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DNIT e Gestão Ambiental participam da
35ª edição do Expoalta
O DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e Gestão
Ambiental da Rodovia Transamazônica BR-230/422/PA, por meio de suas
equipes, supervisão, educação ambiental e comunicação social, participou
mais uma vez de evento de grande porte na região da transamazônica, a
Expoalta, no município polo e estratégico de Altamira. Cidade esta que
comporta o Marco Zero da Rodovia BR-230-PA.
A 35ª Expoalta 2013 - Feira Cultural, Comercial, Industrial e Agronegócio de
Altamira - aconteceu de 05 a 10 de novembro, com programação extensa que
contou com atrações musicais dos mais variados estilos, indo do sertanejo ao
gospel, além leilões, rodeio, prova do laço e um grande volume de negócios
fechados com exposições e competições de animais, bem como novidades da
indústria automotiva leve e pesada, máquinas e implementos para a produção
rural, que movimentou a economia local durante os cinco dias de festa e
entretenimento para a população do município e região.
Vários outros órgãos e entidades participaram do evento como seus estandes
ao lado do estande do DNIT e da Gestão Ambiental da Rodovia
Transamazônica BR-230/422/PA, como a Secretaria de Estado de Agricultura Sagri, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará Emater, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Sanar, Agência de Defesa
Agropecuária do Pará - Adepará, ainda estandes de produtores e expositores
da região. Muitos foram os atrativos da festa, onde mais de 50 mil pessoas
passaram pelo local para prestigiar um evento bem organizado que foi
planejado para dar segurança, conforto e diversidade de opções de
entretenimento para crianças, jovens e adultos.
A Expoalta aconteceu em um espaço físico que se destacava pela beleza da
paisagem, com a natureza intacta em torno do parque. Para os frequentadores
tudo foi novidade. "Eu e o meu marido viemos ao parque há dois anos e não
era assim, era só rodeio. Esse ano teve muita novidade, está organizado, nós
estamos passando em cada estande e aqui conhecemos o trabalho de
pavimentação da transamazônica, um sonho que a gente espera desde criança
praticamente", disse a dona de casa Maria Lúcia Pinto.

