 
ordinárias do Grupo, sempre antecedendo as do CG, bem como a discussão do papel 
do GEX no período de reprogramação do Programa. Desde então, o Grupo Executivo se 
reuniu extraordinariamente em outras duas oportunidades, a primeira em 09/12/2020 
(e a segunda já em 2021, no dia 15/01).
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3. A programação em foco: os principais destaques e as primeiras 
entregas inseridas no Plano de Ação para o Marajó em 2020.

Como expresso anteriormente, a programação contida no Plano de Ação 2020/2023 
é composta por 110 Projetos, Atividades ou Iniciativas com formato, estratégia e 
cronogramas distintos, que foram determinadas a partir de um processo de construção 
coletiva junto aos órgãos do governo federal representados no Comitê Gestor. 

No mês de março de 2020, logo após a criação do Programa e da primeira 
reunião do CG Marajó, uma planilha foi encaminhada para todos os representantes do 
Governo Federal no Comitê Gestor. O expediente de envio da planilha aos parceiros 
governamentais solicitava registro de projetos, atividades ou iniciativas voltadas ao 
Marajó pelas unidades envolvidas, lembrando a prioridade ao território fruto do Decreto 
10.260 de 03/03/2020 (se referia, naquele momento, ao futuro Plano de Ação como 
“Plano de Ação Integrado”).  

Em abril de 2020, um conjunto expressivo de ofertas ministeriais estava registrado 
na planilha referida anteriormente, Figura 7. Coube ao MMFDH, enquanto entidade 
coordenadora do Programa efetuar esforço de consulta a cada instituição parceira com 
intuito de verificar a viabilidade das mesmas e validar a planilha em conjunto com os 
proponentes. Foram vários os ajustes efetuados em relação à planilha originalmente 
preenchida – ao encontro do que já se considerava como “cláusula pétrea” do futuro Plano 
de Ação. O Plano destaca tal clausula, se referindo a programação contida no Capítulo 4 
como “crível, viável e sustentável” (e não como uma lista de “desejos inatingíveis”).

O que consta, portanto, na programação aprovada no Capítulo 4 do Plano de Ação 
2020/2023 do Programa Abrace o Marajó, foi objeto de diversas rodadas de discussões 
e consultas com os parceiros institucionais do Programa, ainda que, reitere-se, em 
período de inúmeras incertezas e inseguranças. Uma das razões do chamado período 
de reprogramação (01/07 a 30/09/2021) é de propiciar oportunidade para os parceiros 
reverem os compromissos assumidos, ajustarem a programação, os cronogramas físico-
financeiros propostos, a ampliação (ou mesmo exclusão) de PAIs do Plano de Ação. 
Momento de ajustar os compromissos com o Programa em uma conjuntura, espera-se, 
mais previsível e com menos riscos.  

Nos quadros a seguir, destacam-se alguns dos resultados já entregues ao território, 
no curto prazo de vigência do Plano (registros referentes ao exercício 2020), segundo os 4 
grandes Eixos de Ação do Plano 2020/2023. Diversos PAIS estão em andamento e outros 
em processo de planejamento e/ou readequação de cronogramas. Alguns terão que ser 
reprogramados pela realidade imposta pela pandemia e outros já estão em processo 
final de execução ou com entregas expressivas já realizadas.
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Código # Ministério Unidade | Órgão 
| Entidade Eixo Política |  Programa | 

Projeto Base Legal Beneficiário Produto 
(Entrega)

Quantidade do 
produto ou total de 

beneficiários
 Custo total (R$) Forma de 

Implementação
Tipo de 

implementação Status Primeiro prazo 
para entrega

Há possibilidade 
de realizar alguma 

entrega para a 
sociedade no final 

Forma de monitoramento

Liste gargalos legais, 
institucionais e/ou 

orçamentários para a 
execução desta ação no 

64 64 CGU OGU - CGCID Desenvolvimen
to Social Projeto Monitorando

Lei 
13.460/2017
; Portaria 
CGU 
1.864/2016

Munícipes do 
Marajó

Sistemática de 
Ouvidoria 
Ativa 

Implementação da 
sistemática em cada 
município do Marajó

 R$  18.000,00 EXECUÇÃO 
DIRETA Por projeto A iniciar Até Dezembro, 

2020 Não Relatórios de 
acompanhamento

Excede previsão 
orçamentária

62 62 CGU OGU - GAB Gestão 
Administrativa

Programa de 
Fortalecimento das 
Ouvidorias - 
PROFORT

Lei 
13.460/2017
; Decreto 
9.492/2018

Administrações 
públicas municipais 
(executivo e 
legislativo)`

Evento de 
capacitação 
para 
servidores 
públicos 
municipais

1 (um) evento de 
capacitação para 
cada município

 R$  18.000,00 EXECUÇÃO 
DIRETA Por projeto A iniciar Até Dezembro, 

2020 Não Plataforma Fala.BR Excede previsão 
orçamentária

63 63 CGU OGU - GAB Gestão 
Administrativa

Rede Nacional de 
Ouvidorias - 
RENOUV

Lei 
13.460/2017
; Decreto 
9.492/2018

Administrações 
públicas municipais 
(executivo e 
legislativo)`

 Adesão ao 
RENOUV com 
disponibilizaçã
o da 
Plataforma 
Fala.BR

Disponibilização da 
Plataforma Fala.BR 
para cada um dos 
municípios (executivo, 
legislativo)

 R$               -   EXECUÇÃO 
DIRETA Por projeto A iniciar Até Dezembro, 

2020 Sim Termos de Adesão à 
RENOUV SEM GARGALOS

59 59 CGU SPTC - DTC Gestão 
Administrativa

Avaliação da 
Transparência 
Pública (Escala 
Brasil Transparente)

Decreto 
9.681, Art 
17, III, Lei 
12.527

Governo local e 
cidadãos 
interessados em 
informações 
públicas

Avaliação de 
conformidade 
com as 
obrigações de 
transparência 
nos governos 
locais

1 (uma) avaliação por 
município  R$    9.000,00 EXECUÇÃO 

DIRETA Por projeto A iniciar Até Dezembro, 
2021 Não Repetição da Avaliação 

em até 24 meses
Não há previsão 
orçamentária

60 60 CGU SPTC - DTC Gestão 
Administrativa

Capacitação de 
servidores públicos 
para implementação 
da Lei de Aceso a 
Informação

Decreto 
9.681, Art 
17, III, Lei 
12.528

Governo local e 
cidadãos 
interessados em 
informações 
públicas

Capacitação 
de gestores e 
servidores 
para 
implementação 
da Lei de 
Acesso à 
Informação

capacitação para até 
200 servidores e 
gestores

 R$  19.000,00 EXECUÇÃO 
DIRETA Por projeto A iniciar Até Dezembro, 

2021 Não
Avaliação da 
implementação das 
medidas de transparência

Não há previsão 
orçamentária

61 61 CGU SPTC - DTC Gestão 
Administrativa

Oferta de ferramenta 
gratuita para a 
implementação da 
LAI (Fala.Br)

Decreto 
9.681, Art 
17, III, Lei 
12.529

Governo local e 
cidadãos 
interessados em 
informações 
públicas

Sistema 
Eletrônico para 
gestão da Lei 
de Acesso a 
Informação

1 sistema para uso 
livre por toda a 
população

 R$               -   EXECUÇÃO 
DIRETA Por projeto A iniciar Até Dezembro, 

2021 Não Estatíticas online da 
ferramenta

Execução depende da 
ação de capacitação dos 
servidores.

CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DO PROGRAMA ABRACE O MARAJÓ

Figura 7 - Planilha parceiros governamentais com registro de projetos, atividades ou iniciativas voltadas ao Marajó
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Eixo de Ação: Desenvolvimento Social

INSTITUIÇÃO AÇÃO RESULTADO

MMFDH Operação Pão da Vida

A Fase 1 foi realizada em junho/2020 e atendeu os Municípios que se encontravam à época mais 
carentes e isolados no Marajó em face da pandemia (Chaves e Afuá): foram entregues 16.000 cestas e 
100.000 itens de higiene pessoal. A Fase 2 foi ocorreu em julho/2020 e atendeu 3 Municípios marajoaras: 
Breves, Portel e Melgaço (12.500 cestas /200.000 itens de higiene pessoal). Importante reconhecer a 
contribuição do Grupo Carrefour, da Associação Paulista de Supermercados e da Unilever que, por meio 
da Virada Feminina e em parceria com o Programa Pátria Voluntária e o Ministério da Defesa, por meio 
do Comando da Marinha/4º Distrito Naval, propiciaram condições e meios necessários para o sucesso 
da Operação, que foi interrompida pelo calendário eleitoral de 2020, mas com previsão de retomada 
no início de 2021. Neste sentido, vale registrar, a título de exemplo, a doação de proteína da Empresa 
Marfrig, que propiciou atendimento (já no começo de 2021, em janeiro) a cerca de 19.000 pessoas em 
11 municípios do Arquipélago em situação de vulnerabilidade (comunidades ribeirinhas) com 19,5 
toneladas de alimentos.

MMFDH/SNDCA
Diagnóstico e Fortalecimento do 
Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e Adolescentes no Marajó

A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, (SNDCA) em parceria com o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) desenvolveu pesquisa e aplicação de metodologias, 
em caráter piloto, visando o fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do 
adolescente na região do Marajó. Para tanto, foi contratada a consultoria da empresa HERKENHOFF 
& PRATES Tecnologia e Desenvolvimento, cuja equipe esteve, em dezembro/2020, visitando todos 
os Municípios do arquipélago, realizando entrevistas, levantamentos, buscando boas práticas e 
constatando in loco, a realidade de crianças, adolescentes, famílias e profissionais do Sistema de 
Garantia de Direitos da região.
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Eixo de Ação: Desenvolvimento Social

INSTITUIÇÃO AÇÃO RESULTADO

Ministério da 
Educação (MEC)

Programa Dinheiro Direto na Escola 
– Ensino Médio:

Repasse de recursos para o Município de Breves e Salvaterra em outubro e novembro de 2020 
(possibilidade de novos repasses em 2021, haja vista serem repassados em decorrência do cenário de 
pandemia).

Escolas de Campo Indígenas e 
Quilombolas – água e saneamento

De um total de 56 escolas, 29 foram contempladas com pagamento e 27 aguardando regularização. 
Contatos com escolas re-estabelecidos em 2020. 

Ministério da Saúde 
(MS) No Incentivo para Ações Estratégicas 

estão contemplados os incentivos 
de:

Programa Saúde na Hora; Equipe de Saúde Bucal (eSB); Unidade Odontológica Móvel (UOM); Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO); Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD); Equipe 
de Consultório na Rua (eCR); Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF); Equipe de Saúde da Família 
Ribeirinha (eSFR); Microscopista; Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP); Custeio para o ente 
federativo responsável pela gestão das ações de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Situação 
de Privação de Liberdade; Programa Saúde na Escola (PSE); Programa Academia da Saúde; Programas 
de apoio à informatização da APS; Incentivo aos municípios com residência médica e multiprofissional; 
Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
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Ministério da Saúde (MS) - Transferência financeira mensal de custeio da APS

UF Município IBGE Tipologia Competência 
Financeira

Capacitação 
Ponderada

Desempenho 
(Portaria 
n.º874 de 
10/05/2019)

Desempenho 
ISF

Incentivo 
para ações 
estratégicas

Fator 
compensatório 
de transição 
(Portaria 
173/2020)

Per capita 
de transição 
(Portaria 
172/2020)

Valor Total
R$

PA AFUÁ 150030 Rural Remoto 12/2020 R$0,00 R$0,00 R$24.832,30 R$28.379,00 R$120.233,67 R$0,00 R$173.444,97
PA ANAJÁS 150070 Rural Remoto 12/2020 R$65.650,00 R$0,00 R$20.088,55 R$14.000,00 R$0,00 R$14.516,51 R$144.255,06
PA BAGRE 150010 Rural Remoto 12/2020 R$87.533,33 R$0,00 R$12.900,00 R$38.958,50 R$0,00 R$15.208,70 R$154.600,53
PA BREVES 150180 Urbano 12/2020 R$196.950,00 R$0,00 R$29.025,00 R$167.639,00 R$0,00 R$50.922,58 R$444.536,58

PA CACHOEIRA 
DO ARARI 150200 Rural Remoto 12/2020 R$43.766,67 R$0,00 R$6.450,00 R$6.479,50 R$0,00 R$11.784,47 R$68.480,64

PA CHAVES 150250 Rural Remoto 12/2020 R$21.883,33 R$0,00 R$20.334,73 R$56.560,00 R$0,00 R$11.759,68 R$110.537,74
PA CURRALINHO 150280 Rural Remoto 12/2020 R$21.883,33 R$0,00 R$3.225,00 R$9.279,50 R$0,00 R$17.080,47 R$51.468,30
PA GURUPÁ 150310 Rural Remoto 12/2020 R$87.533,33 R$0,00 R$26.784,73 R$18.538,50 R$0,00 R$16.548,93 R$149.405,49
PA MELGAÇO 150450 Rural Remoto 12/2020 R$65.650,00 R$0,00 R$30.502,09 R$125.819,50 R$0,00 R$13.711,78 R$235.683,37
PA MUANÁ 150490 Rural Remoto 12/2020 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$76.959,00 R$102.104,00 R$0,00 R$179.063,00

PA PONTA DE 
PEDRAS 150570 Rural Remoto 12/2020 R$0,00 R$0,00 R$24.031,26 R$90.938,50 R$83.836,43 R$0,00 R$198.806,19

PA PORTEL 150580 Intermediário
Remoto 12/2020 R$0,00 R$0,00 R$27.769,46 R$99.279,00 R$130.776,14 R$0,00 R$275.824,60

PA SALVATERRA 150630 Rural Remoto 12/2020 R$65.650,00 R$0,00 R$13.680,21 R$14.718,00 R$0,00 R$11.777,03 R$105.825,24

PA SANTA CRUZ 
DO ARARI 150640 Intermediário

Remoto 12/2020 R$78.289,31 R$0,00 R$12.900,00 R$3.679,50 R$0,00 R$5.021,80 R$99.890,61

PA
SÃO 
SEBASTIÃO 
DA BOA VISTA

150770 Rural Remoto 12/2020 R$87.533,33 R$0,00 R$36.931,26 R$43.599,00 R$0,00 R$13.209,00 R$181.272,59

PA SOURE 150790 Urbano 12/2020 R$79.758,86 R$0,00 R$12.900,00 R$22.218,00 R$0,00 R$12.581,28 R$127.458,14

Fonte: Ministério da Saúde, 2020.
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Eixo de Ação: Infraestrutura

INSTITUIÇÃO AÇÃO RESULTADO

Ministério de Minas e 
Energia (MME) Energia firme para o Marajó

Programa Luz para Todos: 19/11/2020 – assinado contrato da tranche 7 com a Equatorial Energia 
Pará, para o atendimento a 4.329 unidades consumidoras nos municípios de Bagre, Breves, Chaves, 
Curralinho e Melgaço. Em 31/12/2020 – liberado 20% dos recursos, de acordo com os termos 
contratuais, para aquisição inicial de materiais e mobilização de equipes de construção.

Programa Mais Luz para a Amazônia: 18/12/2020 – aprovado programa de obras e autorizado 
emissão de contrato da tranche MLA2 com a Equatorial Energia Pará, para o atendimento de 9.000 
unidades consumidoras nos municípios de Curralinho, Melgaço e Portel, com valor atualizado de 
R$360 milhões.

Ministério da Infraes-
trutura (MINFRA) Aeródromo de Breves O projeto básico para upgrade na estrutura do aeródromo de Breves finalizado (entregue) e o 

Ministério já está em processo de contratação de Projeto Executivo para expansão do aeroporto. 

Ministério das Comuni-
cações (MCOM)

Expansão da internet banda larga 
no Marajó

Programa Wi-Fi Brasil (Gesac) atendendo a 144 pontos no Marajó atualmente (com outros 
6 aguardando instalação), sendo 123 em escolas e os demais distribuídos em locais como 
bibliotecas, Unidades Básicas de Saúde, e assentamentos. Também há 1 ponto atendido pelo 
Programa Wi-Fi Brasil (Livre) em Breves (PA).

*Planilha 1 - Programa Wi-Fi Brasil (Gesac) atendendo a 144 pontos no Marajó
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Eixo de Ação: Infraestrutura

INSTITUIÇÃO AÇÃO RESULTADO

Ministério das 
Comunicações (MCOM)

Expansão da internet banda larga no 
Marajó

Os municípios de Afuá, Bagre, Breves, Curralinho e São Sebastião da Boa Vista estão 
interligados a redes de fibra óptica da empresa Vivo e, por outras tecnologias, a 
infraestruturas das companhias Claro, Oi, TIM e Solintel, conforme a Planilha - Backhaul 2020 
(6761141). Para os demais municípios do Arquipélago, o Decreto nº 10.610/2021
 (6761435) prevê que a implantação de backhaul em sedes de Municípios, vilas, áreas 
urbanas isoladas e aglomerados rurais que ainda não disponham dessa infraestrutura.
Em tempo: a Portaria nº 1.924/2021
 (6761442) estabelece diretrizes para o leilão 5G e orienta a Anatel a considerar 
o estabelecimento de compromissos de abrangência para atendimento com banda 
larga móvel em tecnologia 4G ou superior, para cidades, vilas, áreas urbanas isoladas e 
aglomerados rurais com mais de  600 habitantes, para rodovias federais  e para redes de 
transporte de alta velocidade, preferencialmente em fibra óptica, para municípios ainda 
não atendidos. Neste último caso, estão incluídos na lista de prioridades de atendimento no 
Marajó os municípios de Anajás, Cachoeira do Arari, Chaves, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta 
de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Soure.
Planilha 2 – Backhaul 2020

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10610.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.924/sei-mcom-de-29-de-janeiro-de-2021-301396768


Programa Abrace o Marajó - Relatório do exercício 2020 23

Planilha 1 – Programa Wi-Fi Brasil (Gesac) atendendo a 144 pontos no Marajó

Situação Município NOEstabelecimento DTInstalação DTSituaçãoSolicitação DTTipoSituaçãoSolicitação
Aguardando 
instalação SOURE DIRCOF – Diretoria de Controle e Fiscalização 

Escritório Regional - Soure NULL 2020-10-02 09:53:12.193 Aguardando instalação

Instalado BREVES Unidade de Conservação – Breves 2020-06-22 03:00:00.000 2020-07-13 10:45:00.000 Concluída
Instalado GURUPÁ Secretaria de Assistência Social 2020-12-03 03:00:00.000 2021-01-18 16:37:55.353 Concluída
Instalado ANAJÁS CRAS 2020-12-14 03:00:00.000 2021-02-04 12:56:16.270 Concluída
Instalado BREVES Wi-fi na Praça – Breves/PA 2020-10-07 03:00:00.000 2021-02-04 12:52:55.753 Concluída
Aguardando 
instalação CHAVES Centro Multifuncional de Educação NULL 2021-01-25 11:43:12.680 Aguardando instalação

Aguardando 
instalação CHAVES Centro Multifuncional de Educação NULL 2021-01-25 11:43:12.063 Aguardando instalação

Aguardando 
instalação AFUÁ Centro Multifuncional de Educação NULL 2021-01-25 11:43:11.423 Aguardando instalação

Aguardando 
instalação AFUÁ Centro Multifuncional de Educação NULL 2021-01-25 11:43:10.637 Aguardando instalação

Planilha 2 – Backhaul 2020

Município UF 2019 2020 CLARO OI TIM VIVO SOLINTEL
AFUÁ PA Fibra óptica Fibra óptica Rádio Satélite Satélite Fibra óptica
ANAJÁS PA Outros Outros Satélite Satélite Satélite
BAGRE PA Fibra óptica Fibra óptica Rádio Rádio Fibra óptica
BREVES PA Fibra óptica Fibra óptica Rádio Satélite LeasedLine (LL) Fibra óptica Rádio
CACHOEIRA DO ARARI PA Outros Outros Rádio Rádio
CHAVES PA Outros Outros Rádio Satélite Satélite
CURRALINHO PA Fibra óptica Fibra óptica Rádio Rádio Fibra óptica
GURUPÁ PA Outros Outros Satélite Satélite Satélite Rádio
MELGAÇO PA Outros Outros Rádio Rádio Rádio
MUANÁ PA Outros Outros Rádio Rádio Satélite Rádio FWA (Rádio Enlace)
PONTA DE PEDRAS PA Outros Outros Rádio Rádio FWA (Rádio Enlace)
PORTEL PA Outros Outros Rádio Rádio Satélite Rádio Rádio
SALVATERRA PA Outros Outros Rádio Rádio Rádio Rádio Satélite
SANTA CRUZ DO ARARI PA Outros Outros Rádio Satélite Satélite
SÃO SEBASTIÃO DA BOA 
VISTA PA Fibra óptica Fibra óptica RS Rádio Fibra óptica FWA (Rádio Enlace)

SOURE PA Outros Outros Rádio Rádio Rádio Rádio FWA (Rádio Enlace)
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Eixo de Ação: Desenvolvimento Produtivo

INSTITUIÇÃO AÇÃO RESULTADO

SNPIR/MMFDH Polo de Economia Criativa do Marajó

Em parceria com Instituto Federal do Pará (campus Breves), e com os municípios do arquipélago, 
foi efetuado levantamento dos povos e comunidades tradicionais que atuem no setor criativo 
e o levantamento das associações ligadas ao setor e/ou com as comunidades tradicionais, pré-
requisito para o que se deseja desenvolver no Arquipélago (diagnóstico ex-ante).  

Ministério da Ciência 
Tecnologia e Inovação 
(MCTI)

Cadeias produtivas do açaí e cupuaçu

Projeto contratado e em execução conforme cronograma estabelecido no plano de trabalho. 
A fase atual do projeto consiste na orçamentação, compra e construção dos equipamentos ao 
mesmo tempo em que são previstas as primeiras visitas técnicas à comunidade a ser atendida 
em Portel. No entanto, segundo o Ministério informou, “em virtude do cenário de pandemia e 
emergência sanitária global, as visitas in loco foram suspensas até que haja segurança sanitária 
para tal”.

Eixo de Ação: Desenvolvimento Institucional

INSTITUIÇÃO AÇÃO RESULTADO

ONDH/MMFDH Ouvidoria Itinerante

Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com a Caixa Econômica Federal, em 9/10/2020, que 
disponibilizou o Barco-Agência para o recepcionamento presencial de denúncias de violações 
e divulgação de informações acerca de direitos humanos dos canais Disque 100 e Ligue 180 em 
comunidades ribeirinhas do arquipélago do Marajó. 2 rodadas de viagens executadas em 2020: 
Realização da 1ª viagem com o servidor da ONDH, de 26/10/2020 a 15/11/2020, com atendimento 
nos municípios de Breves, Portel, Melgaço, Bagre, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Muaná 
e Ponta de Pedras; entrega de folders de divulgações dos canais de denúncias e articulação com a 
rede de proteção e atuação local (delegacias, Conselhos Tutelares, etc.). Realização da 2ª viagem 
com o servidor da ONDH, de 22/11/2020 a 01/12/2020, com atendimento nos municípios de Soure, 
Salvaterra e Breves; entrega de folders de divulgações dos canais de denúncias e articulação com a 
rede de proteção e atuação local (delegacias, Conselhos Tutelares, etc.).

Banco Nacional de De-
senvolvimento (BNDES)

Modernização da gestão nas 16 
prefeituras

O BNDES encontra-se engajado em ações nos 16 municípios, em parceria com a Sudam e o 
Governo do Estado. As ações se dirigem a modernização da gestão nas 16 prefeituras com objetivo 
de melhorar o ambiente de negócios e atrair investimentos e emprego. Foi montado um grupo de 
contato com prefeitos, procuradores e servidores dos 16 municípios e deu-se iniciou agenda com 
Tesouro e Sudam para superar as pendências não financeiras dos 16 municípios com o governo 
federal (CAUC). O diagnóstico da situação atual das prefeituras locais está elaborado e as primeiras 
ações para modernização das estruturas locais em andamento serão efetuadas levando-se em 
consideração o levantamento concluído.
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4. Para além da programação inserida no Plano de Ação 
2020/2023 (a registrar ainda, entregas 2020).

Vários projetos, atividades e/ou iniciativas em andamento no Arquipélago não 
estão inseridas, por uma ou outra razão, na programação do Plano de Ação 2020/20203 
do Programa Abrace o Marajó. Importante reiterar que o Programa não pretende reunir, 
em sua integralidade, toda e qualquer entrega realizada ao território. Mas se imagina 
que pela sinalização de prioridade do Programa ao Arquipélago, e por questões de 
escala e de sinergia, por exemplo, haverá um acréscimo natural de PAIs à programação 
no momento oportuno, como as ações mencionadas abaixo.

Dentre algumas iniciativas não incluídas na programação 2020/2023, destaque 
para:

MMFDH/SNPG: Convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Justiça e 
de Direitos Humanos do Estado do Pará (SEJUSDH-PARÁ) em dezembro de 2020, por 
meio do Edital nº 02/2020 para seleção de projetos de fomento à empregabilidade 
da população LGBT, visando a “Promoção de ações de formação e disseminação do 
conhecimento sobre Direitos Humanos, Cidadania e Inclusão no Mercado de Trabalho 
de Pessoas LGBTI, sobretudo de travestis e transexuais". 

MMFDH/SNJ: Termo de Fomento celebrado entre a Secretaria Nacional da 
Juventude e a Associação Humana Povo para Povo Brasil - Humana Brasil, em dezembro 
de 2020, por meio do Edital de Chamamento Público nº 01/2020 do Programa 
Horizontes (Portaria nº 2.558/2020), para a capacitação de 500 jovens em situação 
de vulnerabilidade, com vistas à criação de empregos e geração de renda por meio do 
empreendedorismo.

Ministério da Cidadania: Programa Cisternas: Ação executada pelo Programa 
Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras Tecnologias Sociais (Programa 
Cisternas) como objetivo a promoção do acesso à água potável e própria para o consumo 
humano (modalidade familiar e escolar) e para a produção de alimentos por meio da 
implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo.

Município Qtd. de 
Equipamentos

Valor 
Investido(R$)

Qtd. de 
beneficiados

AFUÁ 87 2.523.000,00 3.915
BREVES 1 29.000,00 45
CACHOEIRA DO ARARI 3 87.000,00 135
CHAVES 89 2.581.000,00 4.005
MELGAÇO 25 725.000,00 1.125

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 3 87.000,00 135

TOTAL 208 6.032.000,00 9.360

Programa Aquisição de Alimentos (PAA) - Programa de aquisição de alimentos 
produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, com foco nas pessoas 
em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede 
socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e 
pela rede pública e filantrópica de ensino. O PAA também contribui para a constituição de 
estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares e para a formação 
de estoques pelas organizações da agricultura familiar. O Programa promove, ainda, o 
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abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos e é uma 
das ações do governo federal para a Inclusão Produtiva Rural das famílias mais pobres.

Município Agricultores 
beneficiados Valor Investido(R$)

AFUÁ 8 42.187,08
BREVES 18 93.991,24
CACHOEIRA DO ARARI 13 84.237,48
CURRALINHO 40 280.472,50
GURUPÁ 12 52.011,06
MELGAÇO 4 25.996,58
PORTEL 9 52.586,11
SALVATERRA 11 65.477,72
SANTA CRUZ DO ARARI 1 6.475,51
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 15 30.246,54
TOTAL 131 733.681,81

Furgões do PAA – Aquisição de veículos para transporte de alimentos do PAA - 
Ação de modernização das Centrais da Agricultura Familiar. 

Município Veiculos entregues Valor Investido(R$)

CURRALINHO 1 180.000,00
GURUPÁ 1 180.000,00
MELGAÇO 1 180.000,00
PONTA DE PEDRAS 1 180.000,00
PORTEL 1 180.000,00
SALVATERRA 1 180.000,00
TOTAL 6 1.080.000,00

Programa Criança Feliz (PCF) - Visitação domiciliar para gestantes e crianças na 
primeira infância, do CadÚnico e Bolsa Família, visando o desenvolvimento integral das 
crianças (desenvolvimento socioemocional e cognitivo) com objetivo de contribuir para 
o rompimento do ciclo intergeracional de pobreza. 

Município Crianças 
atendidas Gestantes atendidas

AFUÁ 208 20
ANAJÁS 238 28
BAGRE 110 14
BREVES 731 15
CACHOEIRA DO ARARI 346 0
CHAVES 161 1
CURRALINHO 151 16
GURUPÁ 158 7
MUANÁ 345 5
PONTA DE PEDRAS 234 24
PORTEL 720 56
SALVATERRA 277 0
SANTA CRUZ DO ARARI 112 7
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 379 91
SOURE 177 10
TOTAL 4.347 294
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5. Referências ao Programa Abrace o Marajó em diversos meios 
de comunicação (exercício 2019/2020)

2019

ASSUNTO VEÍCULO DATA LINK

Ministra Damares Alves visita o 
Marajó durante agenda na sexta 
(Visita faz parte do projeto 'Abrace 
o Marajó' de combate à exploração 
sexual de crianças e adolescentes)

O Liberal
10/07/19 - 
11h17min

https://www.oliberal.com/politica/
ministra-damares-alves-visita-o-
maraj%C3%B3-durante-agenda-na-
sexta-1.171050

Ministério apresenta resultados do 
programa Abrace o Marajó Gov.Br 24/07/2019 - 

19h59min

https://www.gov.br/mdh/pt-br/
assuntos/noticias/2019/julho/
ministerio-apresenta-resultados-do-
programa-abrace-o-marajo

O que é “Abrace o Marajó”, 
projeto de Damares que ficou 
marcado por polêmica (Ministra 
Damares Alves lançou o projeto 
de combate à exploração sexual 
infantil na Ilha de Marajó: ação é 
uma das principais bandeiras do 
ministério)

Gazeta do 
Povo

09/08/19 
16h40min

https://www.gazetadopovo.com.br/
republica/abrace-marajo-projeto-
damares-exploracao-infantil/

Damares ganha apoio de 
empresárias paulistas em 
projeto para o Marajó (A ministra 
da Mulher, Família e Direitos 
Humanos, Damares Alves, 
conseguiu o apoio de empresárias 
ligadas à Fiesp - Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo, ao projeto "Abrace o 
Marajó". O projeto começou com 
o enfrentamento à exploração 
sexual de crianças e adolescentes 
no Arquipélago).

Estadão 24/09/19 
-11h37min

(somente para assinantes)

Empresárias paulistas vão apoiar 
Abrace o Marajó Gov.Br 24/09/2019 

15h21min

https://www.gov.br/mdh/pt-br/
assuntos/noticias/2019/setembro/
empresarias-paulistas-vao-apoiar-
abrace-o-marajo

https://www.oliberal.com/politica/ministra-damares-alves-visita-o-maraj%C3%B3-durante-agenda-na-sexta-1.171050
https://www.oliberal.com/politica/ministra-damares-alves-visita-o-maraj%C3%B3-durante-agenda-na-sexta-1.171050
https://www.oliberal.com/politica/ministra-damares-alves-visita-o-maraj%C3%B3-durante-agenda-na-sexta-1.171050
https://www.oliberal.com/politica/ministra-damares-alves-visita-o-maraj%C3%B3-durante-agenda-na-sexta-1.171050
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/julho/ministerio-apresenta-resultados-do-programa-abrace-o-marajo
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/julho/ministerio-apresenta-resultados-do-programa-abrace-o-marajo
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/julho/ministerio-apresenta-resultados-do-programa-abrace-o-marajo
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/julho/ministerio-apresenta-resultados-do-programa-abrace-o-marajo
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/abrace-marajo-projeto-damares-exploracao-infantil/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/abrace-marajo-projeto-damares-exploracao-infantil/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/abrace-marajo-projeto-damares-exploracao-infantil/
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/setembro/empresarias-paulistas-vao-apoiar-abrace-o-marajo
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/setembro/empresarias-paulistas-vao-apoiar-abrace-o-marajo
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/setembro/empresarias-paulistas-vao-apoiar-abrace-o-marajo
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/setembro/empresarias-paulistas-vao-apoiar-abrace-o-marajo
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2020

ASSUNTO VEÍCULO DATA LINK

Damares Alves e comitiva já 
estão no Marajó para discutir 
desenvolvimento da região (Ministra 
chegou ao Arquipélago acompanhada 
dos ministros da Saúde e das 
Cidades).

O Liberal
25/01/20 
-16h57min

https://www.oliberal.com/para/
damares-alves-e-comitiva-ja-estao-no-
marajo-para-discutir-desenvolvimento-
da-regiao-1.232857

Segunda fase do Programa 'Abrace 
o Marajó' é lançado nesta terça, em 
Brasília (Objetivo é combater o abuso 
e a exploração sexual, a violência 
contra a mulher, além de melhorar a 
qualidade de vida da população).

O Liberal
03/03/20 - 
16h36min

https://www.oliberal.com/politica/
programa-abrace-o-marajo-amplia-
o-acesso-a-direitos-a-populacao-da-
regiao-norte-1.245708

Governo Federal lança oficialmente o 
programa "Abrace o Marajó" (Helder 
Barbalho esteve em Brasília e cobrou 
de Bolsonaro isenção de IPI, PIS e 
Cofins para criação de Zona de Livre 
Comércio na região).

O Liberal
03/03/20 - 
21h03min

https://www.oliberal.com/
economia/governo-federal-lanca-
oficialmente-programa-para-reduzir-
indices-de-violacao-dos-direitos-
humanos-1.245786

Bolsonaro ganha réplica de búfalo;   
(Jair Bolsonaro recebe de presente 
uma reprodução de búfalo, animal 
típico da Ilha do Marajó, ao participar 
de solenidade de lançamento do 
Programa Abrace o Marajó, em 
Brasília).

Folha de 
São Paulo

03/03/20 - 
06h21min

https://fotografia.folha.uol.com.br/
galerias/1660133958416045-escolas-
japonesas-separam-estudantes-por-
medo-do-coronavirus-veja-fotos-de-
hoje#foto-1660190087107638

Programa Abrace o Marajó é lançado 
para ampliar acesso aos direitos 
humanos.

Gov.Br 03/03/20 
18h03min

https://www.gov.br/mdh/pt-br/
assuntos/noticias/2020-2/marco/
programa-abrace-o-marajo-e-lancado-
para-ampliar-acesso-dos-marajoaras-
aos-direitos-humanos

Ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Damares Alves, 
durante cerimônia de Lançamento 
do Programa Abrace o Marajó.

Agência 
Brasil

04/03/20  
12h53min

https://agenciabrasil.ebc.com.
br/foto/2020-03/lancamento-do-
programa-abrace-o-marajo-1583283184

Embrapa vai atuar no programa 
Abrace o Marajó Embrapa 11/03/20

https://www.embrapa.br/busca-de-
noticias/-/noticia/50673467/embrapa-
vai-atuar-no-programa-abrace-o-
marajo#:~:text=Curralinho%20e%20
Breves.-,O%20programa%20Abrace%20
o%20Maraj%C3%B3%2C%20
gerado%20no%20%C3%A2mbito%20
do%20Minist%C3%A9rio,15%20
Minist%C3%A9rios%20do%20
Governo%20Federal.

https://www.oliberal.com/politica/programa-abrace-o-marajo-amplia-o-acesso-a-direitos-a-populacao-da-regiao-norte-1.245708
https://www.oliberal.com/politica/programa-abrace-o-marajo-amplia-o-acesso-a-direitos-a-populacao-da-regiao-norte-1.245708
https://www.oliberal.com/politica/programa-abrace-o-marajo-amplia-o-acesso-a-direitos-a-populacao-da-regiao-norte-1.245708
https://www.oliberal.com/politica/programa-abrace-o-marajo-amplia-o-acesso-a-direitos-a-populacao-da-regiao-norte-1.245708
https://www.oliberal.com/economia/governo-federal-lanca-oficialmente-programa-para-reduzir-indices-de-violacao-dos-direitos-humanos-1.245786
https://www.oliberal.com/economia/governo-federal-lanca-oficialmente-programa-para-reduzir-indices-de-violacao-dos-direitos-humanos-1.245786
https://www.oliberal.com/economia/governo-federal-lanca-oficialmente-programa-para-reduzir-indices-de-violacao-dos-direitos-humanos-1.245786
https://www.oliberal.com/economia/governo-federal-lanca-oficialmente-programa-para-reduzir-indices-de-violacao-dos-direitos-humanos-1.245786
https://www.oliberal.com/economia/governo-federal-lanca-oficialmente-programa-para-reduzir-indices-de-violacao-dos-direitos-humanos-1.245786
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/marco/programa-abrace-o-marajo-e-lancado-para-ampliar-acesso-dos-marajoaras-aos-direitos-humanos
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/marco/programa-abrace-o-marajo-e-lancado-para-ampliar-acesso-dos-marajoaras-aos-direitos-humanos
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/marco/programa-abrace-o-marajo-e-lancado-para-ampliar-acesso-dos-marajoaras-aos-direitos-humanos
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/marco/programa-abrace-o-marajo-e-lancado-para-ampliar-acesso-dos-marajoaras-aos-direitos-humanos
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/marco/programa-abrace-o-marajo-e-lancado-para-ampliar-acesso-dos-marajoaras-aos-direitos-humanos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/foto/2020-03/lancamento-do-programa-abrace-o-marajo-1583283184
https://agenciabrasil.ebc.com.br/foto/2020-03/lancamento-do-programa-abrace-o-marajo-1583283184
https://agenciabrasil.ebc.com.br/foto/2020-03/lancamento-do-programa-abrace-o-marajo-1583283184
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https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/50673467/embrapa-vai-atuar-no-programa-abrace-o-marajo#:~:text=Curralinho e Breves.-,O programa Abrace o Maraj%C3%B3%2C gerado no %C3%A2mbito do Minist%C3%A9rio,15 Minist%C3%A9rios do Governo Federal.
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/50673467/embrapa-vai-atuar-no-programa-abrace-o-marajo#:~:text=Curralinho e Breves.-,O programa Abrace o Maraj%C3%B3%2C gerado no %C3%A2mbito do Minist%C3%A9rio,15 Minist%C3%A9rios do Governo Federal.
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/50673467/embrapa-vai-atuar-no-programa-abrace-o-marajo#:~:text=Curralinho e Breves.-,O programa Abrace o Maraj%C3%B3%2C gerado no %C3%A2mbito do Minist%C3%A9rio,15 Minist%C3%A9rios do Governo Federal.
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/50673467/embrapa-vai-atuar-no-programa-abrace-o-marajo#:~:text=Curralinho e Breves.-,O programa Abrace o Maraj%C3%B3%2C gerado no %C3%A2mbito do Minist%C3%A9rio,15 Minist%C3%A9rios do Governo Federal.
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Supermercados de SP doam 117 
toneladas de comida em uma semana 
para ajudar na pandemia (Metade dos 
recursos irá para o Banco de Alimentos 
da Prefeitura de SP e a outra parte, 
para o programa Abrace o Marajó, do 
Governo Federal).

Folha de 
São Paulo

02/06/20 
-13h00min

https://www1.folha.uol.com.
br/colunas/painelsa/2020/06/
supermercados-de-sp-doam-117-
toneladas-de-comida-em-uma-
semana-para-ajudar-na-pandemia.
shtml

Marinha vai levar 16 mil cestas básicas 
para a Ilha de Marajó (Algumas cidades 
estão entre aquelas com os piores IDHs 
do país)
(Operação Pão da Vida)

Agência 
Brasil 12/06/20  20h

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2020-06/marinha-vai-levar-16-
mil-cestas-basicas-para-ilha-de-marajo

Afuá, na Ilha do Marajó, aguarda 
distribuição de cestas básicas (Navio da 
Marinha chegou neste domingo à cidade 
de 20 mil habitantes)
(Operação Pão da Vida)

Agência 
Brasil

14/06/20 
20h26min

https://agenciabrasil.ebc.com.br/
geral/noticia/2020-06/afua-na-ilha-do-
marajo-aguarda-distribuicao-de-cestas-
basicas

Moradores da Ilha do Marajó recebem 
cestas básicas e navio da Caixa (Em 
Chaves, beneficiários puderam sacar 
auxílio em navio atracado)
(Operação Pão da Vida)

O Liberal
15/06/20 - 
23h24min

https://www.oliberal.com/para/
moradores-da-ilha-do-marajo-
recebem-cestas-basicas-e-navio-da-
caixa-1.277102

"Abrace o Marajó"  Em entrevista 
ao DOL, ministra fala sobre novas 
perspectivas para a região do Marajó

O Diário 
do Pará

16/06/20 
-17h23min

https://www.diarioonline.com.br/
noticias/para/592904/em-entrevista-
ao-dol-ministra-fala-sobre-novas-
perspectivas-para-a-regiao-do-marajo

Programa 'Abrace o Marajó' chega ao 
município de Chaves (Oito mil cestas 
básicas serão entregues às famílias 
durante a 'Ação Pão da Vida')

O Liberal
18/06/20 - 
21h06min

https://www.oliberal.com/para/
programa-abrace-o-marajo-chega-ao-
municipio-de-chaves-1.278088

Ministra Damares cancela vinda ao Pará 
por causa do coronavírus(Operação 
Pão da Vida)

O Diário 
do Pará

30/07/20 
-15h51min

https://www.diarioonline.com.br/
noticias/para/599550/ministra-
damares-cancela-vinda-ao-para-por-
causa-do-coronavirus

Famílias do Marajó recebem 12,5 mil 
cestas básicas (A atividade ocorreu em 
apoio logístico ao Ministério da Mulher, 
Família e dos Direitos Humanos, do 
Governo Federal)
(Operação Pão da Vida)

O Liberal
31/07/20 - 
16h33min

https://www.oliberal.com/para/
familias-do-marajo-recebem-12-5-mil-
cestas-basicas-1.290577

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/marinha-vai-levar-16-mil-cestas-basicas-para-ilha-de-marajo
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/afua-na-ilha-do-marajo-aguarda-distribuicao-de-cestas-basicas
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/afua-na-ilha-do-marajo-aguarda-distribuicao-de-cestas-basicas
https://www.oliberal.com/para/moradores-da-ilha-do-marajo-recebem-cestas-basicas-e-navio-da-caixa-1.277102
https://www.oliberal.com/para/moradores-da-ilha-do-marajo-recebem-cestas-basicas-e-navio-da-caixa-1.277102
https://www.oliberal.com/para/moradores-da-ilha-do-marajo-recebem-cestas-basicas-e-navio-da-caixa-1.277102
https://www.oliberal.com/para/moradores-da-ilha-do-marajo-recebem-cestas-basicas-e-navio-da-caixa-1.277102
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/592904/em-entrevista-ao-dol-ministra-fala-sobre-novas-perspectivas-para-a-regiao-do-marajo
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/592904/em-entrevista-ao-dol-ministra-fala-sobre-novas-perspectivas-para-a-regiao-do-marajo
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/592904/em-entrevista-ao-dol-ministra-fala-sobre-novas-perspectivas-para-a-regiao-do-marajo
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/592904/em-entrevista-ao-dol-ministra-fala-sobre-novas-perspectivas-para-a-regiao-do-marajo
https://www.oliberal.com/para/programa-abrace-o-marajo-chega-ao-municipio-de-chaves-1.278088
https://www.oliberal.com/para/programa-abrace-o-marajo-chega-ao-municipio-de-chaves-1.278088
https://www.oliberal.com/para/programa-abrace-o-marajo-chega-ao-municipio-de-chaves-1.278088
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/599550/ministra-damares-cancela-vinda-ao-para-por-causa-do-coronavirus
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/599550/ministra-damares-cancela-vinda-ao-para-por-causa-do-coronavirus
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/599550/ministra-damares-cancela-vinda-ao-para-por-causa-do-coronavirus
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População de Marajó recebe doações 
de itens de higiene e alimentos
(Operação Pão da Vida)

Gazeta do 
Norte 03/08/20

https://gazetadonorte.com.
br/2020/08/03/populacao-de-marajo-
recebe-doacoes-de-itens-de-higiene-
e-alimentos/

Sejudh solicita recurso para ampliar 
programa 'Abrace o Marajó' em Breves

Agência 
Pará

05/08/20 
18h16min

https://www.agenciapara.com.br/
noticia/21278/

BNDES e Ministério dos Direitos 
Humanos desenvolvem plano de 
modernização das prefeituras do 
Marajó

Gazeta do 
Norte 21/08/20

https://gazetadonorte.com.
br/2020/08/21/bndes-e-ministerio-
dos-direitos-humanos-desenvolvem-
plano-de-modernizacao-das-
prefeituras-do-marajo/

Bolsonaro chega em Breves, no PA, 
para apresentar programa social G1 08/10/20 

-19h28min

https://g1.globo.com/pa/para/
noticia/2020/10/08/bolsonaro-chega-
em-breves-no-pa-para-apresentar-
programa-social.ghtml

Bolsonaro chega à Ilha do Marajó 
(PA) para lançar campanha contra a 
prostituição infantil R7 

08/10/20 - 
23h36min

https://noticias.r7.com/jr-na-tv/
videos/bolsonaro-chega-a-
ilha-do-marajo-pa-para-lancar-
campanha-contra-a-prostituicao-
infantil-08102020

Bolsonaro chega a Marajó, 
onde passará a noite em barco.                  
(Presidente está acompanhado da 
primeira-dama e ministros. Amanhã (9), 
participa de cerimônia de apresentação 
do programa Abrace o Marajó)

R7 
08/10/2020 - 
13h39min

https://noticias.r7.com/prisma/
r7-planalto/bolsonaro-chega-a-
marajo-onde-passara-a-noite-em-
barco-08102020

Bolsonaro chega ao Marajó e vai dormir 
em navio (Ele participa da cerimônia de 
apresentação "Abrace o Marajó")

O Diário 
do Pará

08/10/20 - 
19h33min

https://www.diarioonline.com.
br/noticias/para/610108/video-
bolsonaro-chega-ao-marajo-e-vai-
dormir-em-navio

No Marajó, Bolsonaro cumpre 
agenda de inaugurações. Veja quais!  
(Presidente falou sobre ações durante 
live presidencial)

O Diário 
do Pará

08/10/20 - 
23h29min

https://www.diarioonline.com.br/
noticias/para/610127/no-marajo-
bolsonaro-cumpre-agenda-de-
inauguracoes-veja-quais

Bolsonaro desembarca nesta quinta-
feira em Breves, no Marajó (A previsão 
é que o presidente passe a noite na 
cidade, no navio da Marinha. Na sexta, 
ele participa da cerimônia do programa 
Abrace o Marajó)

O Liberal
08/10/20 - 
07h15min

https://www.oliberal.com/politica/
bolsonaro-desembarca-nesta-quinta-
em-breves-no-marajo-1.313376

Em vídeo, Damares fala da emoção de 
estar no Marajó: 'a gente vai dançar 
carimbó' (Comitiva presidencial estará 
em Breves nesta quinta, para anunciar 
mais de 100 ações do governo federal 
em prol do arquipélago)

O Liberal
08/10/20 
-14h24min

https://www.oliberal.com/politica/
damares-grava-video-e-fala-da-
emocao-de-estar-na-ilha-do-marajo-
veja-1.313578
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https://gazetadonorte.com.br/2020/08/21/bndes-e-ministerio-dos-direitos-humanos-desenvolvem-plano-de-modernizacao-das-prefeituras-do-marajo/
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Na Ilha do Marajó, Bolsonaro cumpre 
agenda de inaugurações (Presidente 
falou sobre ações durante live 
presidencial)

Agência 
Brasil

08/10/20  
21h11min

https://agenciabrasil.ebc.com.br/
politica/noticia/2020-10/na-ilha-do-
marajo-bolsonaro-cumpre-agenda-de-
inauguracoes

Bolsonaro conhece programa que 
promete investir R$ 3 bi no Pará  R7 

09/10/2020 - 
10h27min

https://noticias.r7.com/brasil/
bolsonaro-conhece-programa-
que-promete-investir-r-3-bi-no-
para-09102020

Governo anuncia cobertura 4G e 
internet gratuita na Ilha de Marajó 
(A estrutura de conexão deve estar 
concluída até 2022)

O Diário 
do Pará

09/10/20 - 
15h20min

https://www.diarioonline.com.br/
noticias/para/610254/governo-
anuncia-cobertura-4g-e-internet-
gratuita-na-ilha-de-marajo

" Abrace o Marajó" Governo Federal 
lança plano com 110 ações para a 
Ilha do Marajó (Até 2023 devem ser 
investidos R$ 4 bilhões na região)

O Diário 
do Pará

09/10/20 - 
15h32min

https://www.diarioonline.com.br/
noticias/brasil/610258/governo-
federal-lanca-plano-com-110-acoes-
para-a-ilha-do-marajo

Bolsonaro vira “atendente” em 
agência-barco do INSS no Marajó 
(Visita está associada ao programa 
Abrace o Marajó)

O Diário 
do Pará

09/10/20 - 
20h07min

https://www.diarioonline.com.br/
noticias/para/610287/bolsonaro-vira-
atendente-em-agencia-barco-do-inss-
no-marajo

Bolsonaro participa de atendimento 
em agência - barco da Caixa no 
PA (Está na cidade desde ontem 
para o lançamento de medidas do 
Governo Federal na região. A partir 
das 9h, ele participa da cerimônia de 
apresentação do programa Abrace o 
Marajó).

Estadão 09/10/20 
09h34min

(somente para assinantes)
 

Governo lança plano com 110 ações 
para a Ilha de Marajó (Governo lança 
plano com 110 ações para a Ilha de 
Marajó)

Agência 
Brasil

09/10/20  
12h46min

https://agenciabrasil.ebc.com.br/
politica/noticia/2020-10/governo-
lanca-plano-com-110-acoes-para-ilha-
do-marajo

Na Ilha do Marajó, Bolsonaro visita 
agência-barco da Caixa (Chefe do 
Executivo também participa de evento 
de ampliação do programa Abrace o 
Marajó)

Gazeta 
Web

09/10/20 - 
09h27min

https://gazetaweb.globo.com/portal/
noticia/2020/10/na-ilha-do-marajo-
bolsonaro-visita-agencia-barco-da-
caixa_116901.php

Abrace o Marajó: lançado plano de 
ações para melhorar a qualidade de 
vida de quem vive na região

Gazeta do 
Norte 09/10/20

https://gazetadonorte.com.
br/2020/10/09/abrace-o-marajo-
lancado-plano-de-acoes-para-
melhorar-a-qualidade-de-vida-de-
quem-vive-na-regiao/

Assinada autorização de contrato para 
levar energia elétrica a famílias do 
Marajó

Gazeta do 
Norte 09/10/20

https://gazetadonorte.com.
br/2020/10/09/assinada-autorizacao-
de-contrato-para-levar-energia-
eletrica-a-familias-do-marajo/
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Abrace o Marajó: lançado plano de 
ações para melhorar a qualidade 
de vida de quem vive na região 
(Com iniciativas previstas até 2023, 
Governo quer levar desenvolvimento 
social, internet e incentivar 
empreendimentos locais)

Gov.Br
09/10/20 - 
14h34min

https://www.gov.br/pt-br/noticias/
assistencia-social/2020/10/abrace-o-marajo-
lancado-plano-de-acoes-para-melhorar-a-
qualidade-de-vida-de-quem-vive-na-regiao

Governo anuncia cobertura banda 
larga móvel 4G e programa WiFi na 
Praça na Ilha do Marajó (PA)

Gazeta do Norte 10/10/20

https://gazetadonorte.com.br/2020/10/10/
governo-anuncia-cobertura-banda-larga-
movel-4g-e-programa-wifi-na-praca-na-ilha-
do-marajo-pa/

Eu recomendo com a professora 
Lucy Teixeira e o projeto 'Abrace o 
Marajó'

O Liberal
13/10/20 - 
06h00min

https://www.oliberal.com/colunas/mais-
liberal/eu-recomendo-com-a-professora-
lucy-teixeira-e-o-projeto-abrace-o-
marajo-1.316369

Abrace o Marajó: Conheça o plano 
de ações do programa até 2023 Gov.Br

19/10/20 - 
16h10min

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/
noticias/2020-2/outubro/abrace-o-marajo-
conheca-o-plano-de-acoes-do-programa-
ate-2023

Vice-presidente diz que Governo 
deve atuar com indutor de 
desenvolvimento sustentável na 
Amazônia

Gazeta do Norte 21/10/20

https://gazetadonorte.com.br/2020/10/21/
vice-presidente-diz-que-governo-deve-
atuar-com-indutor-de-desenvolvimento-
sustentavel-na-amazonia/

Comitiva do Ministério da Mulher 
desembarca nesta quarta (25), 
em Belém (Autoridades cumprem 
compromissos até a próxima sexta 
(27), entre eles, uma audiência 
pública do Programa Abrace o 
Marajó (PAM) na Alepa)

O Liberal
25/11/20 - 
07h00min

https://www.oliberal.com/politica/comitiva-
do-ministerio-da-mulher-desembarca-nesta-
quarta-25-em-belem-1.329468

Governo Federal amplia parcerias 
para o programa Abrace o Marajó no 
Pará

Gov.Br
30/11/20 
11h12min

Governo Federal amplia parcerias para 
o programa Abrace o Marajó no Pará — 
Português (Brasil) 

Plano de Ação do Programa Abrace 
o Marajó 2020-2023 (Comitiva visita 
sede da BioTec-Amazônia para 
conhecer projetos como o Centro de 
Desenvolvimento Regional – CDR/PA, 
o primeiro da Amazônia).

Biotecamazonia 01/12/20
http://biotecamazonia.com.br/plano-
de-acao-do-programa-abrace-o-
marajo-2020-2023/

Abrace o Marajó (O vídeo 
apresentado pela Ministra do 
MMFDH, Damares Alves, aborda 
sobre a live solidária realizada pela 
dupla sertaneja Gian e Giovani, com 
a participação especial do De Lukka 
e que ocorreu no dia 16 de dezembro 
de 2020. Os fundos adquiridos serão 
destinados para a população da Ilha 
do Marajó).

Gov.Br 15/12/20 https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/
handle/192/1845
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