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APRESENTAÇÃO

O Governo do Pará, através da Companhia Paraense de Turismo – PARATUR,
produz e atualiza continuamente o Levantamento da Oferta Turística do Estado.
Com isso, busca identificar recursos paisagísticos, culturais, humanos e financeiros
para o desenvolvimento sustentável e duradouro desta atividade. Como se sabe, a
indústria do turismo gera em torno de 212 milhões de empregos em todo o mundo.
Em cada nove pessoas empregadas, uma atua no turismo. Em nosso País, a
economia do turismo alcança 5,8 milhões de empregados (1 em cada 11). É o setor
que menos exige capital para gerar emprego.

O presente trabalho faz parte do programa da PARATUR, o estudo sistemático da
oferta turística do Pará, com o objetivo de planejar e promover a política de
desenvolvimento turístico do Estado.

Com o Levantamento da Oferta Turística do Município de Óbidos, a PARATUR
coloca à disposição da comunidade, dos investidores e dos demais interessados, um
instrumento básico para esta atividade tão importante nos tempos modernos,
notadamente nas próximas décadas do século XXI.

ADENAUER GÓES
Presidente

_______________________________________________PARATUR _________________________

______________________LEVANTAMENTO DA OFERTA TURÍSTICA DE ÓBIDOS _________

5

SUMÁRIO
Apresentação
1. Histórico................................................................................................................07
2. Situação Geográfica.............................................................................................08
2.1 Localização...........................................................................................................08
2.2 Limites.................................................................................................................. 08
2.3 Área.......................................................................................................................09
2.4 Distância da capital...............................................................................................09
3. Aspectos Físicos e Naturais..................................................................................09
3.1 Clima.....................................................................................................................09
3.2 Solo.......................................................................................................................09
3.3 Hidrografia.............................................................................................................09
3.4 Vegetação.............................................................................................................10
3.5 Topografia.............................................................................................................10
3.6 Geologia e Relevo.................................................................................................11
4. Aspectos Demográficos........................................................................................11
5. Aspectos Econômicos...........................................................................................11
5.1 Extrativismo...........................................................................................................11
5.2 Pecuária................................................................................................................12
5.3 Comércio...............................................................................................................12
5.4 Agricultura.............................................................................................................12
5.5 Pesca....................................................................................................................13
6. Aspectos Sociais...................................................................................................14
6.1 Sistema de Transporte..........................................................................................14
6.2 Sistema Educacional.............................................................................................14
6.3 Sistema de Segurança..........................................................................................15
6.4 Sistema de Saúde.................................................................................................16
6.5 Sistema de Comunicação.....................................................................................18
6.6 Serviços Básicos...................................................................................................19
6.7 Outros Serviços.....................................................................................................20

_______________________________________________PARATUR _________________________

______________________LEVANTAMENTO DA OFERTA TURÍSTICA DE ÓBIDOS _________

6

7. Atrativos Turísticos.............................................................................................21
Atrativos Naturais...............................................................................................21
7.2 Atrativos Histórico-Culturais...............................................................................23
7.3 Manifestações e Usos Tradicionais e Populares................................................24
7.4 Eventos Programados........................................................................................26
7.1

8. Serviços Turísticos..............................................................................................26
8.1 Meios de Hospedagem.......................................................................................26
8.2 Serviços de Alimentos/Bebidas/Entretenimento e Lazer....................................28
9. Organismos Oficiais de Turismo.........................................................................31
10. Administração Municipal.....................................................................................32
11. Feriados Municipais............................................................................................33
12. Fontes Consultadas............................................................................................34

Anexos.....................................................................................................................35
Hino do município
Bandeira do município
Escudo do município
Fotos

_______________________________________________PARATUR _________________________

______________________LEVANTAMENTO DA OFERTA TURÍSTICA DE ÓBIDOS _________

7

1. HISTÓRICO(*)
A região do pólo, descreve aspectos históricos ligados à origem da civilização
humana, por meio de sítios arqueológicos e estruturas rupestres, aos primórdios da
colonização portuguesa. Antes de 1600, a região esquerda da “garganta do
Amazonas”, onde a largura do rio é de 1.892 metros, a parte mais estreita do rio
Amazonas, com uma profundidade de 75 metros em seu leito normal, chegando a
132 metros na época da cheia, era habitada pelos povos indígenas Pauxi.
Em 1637, durante a expedição de Pedro Teixeira, confirmou-se a localização
geográfica e a necessidade de que fosse construído um Forte que garantisse o
domínio português.
Em 1697, o Capitão General Antônio de Albuquerque Coelho, no início da
exploração da Bacia Amazônica, ao ultrapassar o estreito canal do grande rio,
ordenou para que Manoel da Mota Siqueira, abandonasse a idéia de construção da
fortaleza em Itaqui, conforme plano oficial, por concluir que aquele era o local de
excelente estratégia para a defesa do Estado, e nessa mesma época os frades
capuchos da Piedade, juntamente com os índios do rio Trombetas, fundaram a
Aldeia Pauxis, sendo este o nome da fortaleza erguida. O Forte tornou-se então, o
marco histórico do domínio português na Amazônia e símbolo maior para a região. A
Aldeia Pauxis se desenvolveu sob o comando dos frades, enquanto o forte, apesar
de uma guarnição e seu importante marco militar, ficou sempre na sua construção
primitiva.
Em 1758, a Aldeia é elevada à categoria de vila, passando a ser chamada de
Óbidos, em homenagem à cidade portuguesa homônima. Mendonça Furtado,
governador da Amazônia, irmão do Marechal Marquês de Pombal, uniu à Aldeia
Pauxis, mais duas aldeias indígenas com a finalidade de torná-la mais populosa,
fazendo parte dessa população negros escravos, brancos portugueses e frades.
Em 1787, foram transferidos para a Vila de Óbidos todos os habitantes de Arcozelo,
antiga missão “Curuá”, hoje Vila Curuá, no município de Alenquer. Em 1854, Óbidos
recebeu o nome de cidade.
Em 1906, reconhecida a insuficiência da antiga Fortaleza de Óbidos, nomeou-se
uma comissão, aos comandos do então Major Engenheiro Manoel Luiz de Melo
Nunes, para tratar da defesa geral do rio Amazonas, denominada posteriormente de
“Defesa Gurjão”. Foi construída em uma das cabeças da Serra da Escama, cerca de
81 metros acima dos níveis médios das águas, à margem esquerda do rio
Amazonas, em um setor de 27 metros do canal, ponto mais estreito do referido rio e
a enseada formada pelo flanco esquerdo da Serra e a cidade de Óbidos. Trata-se de
uma bateria mascarada a céu aberto, com 4 canhões “Amstrong”.
______________________
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente (2003).
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Em 1909, projetado pela Comissão Construtora da Vila Militar da capital federal,
construído em terreno próprio, um pouco abaixo da antiga Fortaleza de Óbidos, foi
inaugurado o Quartel General Gurjão. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, reduziuse a uma companhia de infantaria, mantendo-se até 1967, ano em que foi extinta
toda a ação militar. Depois ficou abandonado e sujeito à ação do tempo. Foi
restaurado e revitalizado no ano de 2000 pelo Governo do Estado, através da
Secretaria Executiva de Cultura - SECULT. Nesse local funcional hoje a Secretaria
de Cultura, Turismo e Meio-Ambiente – SECTUMA, sendo a atual “Casa da Cultura”
de Óbidos.
Em 1924, seus filhos lutaram para que tivessem um representante eleito pelo povo,
não faltando à luta em 1932, em defesa da Constituinte. O município é sede da
comarca constituída de dois termos: Óbidos e Juruti, criada através da lei estadual
nº 520, de 27 de setembro de 1867. Em 1944, em frente ao Quartel, foi inaugurado o
Estádio General Rego Barros. Hoje, mantém um museu integrado e um contextual, à
céu aberto, que conta sua história através de painéis fixados na fachada dos
principais prédios, entre eles: os Fortes Pauxis e Gurjão, o Quartel e as igrejas de
Santana, de Lourdes e do Bom Jesus.
Cidade rica em sua cultura popular, manifestada no artesanato, nas danças e no
peculiar carnaval, o “Carnapauxis”, uma verdadeira maratona com blocos e foliões
que percorrem a cidade desde os primeiros dias do ano até a quarta-feira de cinzas.
2. SITUAÇÃO GEOGRÁFICA
2.1 Localização
O município de Óbidos localiza-se às margens do Rio Amazonas, na microrregião do
Amazonas Paraense. Suas coordenadas geográficas são: 1º 54 00 de latitude sul e
55º 31 00 de longitude W gr.
2.2 Limites
Norte - Suriname
Leste - Almeirim, Alenquer e Curuá
Sul

- Santarém e Juruti

Oeste - Oriximiná
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2.3 Área
Sua área é de 26.825, 5 km, possuindo 01 distrito e 199 comunidades. A área
urbana é de 10,2 km e a rural, de 26.815,3 km.
2.4 Distância da capital
A sede do município dista 779 km em linha reta da capital do Estado, sendo 1.100
km por via fluvial e 815 km por via aérea.
3. ASPECTOS FÍSICOS E NATURAIS
3.1 Clima
O clima do município é do tipo Equatorial Quente e Úmido, destacando-se em dois
períodos: um quente, com chuvas esporádicas e outro bastante chuvoso. Isto se
justifica pela sua proximidade com a linha do Equador.
As características do município de Óbidos não diferem muito da região. A
temperatura do ar é sempre elevada, com média anual de 25,6º C e valores médios
de 22,5º C para as mínimas e de 31º C para as máximas. Quanto à umidade
relativa, apresenta valores acima de 80%, em quase todos os meses do ano.
A pluviosidade se aproxima dos 2.000 mm anuais, entretanto, é um tanto irregular
durante o ano. As estações chuvosas coincidem com os meses de dezembro a
junho e as menos chuvosas de julho a novembro.
3.2 Solo
O solo do município apresenta grandes faixas de podzóico vermelho-amarelo de
textura argilosa; podzóico vermelho-amarelo equivalente eutrófico de textura
argilosa; latossolo amarelo distrófico de textura média; areia quartzosa distrófica e
pouco úmida, antrópico textual indiscriminada, em associações.
3.3 Hidrografia
O principal rio que banha Óbidos é o Amazonas, que corta o município de oeste
para leste, lançando suas águas no Oceano Atlântico. O município possui também
outros acidentes geográficos, que são:
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rio Trombetas, rio Branco, rio Piaba, rio Cuminapanema, rio Paru do Oeste ou
Cuminá;
lago do Mamauru, lago do Pauru, lago Pauxis (entre a cidade e a serra da
Escama), lago Grande do Curuá, lago do Curumú, lago do Arapucu, lago
Sucuriju, Castanhanduba, Matá, São José, Flexal, Jauari, Geretepaua;



igarapé do Pau, igarapé do Paru, igarapé do Engenho, igarapé Grande, igarapé
Curuçambá (balneário com águas frias e cristalinas) e muitos outros pequenos
rios, lagos, igarapés e furos;



cachoeiras da Pancada, Jaramacaru, Chuvisco e as ilhas Grande e do Carmo
e a serra da Escama.

A hidrografia do município é representada, sobretudo, por dois rios importantes: o
primeiro é o Paru do Oeste, também conhecido como Erepecuru ou Cuminá, que
nasce no planalto das Guianas e serve de limite natural com o município de
Oriximiná, em toda proporção oeste de Óbidos. Tem no seu município apenas os
afluentes da margem esquerda, destacando-se entre esses, o Urucuriana, no médio
curso e o Cuminá-Mirim, no baixo curso. O segundo rio de maior destaque é o
Cuminapanema, que tem todo seu médio curso no centro-leste do município.
3.4 Vegetação
A predominância vegetal em Óbidos é a Floresta Densa, assumindo esta as
seguintes feições ou subtipos, de acordo com as variações de relevo, solos e teor de
umidade: a floresta densa e baixas cadeias de montanhas.
Na margem do rio Amazonas, vegeta um complexo de campos intercalados com
formações arbustivas que dominam as ilhas do Amador e do Meio.
Uma extensa área de florestas secundárias e cultivos agrícolas de subsistência
situam-se em torno da cidade de Óbidos.
Pequenas áreas de campos cerrados podem ser encontradas às margens do
igarapé Ariranha e do rio Cuminapanema.
3.5 Topografia
A sede do município situa-se a 37 metros de altitude, localizada em terrenos
sedimentares da bacia amazônica, porém, ao norte do município, essa altitude
ascende para mais de 200 metros, visto que esta parte encontra-se em área serrana
do cristalino.
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3.6 Geologia e Relevo
A estrutura geológica do município de Óbidos é bastante complexa, considerando a
variedade litológica da área. Apresenta rochas pré-cambianas do Complexo
Guianense, como do super grupo Uatumã que conclui o grupo Iricoumé (riolitos,
riodacitos, andesios, etc.) e granito mapuera (granitos e micro-granitos).
No período paleozóico, destacam-se o grupo Urupadi (formações Trombetas,
Maecuru e Ererê), com arenitos, siltitos e conglomerados, a formação Curuá, com
folhetos e siltitos e o grupo tapajós (formações Monte Alegre, Itaituba e Nova Olinda)
com renitos, margas, calcários, salgema (halitas e anidritas). No período cenozóico
são destaques os sedimentos da formação barreiras, do terciário (arenitos, siltitos e
argilitos) e expressiva área de sedimentos aluviais do quartenário.
O relevo que está relacionado com a estrutura geológica apresenta muitas
variações: serras, cristais, superfícies aplainadas, escarpas erosivas, formas de
dissecação em ravinas e vales dissecados em colinas e ravinas, colinas tabuladas
aplainadas e tabuleiros aplainados. Apresenta também terraços e várzeas.
Morfoestruturalmente, insere-se nas seguintes unidades de relevo: Planalto da Bacia
Sedimentar do Amazonas, Planície Amazônica, Depressão Periférica do Norte do
Pará, Planalto Rebaixado da Amazônia (médio Amazonas), parte do Planalto
Dissecado, Rio Trombetas, Rio Negro e Planalto Dissecado Norte da Amazônia.

4. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Segundo o Censo de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
a população total é de 46.490 habitantes, divididos em: 23.512 habitantes na zona
rural e 22.978 na zona urbana. A densidade demográfica é de 1,73 hab/km, sendo a
população do sexo masculino de 24.134 habitantes e do sexo feminino de 22.356
habitantes.
5. ASPECTOS ECONÔMICOS
5.1 Extrativismo
 Principais produtos da extração vegetal e silvicultura:
Produto
Copaíba
Açaí
Castanha-do-pará
Carvão vegetal
Lenha
Madeira em tora
Fonte: IBGE/LSPA-GCEA/2000

Quantidade
01 tonelada
180 toneladas
210 toneladas
160 toneladas
180.000 metros cúbicos
45.000 metros cúbicos
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Registra-se ainda a presença dos vegetais oleaginosos, tais como: cumaru,
andiroba, piquiá e outros, cuja produção ainda não é estimada, destacando-se
também o mel de abelha e resina de jutaicica.
Quanto ao extrativismo mineral, destaca-se no município a areia, argila, seixo e
pedra, com produção não estimada.
5.2 Pecuária
A pecuária do município é administrada pela Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento – SEMAB, localizada à Rua Almirante Barroso, s/nº - Centro – CEP:
68250-000 – Fonefax: (93) 547.2133.
De acordo com informações da própria Secretaria, os rebanhos existentes são o
bovino (70.000 cabeças) e o bubalino (10.000 cabeças).
5.3 Comércio
ITEM

QUANTIDADE

Serrarias
Farmácias
Lojas
Açougues
Agências bancárias
Marcenarias
Postos de combustível
Lojas de eletrodomésticos
Laticínios
Locadoras de Vídeo
Locadoras de Veículo
Olarias
Frigoríficos
Fonte: Associação Comercial de Óbidos/2003.

04
10
18
12
03
08
04
07
04
03
01
02
02

5.4 Agricultura
 Principais Produtos da Lavoura Temporária
Produto
Arroz
Abacaxi
Batata doce
Cana-de-açúcar
Feijão
Fumo (folha)
Juta (fibra)
Mandioca
Melancia
Milho
Tomate
Fonte: IBGE/LSPA-GCEA/2000

Produção (toneladas)
380
56
48
500
144
03
36
120.000
15
1.600
56
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 Principais Produtos da Lavoura Permanente
Produto
Abacate
Banana
Cacau
Café
Chá-da-Índia
Coco-da-bahia
Laranja
Limão
Mamão
Maracujá
Tangerina
Fonte: IBGE/LSPA-GCEA/2000

Produção (toneladas)
350
114
10
07
07
160
8.245
3.600
3.600
380
1.200

5.5 Pesca
A pesca é a atividade extrativa mais importante do município, dividindo-se em
artesanal (jaraqui, pacu, tambaqui, entre outros) e industrial (mapará e dourada).
Existem dois frigoríficos no município que contribuem para a economia local,
gerando empregos direta e indiretamente e que compram o pescado como o mapará
e a dourada. Um deles é a Empresa Mundial Exportadora Comercial Ltda.,
situada à rua Siqueira Campos, nº 24 – Bairro Centro Comercial – Fonefax: (93)
547.1326 – e-mail: chocron@amazon.com.br . Essa empresa perfaz uma produção média
anual de 1.000 toneladas, contando com 08 (oito) meses de produção e 04 (quatro)
meses de defeso. No momento sua produção abastece somente o mercado local e
os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
O outro frigorífico recebe a razão social de APN Bauru Distribuidora de Produtos
Alimentícios e o nome fantasia de Pasquarelli, situado à rua Siqueira Campos, nº
56 – Bairro Centro Comercial – Fonefax: (93) 547.1205/1605. Essa empresa tem
uma produção média mensal aproximada de 73 toneladas de pescado e produção
média anual aproximada de 800 toneladas, trabalhando com pescado liso, de couro
e de escama, o que permite a produção na época do defeso. A origem do pescado é
na sua maioria proveniente da região dos lagos, mas também é conseguido de
qualquer parte da grande bacia amazônica. Toda essa produção é encaminhada
direta e exclusivamente para a cidade de Bauru, no Estado de São Paulo.
Além dos frigoríficos, existe a Colônia de Pescadores Z-19, que controla os
pescadores registrados nessa Associação e que contribuem para o abastecimento
do mercado local.
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6.0 ASPECTOS SOCIAIS
6.1 Sistema de Transporte
a) Fluvial
EMBARCAÇÃO
Ana Maria

ORIGEM/DESTINO
Óbidos/Santarém

FREQÜÊNCIA
diária

HORÁRIO
20:30h

Jean Carlo III

Santarém/Óbidos

diária

20:00h

Comandante Paiva III

Santarém/Manaus
(Via Óbidos)

quintas-feiras

15:00h

Comandante Paiva III

Manaus/Santarém
segundas-feiras
(Via Óbidos)
Fonte: A Amaral de Paiva Navegação Fones: (93) 547.1329/1024

16:00h

EMBARCAÇÃO
Ana Maria V

ORIGEM/DESTINO
Óbidos/Santarém

FREQÜÊNCIA
HORÁRIO
segundas,
20:30h
quartas e sextas

Nadson Jeane IV

Óbidos/Manaus

sextas-feiras

13:00h

Nadson Jeane IV
Manaus/Óbidos
terças-feiras
Fonte: Agência Nadson Jeane Fone: (93) 547.1489

15:00h

6.2 Sistema Educacional
a) Ensino Fundamental
A Secretaria Municipal de Educação é responsável pelo ensino fundamental no
município de Óbidos. Está localizada à Rua Rui Barbosa, 485 – Centro. Fonefax:
(93) 547.1369 – e-mail: semedobidos@yahoo.com.br.
ZONA URBANA
ALUNOS
7.770
PROFESSORES
268
ESCOLAS
13
Fonte: Secretaria Municipal de Educação/2003.

ZONA RURAL
5.433
233
120
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b) Ensino Médio
No município de Óbidos existe apenas 01 escola da rede estadual, que é a Escola
Estadual de Ensino Médio “São José”, localizada à Rua Deputado Raimundo
Chaves, s/nº - Centro – Fone: (93) 547.1424.
ZONA URBANA
ALUNOS
2.144
PROFESSORES
44
ESCOLAS
01
Fonte: Secretaria Executiva de Educação (SEDUC)/2003.

ZONA RURAL
-

c) Ensino Superior
A Universidade Federal do Pará – UFPA possui um núcleo no município de Óbidos,
localizado à Rua Dom Pedro I, s/nº - Telefax: (93) 547.1593. Funciona nesse núcleo
o curso de licenciatura em pedagogia com um total de 100 (cem) alunos em 02
(dois) turnos.
6.3 Sistema de Segurança
a) Administração da Justiça
Ministério Público
 Titular:
Promotor Dr. Nadilson Portilho Gomes
Endereço:
Rua Marques Rodrigues de Souza, s/nº
Fonefax:
(93) 547.1319/1096/1097
Horário de funcionamento: 08:00 às 14:00h.
Fóruns
 FÓRUM JUIZ ABDIAS ARRUDA
Titular:
Juiz Max Ney do Rosário Cabral
Endereço:
Rua Marques Rodrigues de Souza, s/nº
Fonefax:
(93) 547.1319/1096/1097
Horário de funcionamento: 08:00 às 14:00h.
Cartórios
 CARTÓRIO FERREIRA DO 2º OFÍCIO
Titular:
Jorge Ary de Almeida Ferreira
Endereço:
Travessa Elói Simões, 251 - Centro
Fone:
(93) 547.1308
Horário de funcionamento: 08:00 às 12:00h. e 14:00 às 16:00h.
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 TABELIONATO BENTES DO 1º OFÍCIO
Titular:
Maria Luíza Pinto Bentes
Endereço:
Rua Marcos Rodrigues de Souza, 22 - Centro
Fone:
(93) 547.1452
Horário de funcionamento: 07:30 às 11:30h. e 13:30 às 16:30h.

b) Delegacia de Polícia
 DELEGACIA DE POLÍCIA DE ÓBIDOS (subordinada à Superintendência do
Baixo Amazonas/Delegado Rilmar Firmino)
Delegado: Luiz Guilherme Feio Penha
Endereço: Rua Dr. Machado, 395 – Centro
Fone:
(93) 547.1293
Efetivo:
01 delegado; 01 escrivão; 03 investigadores; 01 papiloscopista;
01 veículo.
c) Polícia Militar
 POLÍCIA MILITAR DO PARÁ/COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL/3ª
BPM/PELOTÃO FORTE PAUXIS
Titular:
2º Tenente Flávio Antonio Pires Maciel
Endereço: Forte Pauxis
Fone:
(93) 547.2345
Efetivo:
08 pessoas
6.4 Sistema de Saúde
O sistema de saúde do município de Óbidos é de competência da Secretaria
Municipal de Saúde - SESMA, localizada à Travessa Rui Barbosa, s/nº - Centro –
CEP: 68250-000 – e-mail: semsa.obidos@ligbr.com.br fone: (93) 547.1417. O município
mantém o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, conveniado com o
Sistema Único de Saúde (SUS). Existe ainda uma Agência Transfusional do
HEMOPA.
O município oferece a seus habitantes, através da SESMA, os seguintes programas:
 Programa do Bolsa Alimentação;
 Programa de Prevenção do Câncer do Colo Uterino;
 Crescimento, Desenvolvimento e Pré-Natal – CD;
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 Programa do Agente Comunitário de Saúde;
 Cartão de Cadastramento Nacional do Usuário – CADS-SUS.
Os centros e postos de saúde mantidos pelo município são:
Zona Urbana:
 PS Jofre de Matos Cohen
Travessa Isaltino José Barbosa, s/nº - Santa Terezinha
 PS Dr. Lauro Corrêa Pinto
Rua Pedro Álvares Cabral, s/nº - Cidade Nova
 Centro de Saúde de Óbidos
Rua Pedro Álvares Cabral, s/nº - Cidade Nova
Fone: (93) 547.1320


Unidade de Saúde da Família “São Francisco”
Rua Frei Dimundo, s/nº - São Francisco

Zona Rural:
 PS Cipoal
 PS Curumu
 PS Flexal
 PS Santa Rita
 PS Mondongo
 PS Liberdade
 PS São José
 PS Matá
 PS Parú
 PS Igarapé-Açu

_______________________________________________PARATUR _________________________

______________________LEVANTAMENTO DA OFERTA TURÍSTICA DE ÓBIDOS _________

18

6.5 Sistema de Comunicação
a) Correios
A agência local da “Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos” está localizada à
Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 45 – Centro – CEP: 68250-970 – Fonefax: (93)
547.1473 – e-mail: paacobidos@correios.com.br. O horário de funcionamento é das
08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h. Oferece, além dos serviços postais normais,
serviço de envio de fax, pagamento de contas, títulos, saque e depósitos e abertura
de conta corrente pelo banco BRADESCO (banco postal).
b) Telefonia Fixa
A TELEMAR opera no município,com escritório local, situado à rua Picanço Diniz,
s/nº
c) Telefonia Móvel
O serviço de telefonia móvel é operado em Óbidos pela “Amazônia Celular”, situada
à Travessa Rui Barbosa, nº 367 – Centro – Fonefax: (93) 547.1279.

d) Emissoras de Rádio
 RÁDIO COMUNITÁRIA SANTANNA DE ÓBIDOS
Endereço: Travessa das Pedreiras, s/nº - CEP: 68250-000
Fone:
(93) 547.1200
Freqüência: 104.9 MHZ
Abrangência: município de Óbidos
 RÁDIO MISSÕES DA AMAZÔNIA
Endereço: Travessa Lauro Sodré, 229 – Centro – CEP: 68250-000
Fonefax:
(93) 547.1699
Freqüência: 4.865 MHZ
Abrangência: todo o Estado do Pará
 RÁDIO E TELEVISÃO ATALAIA
Endereço:
Rua Dom Floriano, nº 330 – Centro – CEP: 68250-000
Fone:
(93) 547.1061/2234
Freqüência: 670 KHZ
Abrangência: região do Baixo Amazonas
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d) Emissoras de Televisão
O município de Óbidos não possui escritórios locais de emissoras estaduais e
nacionais, mas recebe o sinal das redes Globo, SBT, Record, Bandeirante, Rede TV
e TV Sentinela (Canal 7).
e) Casas Lotéricas
 LOTÉRICA MULTI SORTE
Endereço: Rua Siqueira Campos, nº 214 – Sala A – Centro
Fonefax: (93) 547.2899
Serviços: recebimento de contas de consumo, boletos de cobrança da CAIXA,
saques e depósitos pela CAIXA, pagamento de benefícios sociais (PIS, FGTS,
Bolsa Escola).
6.6 Serviços Básicos
a) Abastecimento de água
O sistema de abastecimento de água é operado pela Companhia de Saneamento do
Estado do Pará – COSAMPA, cujo escritório está localizado à Rua Dr. Machado, nº
297 – Centro – Fone: (93) 547.1318. O horário de atendimento ao público é das
08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h.
Quantidade de reservatórios: 01
Capacidade individual: 600.000 litros (com expansão prevista de 850.000 litros)
Número de unidades atendidas na zona urbana:

4.752

Número de unidades atendidas na zona rural: existem poços artesianos nas
comunidades, movidos a óleo diesel.
b) Coleta de lixo
O sistema de coleta de lixo em Óbidos é administrado pela Secretaria Municipal de
Infra-Estrutura, localizada à Av. Dr. Picanço Diniz, nº 826 – Fátima – Fone: (93)
547.1190.
A coleta é feita de segunda à sábado das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h,
com os seguintes equipamentos: 03 caçambas, 01 caminhão e 01 caminhão
compactador de lixo.
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O lixo coletado é jogado em um depósito a céu aberto, localizado a 3km da sede do
município.
c) Energia elétrica
A empresa fornecedora de energia elétrica para o município é a REDE CELPA, cujo
escritório está localizado à Rua Deputado Raimundo Chaves, nº 133 – Centro –
CEP: 68250-000 – Fonefax: (93) 547.1244.
O número de consumidores por classe está assim distribuído:
CLASSE DE CONSUMIDOR
Residencial
Comercial
Industrial
Poder público
Fonte: Rede CELPA/2003.

ZONA URBANA
4.624
509
10
71

ZONA RURAL
-

O projeto “Luz no Campo” é um projeto de expansão da rede elétrica no município
que atende atualmente as comunidades de Arapucu e Curumu, com previsão de
atender a comunidade de Sucuriju.
6.7 Outros Serviços
 EMATER
Endereço: Dom Floriano, 312 – Centro
Responsável: Idilimar Santana Figueiredo de Aquino
Serviços:
Elaboração de projetos e assistência técnica com orientação ao mini e médio
produtor, através do governo federal em parceria com o Basa e Banco do Brasil.
O Basa através do FNO atende o médio e grande produtor.
O Banco do Brasil, através do PRONAF com agricultura familiar
No quadro existem 05 pessoas, sendo 03 técnicos, 01 piloto fluvial e 01 auxiliar
técnico. Existem ainda 02 engenheiros agrônomos cedidos pela SEMAD para
auxiliar nos projetos. Funcionando no horário de 7:00 às 11:00 das 14:00 às
17:00h de 2ª a 6ª feira.
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 Programa Bom Menino
Endereço:
Av. Dom Floriano, s/nº - Centro
Responsável: Secretária Municipal Trabalho e Promoção Social
Coordenadora: Isamar Tavares Israel
O projeto é uma parceria com a prefeitura municipal e a polícia militar, com meta de
63 alunos, já funcionando com aulas de música, oficinas de reforço nas escolas. No
momento estão sendo atendidas crianças de 2 a 4 anos.

 Projeto AABB Comunidade
Endereço:
Sede da AABB local
Convênio:
Município e Banco do Brasil
Coordenadora: Maria Luzia Siqueira Andrade
Público-alvo: Crianças e adolescentes de 07 a 17 anos em situação de
risco,em um total de 100 (cem) alunos.
7.0 ATRATIVOS TURÍSTICOS
O município de Óbidos é detentor de um importante patrimônio natural, destacandose o Rio Amazonas, Rio Paru do Oeste, igarapés como o Curuçambá, de águas
verdes e transparentes e areias muito limpas, as cachoeiras Pancada e
Jaramacaru,com 50 metros de altura, diversos lagos, entre eles o Arapucu, que é
bastante piscoso, o Sucuriju, de grande beleza cênica e o Curumu, que é cercado
de praias alvíssimas com garças e outras aves, sendo também bastante piscoso,
sobressaindo-se espécies como o pirarucu, tucunaré, surubim, curimatá e tambaqui.
Destaca-se ainda no cenário natural de Óbidos, o Lago Pauxis, situado entre a
Serra da Escama e a cidade, onde localiza-se a Fortaleza Gurjão.
7.1 Atrativos Naturais
a) Lagos:
 Curumu: Próximo à sede do município (localizado na comunidade Vila União
Curumu), local onde acontece o Festival do Tucunaré. É de fácil acesso, tanto
por via fluvial (com duração de 2 horas) quanto por via terrestre
(aproximadamente 40 minutos), em estrada não pavimentada. Possui água azulesverdeada, cercado de praias com areia branca. O lago é bastante extenso,
com aproximadamente 1.000 metros de extensão, estando ligado ao Rio
Amazonas por um canal. A sua fauna também é representativa, com garças e
variadas espécies de pássaros. É considerado piscoso, sendo a espécie do
Tucunaré seu principal pescado, além de outros tipos como o pirarucu, surubim,
curimatá, tambaqui, etc.
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 Arapucu: Está localizado na comunidade de Arapucu, com acesso terrestre
(cerca de 01 hora). Também possui ligação com o Rio Amazonas. Suas águas
são verdes, circundadas de alvas praias em quase toda a sua extensão, sendo a
pescaria uma das atividades econômicas dos moradores.
 Sucuriju: Está localizado a cerca de 20 minutos da sede do município, com
acesso terrestre. Tem ligação com o Rio Amazonas.
 Mamauru: Localizado na comunidade de Mamauru, possui vias de acesso
terrestre e fluvial.
 Castanhanduba: Está localizado na comunidade de Castanhanduba. É um lago
de preservação ambiental, pois tem fauna e peixes em grande variedade,
quelônios e outras espécimes da flora silvestre. O acesso é por via fluvial na
época da cheia (cerca de 03 horas) e por via terrestre, a qualquer época do ano
(cerca de 01 hora e 30 minutos).
b) Rios
 Amazonas: Rio que banha o município, constitui-se de um atrativo natural
diferenciado, pois é neste ponto que ele torna-se mais estreito e profundo, com o
aumento da velocidade na correnteza, fazendo com que a população fique mais
cuidadosa em relação à navegação.
c) Igarapés
 Curuçambá: Está localizado no km 10 da estrada Óbidos/Oriximiná. Possui
águas verdes transparentes de areia limpa e clara no seu leito. Existem dois
balneários no local, que já recebem visitas de banhistas do município de Óbidos.
O local também é propício à prática da canoagem.
 Grande: A denominação do igarapé já demonstra sua extensão. Durante o
percurso de acesso, que inicia-se no Rio Amazonas, já pode-se notar a presença
da fauna diversificada, como garças, marrecos, anum e uma infinidade de
pássaros. A vegetação é basicamente aquática e de várzea. Sua piscosidade é
notável, onde a pesca é praticada regularmente pelos moradores de suas
margens.
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d) Serras
 Escama: Localiza-se no lado leste da cidade de Óbidos, com altura aproximada
de 80 metros. A serra é toda recoberta por vegetação de vários tamanhos,
proporcionando, de seu topo, uma ampla visão do rio Amazonas. Além da visão
contemplativa que a serra proporciona, tem potencial para atividades de
ecoturismo, tais como caminhadas por trilhas e turismo de aventura. É na serra
da Escama que está localizada a “Fortaleza Gurjão”(ex-reservatório de armas e
munições, construído em 1908, para ajudar na guarnição da cidade).

7.2 Atrativos Histórico-Culturais
7.2.1 Monumentos
a) Arquitetura Civil
 Forte Pauxis: A conquista da Amazônia pela coroa portuguesa no século XVII,
foi firmada através de uma política de defesa e garantia de ocupação deste
território, uma vez que o Império Lusitano estava ameaçado de perder o domínio
dessa região, já que esses povos estrangeiros como ingleses, holandeses,
franceses, dentre outros, tinham estabelecido bases comerciais com esses
territórios nas últimas décadas do século XVI. Dentro dessa política de defesa e
garantia, surgiu o Forte Pauxis, atualmente conhecido como Forte de Óbidos, um
dos primeiros estabelecidos pelos portugueses na região amazônica. Sobre uma
grande ribanceira, à margem esquerda do Rio Amazonas, foi assentada a
fortificação no ano de 1697, em uma ação que retratava a política portuguesa do
século XVII. O local foi escolhido estrategicamente devido à fronteira do Rio
Amazonas e a significativa estreiteza pelo lado esquerdo desse rio.
A Missão Religiosa dos Capuchos da Piedade estabeleceu-se em Óbidos
juntamente com a construção do Forte, em 1697, sendo responsável pela
catequisação dos índios, também dividindo com os militares a incumbência da
organização econômica da região, que garantiu e de alguma forma justificou a
posse da Amazônia brasileira, o extrativismo vegetal e animal.
Inicialmente, o Forte funcionou apenas como ponto de defesa, passando depois
às funções de local de fiscalização de mercadorias e descimentos feitos por
religiosos e colonos, de toda embarcação que passava, sendo cobrado um
dízimo, renda que abastecia os cofres da coroa portuguesa.
 Quartel de Óbidos: Outro importante símbolo de valor histórico para o município
é o quartel do Exército onde serviu o então tenente Leônidas Cardoso, pai do expresidente Fernando Henrique Cardoso, após o movimento do tenentismo. Sua
construção, que data de 1909, foi tombada em 1998 pelo Governo do Estado
como patrimônio histórico, artístico e cultural.
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 Museu Contextual: A história de Óbidos está nas ruas, em painéis espalhados
por prédios históricos. É o Museu Contextual, uma idéia da Secretaria Executiva
de Cultura do Estado, desenvolvida em parceria com a Universidade Federal do
Pará. Na fachada dos principais monumentos da cidade há um painel com
informações que narram a importância de cada um deles. São relatos sobre a
construção, os proprietários e seus moradores, além de outros fatos relevantes.
Há, ainda, fotos do passado.
 Biblioteca Pública Municipal de Óbidos: Órgão da Prefeitura Municipal,
fundada em 18 de dezembro de 1968, nessa época contava com um acervo
cultural de 2.500 exemplares. Atualmente funciona no prédio da Casa da Cultura,
concentrando um acervo bem maior, com aproximadamente 6.500 exemplares.
b) Arquitetura Religiosa
 Igreja de Nossa Senhora de Santanna: É um dos marcos da colonização
religiosa portuguesa em Óbidos. Por influência dos religiosos dos Capuchos da
Piedade, irmandade vinda da cidade do Porto (Portugal) para catequizar os
índios Pauxis, a santa foi escolhida como protetora da região e para ela foi
erguida uma igreja, em fevereiro de 1827. Também para homenageá-la é
realizado todos os anos, no segundo domingo do mês de julho, o Círio de
Santanna. O evento reúne centenas de romeiros da cidade e de municípios
vizinhos.
 Capela do Bom Jesus: A Capela do Bom Jesus, erguida na parte mais alta da
cidade, nasceu de uma promessa dos obidenses e foi testemunha de um dos
episódios históricos mais importantes da Amazônia: a Cabanagem. Foi um
movimento que aconteceu entre os anos de 1831 e 1840, deixando milhares de
mortos. Os cabanos chegaram em Óbidos depois de terem tomado Santarém,
Monte Alegre e Alenquer, cidades vizinhas ao município. Em Óbidos, eles
tiveram permissão de desembarcar depois de anunciarem-se como “amigos”,
porém, na calada da noite, tomaram o Forte e apossaram-se de armas. Houve
saques e assassinatos. Sob o comando do Padre Raimundo Sanches de Brito e
de seu irmão, o também religioso, Antonio Manoel Sanches de Brito, os rebeldes
foram expulsos. Como promessa, os obidenses decidiram erguer a capela para
que a cidade fosse poupada de novos ataques cabanos.

7.3 Manifestações e Usos Tradicionais e Populares
a) Carnaval do “Mascarado Fobó”: É nas ruas da cidade que o carnaval de
Óbidos acontece. Chamado de carnapauxis ou de mascarado fobó, o evento é
um dos mais originais da região e é referência no calendário turístico do Pará.
Nessa época, a população aumenta cerca de 30% durante os dias de festa. A
animação dos foliões ganha as ruas estreitas de Óbidos ao ritmo das velhas
marchinhas de carnaval. No carnapauxis, o folião usa máscara e tem como
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adereço a maisena, que é usada na “batalha de pó”, travada entre os brincantes
dos blocos nos quatro dias de folia. O carnaval de Óbidos começou no início do
século passado, com as famílias tradicionais da cidade. Influenciadas pelos
colonizadores portugueses, elas realizavam os “entrudos” – batalha entre famílias
munidas de fuligem de panela, farinha de trigo e tinta para “atacar” os
transeuntes. A brincadeira durou até 1918, quando a diversão das famílias foi
substituída pelas festas carnavalescas. Apareceram os grandes bailes e os
blocos. O primeiro, chamado de “Os espanadores”, era formado só por militares.
Haviam também os cordões carnavalescos e os mascarados que se fantasiavam
para falar mal dos políticos e pessoas importantes da cidade.
Em 1927, o carnaval ganhou uma nova cara, com o surgimento dos clubes. O
“Amazônia Clube”, freqüentado pelas famílias tradicionais da terra, foi o primeiro
deles. Lá aconteciam grandes e luxuosos bailes carnavalescos. Enquanto isso,
nas ruas grandes blocos surgiam, todos embalados ao som das orquestras
musicais.
No final da década de 70, uma crise político-econômica atingiu o município e o
empolgante carnaval desapareceu. Por quase vinte anos, os clubes e as ruas da
cidade ficaram sem marchinhas, mascarados, fantasias, etc. O retorno só
aconteceu em 1997, com a ajuda da prefeitura. A tradição fez ressurgir os
“blocos de mascarados” que hoje animam o carnaval e atraem milhares de
pessoas de diferentes regiões do Estado e até mesmo de outras capitais
brasileiras, que chegam a comparar o carnaval de Óbidos com o de Olinda, em
Pernambuco. (texto extraído do site www.governodopara.pa.gov.br).
b) Gastronomia Típica
Um dos aspectos mais atraentes do município de Óbidos é a variedade de sua
culinária. De paladar inigualável, as comidas guardam, ainda, um certo sabor
primitivo e autêntico. Dentre os principais pratos,destacam-se:
 Tucunaré moqueado ou em caldeirada;
 Caldeirada de jaraqui;
 Jaraqui frito,no escabeche, no tucupi, assado ou cozido;
 Churrasco de tambaqui;
 Pirarucu na brasa (desfiado, frito, em caldeirada,etc.);
 Acari no tucupi, assado ou cozido;
 Pato no tucupi;
 Piranha no tucupi;
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 Maniçoba;
 Vatapá;
 Doce de castanha-do-pará;
 Licor de cacau;
 Geléia de cacau;
 Doce de tamarino.
7.4 Eventos Programados
EVENTO
Carnapauxis
Festival da Castanha
Auto da Semana Santa (representação da via
sacra com teatro ao vivo pelas ruas do município)
EXPOFAO – Exposição Feira Agropecuária de
Óbidos)
Forróbidos (como encerramento da quadra
junina)
Festival do Jaraqui
Gincana Cultural Obidense
FEMOB - Festival da Música Popular Obidense
Exposição Pauxiara
Festival do Acari
Festival Folclórico
Festival do Tucunaré
Aniversário de Óbidos
Festividades de Nossa Senhora de Santanna

PERÍODO
Quadra carnavalesca
Mês de março com data móvel
Quaresma
Mês de junho com data móvel
Mês de junho com data móvel

1º domingo de junho
Mês de julho com data móvel
Mês de julho
Mês de julho
Mês de agosto
Mês de agosto
Mês de setembro com data móvel
02 de outubro
2º domingo de outubro até o dia 26 do mesmo
mês
EXPOART – Exposição de Artes
3ª semana de novembro
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente – SECTUMA/2003
Calendário de Eventos da PARATUR/2003

8.0 SERVIÇOS TURÍSTICOS
8.1 Meios de Hospedagem
HOTEL BRÁZ BELLO
Endereço: Marcos Rodrigues de Souza, 86 – Centro
Fone:
(93) 547.1411
Registro na EMBRATUR: Não possui
Nº de Leitos: 13
Nº de Uhs: 08
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 POUSADA DA GYSA
Endereço: Travessa Rui Barbosa, 367 – Centro
CEP:
68250-000
Fonefax:
(93) 547.1279
Registro na EMBRATUR: Não possui
Nº de Leitos: 06
Nº de Uhs: 05 (somente 02 suítes)

 POUSADA PARAÍSO
Endereço: Rua Horácio de Azevêdo, s/nº - Santa Terezinha
CEP: 68250-000
Fone: (93) 547.1117
Registro na EMBRATUR: Não possui
Nº de Leitos: 08
Nº de Uhs: 08

 POUSADA BRASIL
Endereço:
Av. Dr. Corrêa Pinto, nº
CEP: 68250-000
Fone:
(93) 547. 1668
Registro na EMBRATUR: Não possui
Nº de Leitos: 12
Nº de Uhs: 07

 POUSADA CASA GRANDE
Endereço:
Rua Deputado Raimundo Chaves, nº 89
CEP: 68250-000
Fone: (93) 547.1494
Registro na EMBRATUR: Não possui
Nº de Leitos: 13
Nº de Uhs: 09
Serviços: lavanderia

 POUSADA CURIÓ
Endereço: Rua Antonio Brito de Souza, s/nº
CEP: 68250-000
Fone: (93) 547.1575
Registro na EMBRATUR: Não possui
Nº de Leitos: 07
Nº de Uhs: 05
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 POUSADA COLIBRI
Endereço: Rua Jardim Geretepana, s/nº (próximo à Feira Agropecuária)
CEP: 68250-000
Fone: (93) 547.1711
Registro na EMBRATUR: Não possui
Nº de Leitos: 06
Nº de Uhs: 06

 POUSADA UIRAPURU
Endereço:Av. Dom Floriano, nº 541 – Centro
CEP: 68250-000
Fone: (93) 547.3194
Registro na EMBRATUR: Não possui
Nº de Leitos:08
Nº de Uhs: 08

8.2 Serviços de Alimentos/Bebidas/Entretenimento e Lazer
a) Restaurantes
Nome
Tempero
e Sabor

de Cardápio
Funciona Capacidade Forma
pagamento
mento
Rua
Dr. (93)547. 11:00 às 50 pessoas Cheque
e Peixe, carne e
Machado, 1623
14:00h
dinheiro
aves
17
(segunda
a
domingo)

Endereço Fone

16:00 às
22:00h
(quinta a
domingo)

_______________________________________________PARATUR _________________________
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Tucuruví

Praça
(93)547. 08:00 às 252 pessoas Cheque
Barão do 1426
19:00h
dinheiro
Rio
(segunda
Branco, 15
a quinta)

29

e Churrasco,
peixes e aves

08:00 às
00:00h
(sexta
a
domingo)
Peixaria
Curió

Altas
Horas

Rua
Antonio
Brito
de
Souza,
258
Travessa
Lauro
Sodré,
s/nº

Lar Doce Travessa
Lar
Rui
Barbosa,
119

(93)547. 24 horas 100 pessoas Cheque
1575
por dia
dinheiro
(segunda
a
segunda)
(93)547. 08:00 às 250 pessoas Cheque
1713
00:00h
dinheiro
(segunda
a quinta)
22:00 às
06:00h
(sexta
a
domingo)
(93)547. Não
Não
1335
informado informado

Cheque
dinheiro

e Peixes, carnes
e aves

e Peixes, carnes
e aves

e Peixes, carnes
e aves

b) Pizzarias
de Cardápio
Funciona Capacidade Forma
mento
pagamento
2
MC Travessa (93) 547. 18:00 às 25 pessoas Cheque
e Pizzas,
Pizzaria
Lauro
1165
22:00h
dinheiro
sanduíches
Sodré, 671
(segunda
salgados
a
domingo)
Nome

Endereço Fone
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c) Lanchonetes
Nome

Endereço Fone

Lanche
Travessa
Quero Bis Lauro
Sodré,
s/nº
(Pracinha
do Ó)
Lanche Ti Rua
Ti Ti
Siqueira
Mendes,
s/nº
Lanche
Rua
Dr.
Santa Rita Machado,
de Cássia 17 B

(93)547.
1497/3257

Funciona Capacidade Forma
de Cardápio
mento
pagamento
A
partir 60 pessoas dinheiro
Lanches
das
em geral
17:00h
(Terça a
Domingo)

Não possui 07:00 às 70 pessoas
02:00h
(diariamen
te)
(93)547.
05:30 às 20 pessoas
1623
10:30h e
13:30 às
21:00h
(diariamen
te)

dinheiro

Lanches
em geral

dinheiro

Salgados,
massas,
doces
e
sanduíches
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9.0 ORGANISMOS OFICIAIS DE TURISMO
FEDERAL
 MINISTÉRIO DO TURISMO
SCES Trecho 2 Lote 22 Entrada A 1º Andar
Centro Cultural Banco do Brasil
CEP: 70200-000 Brasília-DF
Fone:
(61) 310-9488
Fax:
(61) 310-9499
elza.amaral@turismo.gov.br
E-mail:
Home Page: www.turismo.gov.br
 INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO – EMBRATUR
Setor Comercial Norte – Quadra 02 Bloco G
CEP: 70710-500 Brasília-DF
Fone:
(61) 429.7787
Fax:
(61) 429.7790
webn@embratur.gov.br
E-mail:
Home Page: www.brasil.embratur.gov.br
ESTADUAL
 COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO – PARATUR
Praça Waldemar Henrique, s/nº - Reduto
CEP: 66010-040 Belém-PA
Fones:
(91) 212.9135/0669
Fax:
(91) 223.6198
E-mail:
diref@paratur.pa.gov.br
Home Page: www.paratur.pa.gov.br
MUNICIPAL
 SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE – SECTUMA
Rua Almirante Barroso, s/nº - Centro
CEP: 68250-000 – Óbidos/PA
Fonefax: (93)547.1766
E-mail: sectuma.cultura@bol.com.br
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10.0 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
HAROLDO HERÁCLITO TAVARES DA SILVA
Prefeito Municipal
MÁRIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Vice Prefeito Municipal
SECRETARIADO
ANTONIO SÉRGIO SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Infra-Estrutura, Terra e Apoio
CARLOS AUGUSTO SARRAZIN VIEIRA
Secretário Municipal de Educação
CORINO DA SILVA GUERREIRO NETO
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento
EMANUEL KELLY AQUINO
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
GIOVANNI BENTES GIORDANO
Secretário Municipal de Fazenda
HOMERO JAIRO FIGUEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração
ISAMAR TAVARES ISRAEL
Secretária Municipal de Ação e Promoção Social
LUIS ALBERTO PINTO BENTES
Secretário Municipal de Saúde
MARIA LÚCIA PANTOJA DE FARIAS
Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente
MÁRIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Secretário Municipal de Planejamento
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11.0 FERIADOS MUNICIPAIS
 04 de junho

–

Dia de Floriano de Lowenau (1º bispo de Óbidos)

 26 de julho

–

Dia de Nossa Senhora de Santanna

 27 de julho

–

Recírio

 02 de outubro – Aniversário de Óbidos
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12. FONTES CONSULTADAS

COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO. Calendário de Eventos 2003. Belém,
2003.
GOVERNO DO PARÁ. Site www.governodopara.pa.gov.br
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Site www.ibge.gov.br
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ANEXOS
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HINO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
Autor: Saladino de Brito
Sentinela que guarda riquezas
Deste vale imenso sem par
Podes bem ser chamada a princesa
Das belezas do grande Rio-Mar
Os teus filhos são bem brasileiros
São valentes e sabem lutar
E trabalham ao sol altaneiro
Sempre avante, não sabem parar
Óbidos, és minha terra
Óbidos, és meu torrão
Óbidos, estás inteira
Dentro do meu coração
Já tens glórias passadas que a história
Pode bem com justiça assentar
Não são gestos falazes é a vitória
Que soubeste tão bem conquistar
És a filha do rio Amazonas
E conheces o seu murmurar
Onde estás é a única zona
Por onde ele tem que passar
Tuas noites são bem estreladas
E o teu céu é o mais puro azul
E são claras as tuas madrugadas
Quando sopra o vento taful
És rincão da terra brasileira
Na Amazônia és forte e viril
Vives sob a mesma bandeira
Que tremula em todo o Brasil
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