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CLIPPING – GESTÃO AMBIENTAL BR230/422/PA 

(Reportagens sobre a manifestação na rodovia Transamazônica BR 230/PA, 

em Altamira-PA, veiculadas nos dias 08 e 09 de agosto de 2013). 

PORTAL G1/PA 

 http://g1.globo.com/pa/para/ 

Matéria veiculada em: 07/08/2013 – disponível em: 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/08/moradores-de-altamira-no-para-protestam-

e-interditam-br-320.html 

08/08/2013 14h37 - Atualizado em 08/08/2013 17h03 

Moradores de Altamira, no Pará, protestam e 
interditam a BR-230 
Manifestantes cobram melhores condições na rodovia. 

Protesto ocorre desde a noite da última quarta, 7. 
Do G1 PA 

 

Moradores de Altamira interditam, desde a noite da última quarta-feira (7), parte da BR-230, na 

rodovia Transamazônica. Eles protestam contra as péssimas condições do trecho na estrada. 

O protesto se estendeu durante toda a madrugada e continua nesta quinta-feira (8). Os 

manifestantes bloquearam a pista com pedaços de pau e atearam fogo nos objetos. 
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PORTAL G1/PA 

Endereço: 

 http://g1.globo.com/pa/para/ 

Matéria veiculada em: 08/08/2013 – disponível em: 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/08/moradores-de-altamira-pa-interditam-

rodovia-transamazonica.html 

08/08/2013 22h30 - Atualizado em 08/08/2013 23h08 

Moradores de Altamira, PA, interditam a rodovia 
Transamazônica 
Eles querem que a estrada seja asfaltada. 

Quem mora às margens da rodovia sofre com doenças respiratórias. 
Do G1 PA 

 

Moradores de Altamira, no sudoeste do estado, interditaram nesta quinta-feira (8) um trecho 

urbano da rodovia Transamazônica. Eles querem que a estrada seja asfaltada. 

A falta de chuvas deixa a rodovia com muita poeira e dificulta a visibilidade dos motoristas. 

Quem mora às margens da rodovia sofre com doenças respiratórias e com a sujeira. 

Também existem muitos buracos na estrada. O G1 entrou em contato com  o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas não tive resposta sobre quando esses 

problemas serão resolvidos. 
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SITE NOTA TAPAJÓS 

 

 http://notapajos.globo.com 

Matéria veiculada em: 09/08/2013 – disponível em: 

http://notapajos.globo.com/lernoticias.asp?t=Moradores-Altamira-interditam-rodovia-

Transamazonica&id=57474 
 

09/08/2013 as 09h16min       

Moradores de Altamira interditam a rodovia 

Transamazônica 
 

Eles querem que a estrada seja asfaltada. Quem mora às 

margens da rodovia sofre com doenças respiratórias. 

Altamira - Moradores de Altamira, no sudoeste do estado, 

interditaram nesta quinta-feira (8) um trecho urbano da rodovia 

Transamazônica. Eles querem que a estrada seja asfaltada. 

 

A falta de chuvas deixa a rodovia com muita poeira e dificulta a 

visibilidade dos motoristas. Quem mora às margens da rodovia sofre 

com doenças respiratórias e com a sujeira. 

Fonte: G1/PA 

 

SITE AMAZÔNIA ACONTECE 

 

 http://amazoniaacontece.blogspot.com.br 

Matéria veiculada em: 09/08/2013 – disponível em: 

http://amazoniaacontece.blogspot.com.br/2013/08/moradores-de-altamira-pa-

interditam.html 
 

Sexta-feira, 9 de agosto de 2013 

MORADORES DE ALTAMIRA, PA, INTERDITAM A 
RODOVIA TRANSAMAZÔNICA 
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Eles querem que a estrada seja asfaltada. 

Quem mora às margens da rodovia sofre com doenças respiratórias. 

Moradores de Altamira, no sudoeste do estado, interditaram nesta quinta-feira (8) um trecho 

urbano da rodovia Transamazônica. Eles querem que a estrada seja asfaltada. 

A falta de chuvas deixa a rodovia com muita poeira e dificulta a visibilidade dos motoristas. 

Quem mora às margens da rodovia sofre com doenças respiratórias e com a sujeira. 

Também existem muitos buracos na estrada. O G1 entrou em contato com  o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas não tive resposta sobre quando esses 

problemas serão resolvidos. 

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL TAMBÉM NOS SITES/PORTAIS CITADOS ABAIXO: 

(Para acessar digite o endereço no navegador) 

1. Moradores de Altamira, PA, interditam a rodovia 
Transamazônica ... 
www.portalsoma.com.br/.../moradores-de-altamira-pa-interditam-a-rodovia... 

Eles querem que a estrada seja asfaltada. Quem mora às margens da rodovia sofre 

com doenças respiratórias. 

2. Moradores de Altamira, PA, interditam a rodovia Transamazônica 
www.cinemacinemas.com.br/.../moradores-de-altamira-pa-interditam-a-rod... 

18 horas atrás - Moradores de Altamira, PA, interditam a rodovia Transamazônica| 

Eles querem que a estrada seja asfaltada. Quem mora às margens da ... 

3. Moradores de Altamira, PA, interditam a rodovia 
Transamazônica ... 
www.radioevangelho.com.br/.../moradores-de-altamira-pa-interditam-a-rod... 

18 horas atrás - Moradores de Altamira, PA, interditam a rodovia Transamazônica. 

Eles querem que a estrada seja asfaltada. Quem mora às margens da ... 

4. Moradores de Altamira, PA, interditam a rodovia Transamazônica 
www.minaspirotecnica.com.br/.../61036-moradores-de-altamira-pa-interdit... 

http://www.portalsoma.com.br/noticias/brasil/moradores-de-altamira-pa-interditam-a-rodovia-transamazonica.html
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http://www.radioevangelho.com.br/portal/noticias/brasil/2013/08/08/moradores-de-altamira-pa-interditam-a-rodovia-transamazonica.html
http://www.minaspirotecnica.com.br/index.php/noticias/notiscias-gerais/61036-moradores-de-altamira-pa-interditam-a-rodovia-transamaz%C3%B4nica
http://1.bp.blogspot.com/-vD1_d9Btsng/UgTSSshIy0I/AAAAAAAAXUU/qFeMvsmARj4/s1600/aca799b2d44903c3b1bb38c3dbb11fe2d5d4b18f.jpg
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18 horas atrás - Moradores de Altamira, no sudoeste do estado, interditaram nesta 

quinta-feira (8) um trecho urbano da rodovia Transamazônica. Eles querem ... 

5. Moradores de Altamira, PA, interditam a rodovia 
Transamazônica ... 
iberoamerica.net › Brasil › Prensa generalista › g1.globo.com 

12 horas atrás - Moradores de Altamira, PA, interditam a rodovia Transamazônica: 

Eles querem que a estrada seja asfaltada. Quem... http://t.co/y2uYutouU3 

 

http://iberoamerica.net/brasil/prensa-generalista/g1.globo.com/20130809/noticia.html?id=0WhcCBz
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