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Gestão Ambiental participa do Altafolia 2014 em Altamira 

 Dando prosseguimento às ações 

programadas para o primeiro semestre 

deste ano, o DNIT e a Gestão Ambiental 

da rodovia BR-230/PA, a 

Transamazônica, por meio das equipes 

de Educação Ambiental (PEA) e 

Comunicação Social (PCS), à convite da 

Secretaria de Cultura do município de 

Altamira, participaram do Altafolia, o 

carnaval do município que é referência 

na região, prestigiado não só pela 

população local como pelos moradores 

das cidades vizinhas que aumentam o 

número de habitantes em cerca de 10% 

durante os quatro dias de folia. Em 

média, cada noite do evento contou a 

participação de 15 mil brincantes, 

segundo dados da Polícia Militar. 

 

A Coordenadora do Programa de Educação Ambiental – PEA, a Engenheira 

Agrônoma Fabrícia Custódio, representou a Gestão Ambiental junto à 

Secretaria de Cultura aceitando o convite e disponibilizando membros das 

equipes do PEA e PCS – Programa de Comunicação Social, para atuarem 

juntos aos foliões com as ações preventivas elaboradas sobre os temas: DST’s 

– Doenças Sexualmente Transmissíveis e Drogas. As equipes da Gestão 

Ambiental atuaram junto com outros importantes órgãos municipais, como a 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Guarda Municipal, 

Conselho Tutelar, para juntos alcançarem o objetivo maior: sensibilizar os 

brincantes quanto a prevenção das doenças e as consequências do uso das 

drogas. 
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Para tanto, foram distribuídas duas mil camisinhas, fôlderes educativos sobre 

os temas, tudo feito num clima de descontração para sensibilizar jovens e 

adultos que lá estavam. A Mascote da Gestão Ambiental mais uma vez roubou 

a cena. Distribuiu fôlderes, camisinhas, tirou fotos, deu entrevista para as TV’s 

locais que transmitiam o evento ao vivo. Os foliões aprovaram a estrutura do 

evento e todo o trabalho desenvolvido em torno do Altafolia. Para o Secretário 

de Cultura, Bastimeu Almeida, “A segurança é a nossa maior prioridade. 

Depois disso é proporcionar diversão de qualidade para todos, indistintamente”, 

afirmou. Já para a Auxiliar Administrativo, Ana Luísa Vieira, de 22 anos “O 

importante é receber essa mensagem e absorver, até porque o momento é de 

diversão, mas não podemos esquecer que com prevenção, o carnaval fica mais 

gostoso”, disse a participante do Altafolia 2014. 
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