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O ano de 2021 foi um ano 
desaador, e tivemos que nos 
renovar para que pudéssemos 
levar de forma democrática e 
segura o esporte, a cultura e o 
turismo. Chegamos ao nal do 
ano com a sensação de dever 
c u m p r i d o ,  s a b e n d o  q u e 
conseguimos atingir 96% do 
nosso planejamento e atingindo 
diretamente mais de 60 mil 
pessoas. Agradeço a nossa 
e q u i p e  q u e  t r a b a l h o u 
arduamente e a todos que 
acred i ta ram,  insp i raram e 
mot ivaram nosso t rabalho, 
em especial ao Prefeito Raimundo 
Oliveira, Vice-prefeito Dr. Mário Jr, 
e aos demais Secretários(as) 
Municipais que atuaram em 
parceria com a SECULD SETUR
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ESPORTE
JANEIRO

Planejamento Anual 2021: 
Realizado todos os anos, no início do mês de Janeiro/2021, para reorganização do Calendário 
Esportivo de nosso município com a participação de todo o corpo técnico do Departamento 
de Esporte.

Projeto Vida Ativa 2021: 
Reativação do Projeto que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população 
bragantina, através da prática diária da ginástica em espaço aberto (Estação Cultural e 
Praça da Academia da saúde), sobre orientação de prossionais qualicados, dando ênfase 
as atividades de ginástica aeróbica, localizada e ritmos. 

MARÇO

Copa Rural dos Caetés 2020: 
Projeto realizado no 1º Semestre do ano, que contempla as comunidades rurais de estão 
localizadas da Vila Camutá a Vila do Treme, com uma competição de futebol de campo 
categoria masculina adulta: (1ª quadro e 2ª quadro), em função da pandemia tivemos alguns 
de logística o que inuenciou diretamente a não conclusão desta competição no ano de 2020, 
tivemos que nalizá- la em Maio / 2021.

JULHO

Jogos de Verão 2021: 
Projeto idealizado para os munícipes bragantinos e cidadãos que encontram – se em trânsito 
no mês de julho em nossa cidade, com a realização de torneios de Futebol de Areia, Fut- Vôlei 
de Trio, com a participação das categorias adulta masculina e feminina, no Complexo 
Poliesportivo da Aldeia.
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ESPORTE
Trilha Ciclista 2021: 
Projeto idealizado para os munícipes bragantinos e cidadãos bragantinos amantes de pedala 
ecológica e praticantes de ciclismo, tendo com objetivo homenagear os “408 anos do Aniversário 
de Bragança” com um percurso que sai da Estação Cultural e passar pelos principais bairros 
de nossa cidade, nalizando na Vila Que Era, localidade onde surgiu Bragança, totalizando 
um percurso de 15km.

Copa Chico Mendes: 
Copa Rural que envolveu todo o município em três categorias = Adulto masculino, Adulto 
feminino,e Master, idealizado pelo Vereador Chico da Pesca e executado pelo Departamento 
de Esportes com a participação de mais de 1000 atletas.

SETEMBRO

Jogos da Semana da Pátria 2021:  
Projeto Esportivo de maior relevância neste município pela sua grandiosidade e dimensões 
que tomou ao longo dos seus 52 anos de existência, é considerado o maior evento cívico – 
esportivo do Estado do Pará, distribuído em uma competição que reuni mais de 4.000 atletas 
distribuídos em 11 modalidades esportivas, em 02 torneios distintos: Intercolegial e Interclube 
nas mais variadas categorias do SUB- 10 ao Master, nos naipes: feminino e masculino. Reuni 
aproximadamente por dia 7.000 pessoas nas diversas praças esportivas de nossa cidade, 
durante 06 dias, totalizando 42.000 pessoas, sem contar com os telespectadores que assistem 
no conforto e segurança de suas casas, com isso a audiência e bastante expressiva, o que faz 
deste evento esportivo o único em todo território nacional.
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ESPORTE

OUTUBRO

Copa Bragança de Voleibol 2021:
Idealizado para os atletas do município de  Bragança com o intuito de fomentar a modalidade 
de Voleibol e trazer entretenimento e lazer, para seus participantes.acontece nos meses: 
Outubro, Novembro e Dezembro, com a participação das categorias Sub- 21 Masculino, Adulto 
Feminino e Masculino. 
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DEZEMBRO

II Pedalada de São Benedito 2021:
Projeto idealizado para os munícipes bragantinos e cidadãos bragantinos praticantes do 
ciclismo, tendo com objetivo homenagear os “Festividade do Glorioso São Benedito” com um 
percurso que sai do Mirante de São Benedito, na Vila do Camutá, com destino a Orla do Caeté, 
na cidade de Bragança, passando pelos principais avenidas dos bairros de nossa cidade, 
totalizando um percurso de 15km.



TURISMO

Planejamento Anual para as Ações de 2021: 
Planejamento realizado todos os anos no início do ano para organização das ações da SETUR 
em nosso município com a participação de todo o corpo técnico da Diretoria de Turismo e do
secretário da pasta.

Retomada do Turismo: 
- Guia turirístico Digital, em parceria com a SECULD, sem emissão de papel, sem contato físico; 
- Palestras sobre gastronomia e boas práticas na pandemia; 
- Curso de camareira, participação na reunião de sensibilização no market place.

Elaboração de proposta do turismo para o PPA 2022/2025: 
De maio a junho a equipe técnica da SETUR discutiu e elaborou uma proposta do turismo 
para o PPA 2022/2025, inclusive, reuniu algumas vezes com o técnico da SEPLAN, Sr. Tarcísio
Ribeiro, para ajustes e complementação da proposta.

Execução da 2ª Edição do São João na Rede: 
A equipe técnica da SETUR apoiou  a Equipe Técnica da Cultura na execução da 2ª Edição 
do São João na Rede, realizado no Ginásio Poliesportivo do SENAI nos dias 17 a 19 de junho 
de 2021.

Realização do Curso de Observação de Aves: 
A equipe técnica da SETUR apoiou na organização e na execução do Curso de Observação 
de Aves realizado pela Secretaria de Estado de Turismo do Pará – SETUR, que ocorreu de 
12 a 16 de julho de 08h às 13h no auditório da Casa da Cultura Lobão da Silveira. Na 
oportunidade, fechamos parceria com a equipe do projeto Mangues da Amazônia e tivemos 
uma grande participação dos jovens e adolescentes que participam do Promangue, a maioria 
de comunidade rurais do Tamatateua e Taperaçú.

Realização da Ocina do Programa de Regionalização do Turismo: 
A equipe técnica da SETUR apoiou na organização e na execução da Ocina do Programa de
Regionalização do Turismo realizada pela Secretaria de Estado de Turismo do Pará – SETUR, 
que ocorreu nos dias 21 e 22 de julho de 2021, das 08h às 18h no Salão de Convenções Pe. 
Vitaliano Maria Vari da Casa da Cultura Lobão da Silveira. E na oportunidade ocorreu a 
entrega do Plano Municipal de Turismo de Bragança pela Universidade Federal do Pará – UFPA 
– para a Prefeitura Municipal de Bragança.

Realização do Concurso Miss e Mister Ajuruteua 2021: 
A equipe técnica da SETUR planejou, organizou e executou com a participação da equipe técnica 
da SECULD e Departamento de Esportes, o Concurso Miss e Mister Ajuruteua 2021, realizado no 
dia 30 de julho na Chácara Recanto do Mirante. A edição deste ano que ocorreu de forma virtual 
foi transmitido em formato de live, como medida de segurança por conta da pandemia do Covid-19.

Lançamento do Guia Turirístico Digital, 
Em parceria com a SECULD, sem emissão de papel, sem contato físico; Palestras sobre 
gastronomia e boas práticas na pandemia; Curso de camareira, e boas práticas na pandemia; 
Participação ma reunião de sensibilização para o market place.
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TURISMO

Realização do Curso de Camareira: 
A equipe técnica da SETUR apoiou na organização e na execução do Curso de Camareira 
realizado pela Secretaria de Estado de Turismo do Pará – SETUR – e Serviço nacional de 
aprendizagem Rural - SENAR, que ocorreu de 03 a 06/11 a partir das 18h no auditório do 
Marujo’s Suite Hotel, teve além das aulas teóricas mais 1 aula prática.

Participação na 9ª Edição da Feira Internacional do Turismo da Amazônia - FITA: 
A equipe técnica da SETUR participou da 9ª Edição da Feira Internacional do Turismo da 
Amazônia - FITA - que ocorreu na Estação das Docas em Belém-PA, no período de 25 a 28 de 
novembro. A presença de Bragança na FITA foi muito positiva no que se refere ao objetivo de 
promoção do destino e realização de contatos importantes para o este.

Realização do Curso de Condutor Ambiental de Trilhas e Caminhadas:
A equipe técnica da SETUR apoiou na organização e na execução do Curso de Condutor
Ambiental de Trilhas e Caminhadas realizado pela Secretaria de Estado de Turismo do
Pará – SETUR – e Instituto de Desenvolvimento Florestal de Biodiversidades –
IDEFLOR-Bio, que ocorreu de 29/11 a 11/12 de 08h às 12h no auditório da Câmara de
Dirigentes Lojistas - CDL - e na Casa da Cultura Lobão da Silveira, teve além das aulas
teóricas mais 3 aulas práticas.

Atualização do Inventário da Oferta Turística do município de Bragança: 
Elaboração e aplicação de formulários para prestadores de serviços turísticos e de apoio ao 
turismo via Google Forms, para atualização do Inventário da Oferta Turística do município 
de Bragança e solicitação de apoio técnico da Secretaria de Estado de Turismo do Pará – 
SETUR – para realização de trabalho de campo na atualização deste documento técnico, a 
m de ampliar as informações sobre atrativos naturais e culturais existentes no município 
nas comunidades rurais.

Realização de Mutirão Cadastur: 
A equipe técnica da SETUR contando com o apoio dos técnicos da SECULD realizou no 
período de 27 a 29 de setembro um Mutirão para cadastro de bares e restaurantes no 
CADASTUR – o Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do 
turismo. Esse cadastro é obrigatório para alguns prestadores de serviço turístico, e é executado 
pelo Ministério do Turismo, em parceria com os Órgãos Ociais de Turismo nos 26 Estados 
do Brasil e no Distrito Federal, permite o acesso a diferentes dados sobre os Prestadores de 
Serviços Turísticos cadastrados e oferece diversas vantagens aos prestadores cadastrados.
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TURISMO

Curso de Condutores de Trilhas
Realizado em Dezembro pela SETUR/PA em parceria com a SETUR/BRAGANÇA com a 
participação especial do Corpo de Bombeiros Militar que enriqueceu o curso com técnicas 
especiais de socorro e evacuação de feridos em Trilhas.

Elaboração de Projeto para o Edital de Chamamento Público nº. 01/2021 da
Secretaria de Estado de Turismo do Pará – SETUR: 
Elaboração pelas equipes técnicas da SETUR e SECULD Bragança de projeto do Festival 
Junino 2022 para ser apresentado para o Edital de Chamamento Público nº. 01/2021 – Seleção 
Pública de Projetos de Eventos Geradores de Eventos Geradores de Fluxos Turísticos nos 
Municípios Paraenses da Secretaria de Estado de Turismo do Pará – SETUR. Proposta que 
inicialmente seria para o Carnaval 2022 após publicação do Decreto Municipal de 
cancelando os eventos ociais do município de nal de ano e do Carnaval, os trabalhos já 
estavam sendo nalizados para escrever o evento Carnaval 2022 no edital da SETUR Estado 
tiveram que ser paralisados e redenidos para uma nova proposta.

Natal Luz 
Em parceria SECULD e SINFRA, foi realizada iluminação de natal nas principais praças e 
vias públicas do município. 
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BIBLIOTECA

JANEIRO
- Cadastro de 152 livros, com um total de 187 exemplares na base 
de dados Biblivre. Todo o material cadastrado passa pelo processamento 
técnico correspondente a Indexação, Classicação e Catalogação e 
é revisado por mais de um funcionário, carimbado, etiquetado e colocado 
nas estantes.
- Reunião de planejamento das atividades para 2021.
- Organização do espaço para fotografar alunos de formatura do ABC 
e acompanhamento do pessoal, fotos da equipe para futuros projetos e 
reportagens.

FEVEREIRO
- Cadastro de 85 livros, com o total de 105 exemplares na base de dados 
Biblivre.

MARÇO
- Cadastro de 6 livros, com o total de 13 exemplares na base de dados Biblivre.
- Reunião com a Coordenadora do Projeto Guarda Jovem, Guarda Gil, 
para denir a participação da Biblioteca nas aulas do projeto.
- Começo das aulas na Biblioteca com o objetivo de incentivar à leitura, 
para os alunos do Projeto Guarda Jovem, que atende jovens em vulnerabilidade 
social, onde os adolescentes tiveram atividades de 2 horas, 2 dias na semana 
para conhecer e entender os sistemas utilizados nas pesquisas na biblioteca, 
além de atividades voltadas para o incentivo à leitura.
- Entrevista ao programa “Band Cidade” no dia do Bibliotecário abordando 
a Importância da biblioteca pública para a comunidade.
- Participação do I Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia e também 
participação na Semana do Bibliotecário Espirito-Santense, com o tema 
“A Biblioteca Pública e suas interfaces culturais”.
- Visita Técnica a Biblioteca Escolar da Escola Municipal Jorge Ramos, 
fazendo parte do projeto de mapeamento das bibliotecas e salas de leituras 
escolares nas escolas municipais, com a pretensão de identicar as 
necessidades das escolas, realizar treinamentos para o corpo técnico 
nesses espaços e de desenvolver atividades com os alunos.
- Retorno ao antigo espaço da biblioteca para selecionar material que cou 
remanescentes.

ABRIL
- Cadastro de 5 exemplares na base de dados Biblivre.
- Recebimento de doação de Aleno Miranda, de 52 exemplares de livro didáticos 
e da doação do Delegado Veloso, de 69 exemplares de livros didáticos. Os quais 
foram analisados, selecionados e dado o devido destino.
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BIBLIOTECA

MAIO
- Cadastro de 12 livros, com o total de 28 exemplares na base de dados Biblivre.
- Participação de reunião com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas para denições 
de projetos para as regiões.
- Participação dos funcionários nas Ocinas online, “Brinquedoteca: que espaço é esse?” 
e “Conservação e preservação de acervo bibliográco”
- Viagem a Belém com visita a Casa das Artes do Pará em conversa com seu Diretor Alfredo 
Garcia, com o intuito de pleitear apoio para atividades voltadas ao desenvolvimento da 
cultura na biblioteca. Visita ao Gabinete da Secretária de Cultura do Estado Úrsula Vidal, 
com a presença do Diretor de Cultura, o Bragantino Júnior Soares, onde foram adquiridos 
6 exemplares de livros editados pelo Secult. Visita ao Sistema Estadual de Bibliotecas 
Públicas para receber a doação de 272 exemplares de livros de autores paraenses para 
o desenvolvimento do acervo de Obras do Pará na biblioteca. Visita ao Presidente da 
Fundação Cultural do Pará Guilherme Relvas, com o intuito de explanar sobre as novas 
condições físicas da biblioteca e pleitear apoio para parcerias da FCP a Biblioteca e ao 
Plano Municipal de Leitura, Literatura, Livro e Bibliotecas.
- Recebimento de doação de Professor Dário Benedito Rodrigues, que doou 5 exemplares 
do livro “Festividade de São Benedito e Marujada de Bragança”, onde teve participação 
no desenvolvimento do projeto e de uma coleção de livros de culinária brasileira, contendo 
20 exemplares. Assim como recebimento de doação de 1 exemplar do livro do autor 
bragantino, Manoel Ramos, o poeta pescador, “Catorze tas de uma história”.
- Entrevista dada à alunos da Escola Padre Luiz para desenvolvimento de atividade escolar 
sobre a Biblioteca Pública.
- Postagem de card na Fanpage do Facebook, referentes ao Dia do Ceramista e Dia 
do Geógrafo.

JUNHO
- Cadastro de 169 livros, com o total de 290 exemplares na base de dados Biblivre.
- Envio de e-mail para editoras (Companhia das Letras, Objetiva, Paka-Tatu, Thesauro, 
Atlas, Rocco, entre outras) contando a história da biblioteca e a possibilidade de receber 
doações para atualização do acervo.
- Reunião com a responsável pela região norte da Ong Recode para instruções de 
cadastramentos da biblioteca para se tornar parceira da Ong e disponibilizar cursos de 
tecnologia e empoderamento digital à comunidade.
- Participação de reunião com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas a respeito das 
Bibliotecas contempladas no edital n. 14/2020 da Fundação Cultural do Pará, para sessão 
de kit com 600 livros de autores paraenses às Bibliotecas Públicas do Pará.
- Inscrição no edital n. 14/2020 da Fundação Cultural do Pará para sessão de 600 livros 
de autores paraenses às Bibliotecas Públicas do Pará.
- Organização com formulação e distribuição de formulários aos grupos de whatsapp dos 
professores da rede pública de ensino para inscrição no evento de contação de histórias 
para as crianças em comemoração ao 1 ano da revitalização do prédio da Secretaria de 
Cultura, Desportos e Turismo e Biblioteca Pública Municipal.
- Solicitação à FCP de doação de 120 livros infantis para distribuição às crianças que 
participariam do evento de 1 ano da revitalização do prédio da Secretaria de Cultura, 
Desportos e Turismo e Biblioteca Pública Municipal e solicitação de brindes para 
distribuição aos participantes. Todas as solicitações foram respondidas positivamente.
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BIBLIOTECA

JULHO
- Cadastro de 146 livros, com um total de 252 exemplares na base de dados Biblivre.
- Cadastramento da Biblioteca na Plataforma Recode, fechando a parceria para oferta de 
cursos de tecnologia e empoderamento digital à comunidade.
- Solicitação de orçamento de hospedagem do sistema de automação da biblioteca, 
Biblivre, para disponibilização da base de dados 24h por dia em qualquer computador 
com acesso à internet.
- Evento de contação de histórias para as crianças inscritas no evento de 1 ano da 
revitalização do prédio da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo e da Biblioteca 
Pública Municipal. Com participação de 137 crianças e pais, distribuídos em turmas de 
no máximo 15 participantes a cada 1h, durante o dia todo, seguindo as diretrizes para 
evitar contaminação de Civid-19. As histórias foram contadas pelas professoras Antônia 
Ramos e Euzana Ramos, ganhadoras do Prêmio Retumbão, fruto da Lei Aldir Blanc, na 
categoria de Contação de histórias.
- Recebimento da doação da autora Nívia Maria Vieira Costa, de 4 exemplares de livros 
de sua autoria e de 2 livros de autoria de sua lha. Também, recebimento de doação do 
autor, Lobato de Andrade, de 5 exemplares de seu livro intitulado “Antiquário da poesia”. 
E recebimento de doação de Aliete Alves Monteiro da coleção particular da professora 
da UFPA campus Belém Adiles Araci Alves Monteiro (In Memorian), fazendo seu desejo 
de doar a coleção à Biblioteca Pública De Castro e Souza de Bragança, contendo 133 
exemplares de livros nas áreas de pedagogia, gestão acadêmica, Amazônia, psicologia 
e psicanálise e literaturas.
- Envios de ofícios solicitando doação de livros de autores paraenses para as Academias 
de Letras do Brasil da região em nome de seus presidentes: Seccional Belém (PA), Srº João
 Jorge Pereira dos Reis; Seccional Castanhal (PA), Srº José Maria Azevedo Costa; 
Seccional Bragança (PA), Srº Luís Henrique Brito Ferreira e à Editora Vicenza, Sra Márcia 
Santos.
- Participação em reunião com o responsável da Ong Recode pela região norte, Alcíbano 
Júnior, para orientação de cadastro da Biblioteca para tornar-se um CED (Centro de 
Empoderamento Digital) com cursos de tecnologia e empoderamento digital, chancelados 
pela Microsoft.
- Visita do Bibliotecário da Biblioteca Pública Municipal de Capanema, Vitor Rebelo, para 
conhecer o novo espaço da Biblioteca.

AGOSTO
- Cadastro de 104 livros, com total de 122 exemplares na base de dados Biblivre.
- Visita a Biblioteca Pública Municipal de Capanema. Com o objetivo de conhecer a 
realidade da biblioteca parceira e efetuar troca de livros.
- Recebimento de doação de Gustavo Vieira, de 16 exemplares de livro variados de 
literatura e conhecimentos gerais.

15



BIBLIOTECA
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SETEMBRO
- Cadastro de 68 livros, com total de 84 exemplares na base de dados Biblivre.
- Participação da equipe de funcionários da Biblioteca na palestra “Homenagem ao 
centenário do patrono da educação: empoderamento digital e transformação social”, 
realizado pela parceira Recode.
- Participação dos funcionários da Biblioteca na organização e atividades da Semana 
da Pátria de Bragança.
- Recebimento de 200 exemplares do livro “Recortes sobre o vestir no culto a São Benedito 
de Bragança (PA)” doados pela autora Graziela Ribeiro Baena, para distribuir para as 
escolas municipais de Bragança. Assim como o recebimento de 20 exemplares do livro 
para compor o acervo da coleção de obras do Pará da biblioteca. Entrega de exemplares 
com dedicatórias a algumas autoridades que participaram da pesquisa da autora, dando 
apoio ao projeto (Luiz Augusto Soares, Marcelly Castanho, Vice-prefeito Mário Jr.).
- Recebimento de doação de Matheus Castanho Virgulino, de 29 exemplares de livro 
variados de literatura e conhecimentos gerais.
- Entrevista dada aos alunos do IFPA sobre as atividades e serviços da Biblioteca 
Pública Municipal.
- Visita Técnica a Escola Municipal do Quilombo do América, fazendo parte do projeto 
de mapeamento das bibliotecas e salas de leituras escolares nas escolas municipais, 
com a pretensão de identicar as necessidades das escolas e de oferecer treinamento 
ao corpo técnico, assim como desenvolver atividades nesses espaços. Na ocasião foi 
recebido um DVD sobre a história do Quilombo para compor nosso acervo da coleção 
de obras do Pará.
- Começo das aulas de empoderamento digital para os alunos do Projeto Guarda Jovem. 
Com a duração de 1h:30min, 2 aulas por semana.
- Visita ao Sebo existente em Bragança para entender a dinâmica do trabalho executado 
e fechar possíveis parcerias.

OUTUBRO
- Cadastro de 122 livros, com total de 134 exemplares na base de dados Biblivre.
- Envio de ofício para a FCP solicitando ocineiros e apoio para atividade na biblioteca.
- Visita Técnica a Escola Municipal da Vila dos pescadores, fazendo parte do projeto 
de mapeamento das bibliotecas e salas de leituras escolares nas escolas municipais, 
com a pretensão de identicar as necessidades, oferecer treinamento ao corpo técnico 
e de desenvolver atividades aos alunos nesses espaços.
- Postagem de card na Fanpage do Facebook, referente ao Dia Nacional do Livro 
e da Biblioteca.
- Recebimento de 93 caixas de livros de doação do Grupo Companhia das Letras. 
Conseguidos através de solicitação por e-mail, totalizando 2725 exemplares de livros 
das mais variadas vertentes das áreas do conhecimento. Na ocasião foi feita a 
conferencia do material de todas as caixas com as notas scais.



BIBLIOTECA

NOVEMBRO
com total de 206 exemplares na base de dados Biblivre.- Cadastro de 139 livros, 

- Aula sobre a cultura bragantina e seus prédios históricos com alunos da Escola Rural 
da Parada Bom Jesus.
- Organização dos livros para exposição do material recebido da doação do Grupo 
Companhia das Letras para as autoridades, entidades educacionais e pessoas ligadas 
a literatura no município.
- Participação como jurado técnico representando a Biblioteca Pública Municipal no 
evento ExpoArte 2021 da Escola Evolução.
- Aula com o intuito de incentivar à leitura, e auxílio na pesquisa sobre matemáticos 
importantes, com alunos da escola rural do Maçarico.

DEZEMBRO
- Cadastro de 114 livros, com total de 123 exemplares na base de dados Biblivre. O total 
de livros cadastrados na base de dados no ano de 2021, foi de 1117 livros, com total 
de 1549 exemplares, e todo o material cadastrado é revisado por mais de um funcionário, 
carimbado, etiquetado e colocado nas estantes.
- Reorganização dos livros para exposição do material recebido de doação do Grupo 
Companhia das Letras para as autoridades, entidades educacionais e pessoas ligadas 
a literatura no município, pois a primeira data teve que ser adiada. Com exposição 
por 2 dias do material recebido.
- Recebimento da doação de Bruno Anderson Pereira Nozaki, do livro “Kayapó: arte 
Mekragnoti”. Assim como recebimento de doação do Instituto Santa Teresinha, 
contendo 51 exemplares de livros variados. E recebimento de doação de Lena Amorim, 
contendo 40 exemplares de periódicos de história e 19 exemplares de livros variados.
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PATRIMÔNIO

JANEIRO
Reunião de avaliação e acompanhamento da aplicação da lei Aldir Blanc e do Prêmio 
Retumbão.

FEVEREIRO
Recebimento de informações DPHAC-SECULT da área de entorno e 
bens imóveis protegidos no polígono histórico do centro histórico de Bragança- poligonal 
da área de entorno que também deve ser resguardada, conforme Lei Estadual nº 5.629, 
de 20/12/1990.

Repasse de informações sobre patrimônio histórico, cultura e bens tombados para 
estudantes, pesquisadores instituições de ensino, pesquisa e extensão.

MARÇO
Orientação, acompanhamento e prestação de informações aos agentes culturais do 
município sobre os editais promovidos pelo Estado e instituições privadas para acesso 
aos recursos da LEI Aldir BLANC de emergência cultural via SECULT/INTITUTO INÃ

Difusão de informações culturais do município para equipe de Pesquisa do Inventário 
Nacional de Referências Culturais da Marujada (INRC Marujada) para constar na base 
de dados da UFPA.

ABRIL
Reunião com agentes culturais municipais para orientação e direcionamento para 
acesso aos recursos da lei Aldir Blanc via EDITAIS públicos e instituições privadas.

Orientação, acompanhamento e prestação de informações aos agentes culturais do 
município sobre os editais promovidos pelo Estado e instituições privadas para acesso 
aos recursos da LEI Aldir BLANC de emergência cultural- EDITAL DA FIDESA. 

Difusão de informações culturais do município para equipe de Pesquisa do Inventário 
Nacional de Referências Culturais da Marujada (INRC Marujada) para constar na base 
de dados da UFPA.

MAIO
Repasse de Informações do PHAC-Departamento de Patrimônio sobre as obras de 
intervenção em Patrimônio tombado- Igreja de São Benedito  
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PATRIMÔNIO

JULHO
Reunião com a diretoria do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 
(DPHAC) para orientação sobre intervenções e adequações em conjuntos históricos e 
arquitetônicos

Difusão de informações culturais do município para equipe de Pesquisa do Inventário 
Nacional de Referências Culturais da Marujada (INRC Marujada) para constar na base 
de dados da UFPA.

9 de julho de 2021- Participação no fórum dos secretários municipais de Cultura da região 
de integração Rio Caeté. Nesse evento o Secretário de Cultura Vinícius Oliveira foi escolhido
representante titular da Região de integração Caeté. 

AGOSTO 
Reunião virtual com a Equipe RAKLAB responsável pela gerencialmente da plataforma 
“Mapas Culturais do Pará”;Repasse de informações sobre patrimônio histórico, cultura e 
bens tombados para estudantes, pesquisadores instituições de ensino, pesquisa  e 
extensão.

SETEMBRO
Treinamento para gerenciamento e alimentação da plataforma “Mapas Culturais do Pará”;
Repasse de informações sobre patrimônio histórico, cultura e bens tombados para 
estudantes, pesquisadores instituições de ensino, pesquisa e extensão.

OUTUBRO
Repasse das informações para abertura processo licitatório para aquisição dos 
equipamentos para adequação e uso do Palacete Augusto Côrrea. 

NOVEMBRO 
Reunião técnica e orientação com a Diocese de Bragança- Igreja de São Benedito para 
tratar das intervenções na Igreja de São Benedito

Repasse de informações culturais para alimentação do sítio de internet da Secretaria de 
Cultural.

Reunião com a representante e da comunidade do América / Arquia/CEDENPA para tratar 
das ações para Quilombo do América e o estatuto da igualdade racial no município 
de Bragança.

DEZEMBRO
Reunião com Equipe da Universidade Federal do Pará- Inventário de Registro da Marujada 
de São Benedito para exposição “Marujada de São Benedito em Cartaz”.

Orientação e reunião técnica com a Superintendente do IPHAN Rebeca Ferreira Ribeiro.
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JANEIRO

13.01 Anúncio do pagamento do Prêmio  Retumbão
14.01 Papo para tirar dúvidas sobre os editais Culturas 
          Populares e Patrimônio Cultural Imaterial

MAIO

09.05 Homenagem ao dia das mães
15.05 Exposição ˆDo mar as telasˆ da fotógrafa Thais 
          Martins contemplada pela Lei Aldir Blanc
02.05 Visita da equipe técnica e assessores  a Secretaria 
         de Cultura do Estado do Pará para alinhamento 
         de projetos
30.05 Início do projeto de inscrição ao título de Cidade 
         Criativa da UNESCO
26.05 Homenagem ao reconhecimento do selo de 
          Indicação Geográca da Farinha de Bragança
28.05 Homenagem ao Dia do Ceramista
29.05 Anúncio do Festival Junino São João na Rede

CULTURA
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CULTURA

JUNHO

02.06 Ocina de Chapéus de Maruja contemplada pela 
          Lei Aldir Blanc
04.06 Anúncio da série ´Sabores da Floresta´ que retrata 
          Bragança em dois episódios, sendo um que retrata 
          a farinha e outro que retrata o caranguejo
13.06 Homenagem ao Dia de Santo Antonio, patrono das 
          festas juninas
15.06 Palestra “Criatividade na Gastronomia Bragantina" 
          com o Chef Alessandro Oliveira dentro do projeto 
          de Economia Criativa
17.06 Início do “Arraial na rede” , festival junino on-line 
          promovido pela SECULT com apresentação de 
          Quadrilhas Juninas, Concurso Casal Junino, 
          apresentação de bandas locais Tribo de Mani, 
          Casa de Palha, Ney do Forró
18.06 Apresentação de Quadrilhas Juninas, Concurso 
         Casal Junino, apresentação de bandas locais Allex 
         Ribeiro, Faby Lenise
19.06 Apresentação de Quadrilhas Juninas, Concurso 
          Casal Junino, apresentação de bandas locais 
          Amigos do Forró, Mistura Pai D'égua
23.06 Reunião com equipe técnica e assessoria e equipe 
          da SEPLAN para reavaliação do PPA
24.06 Homenagem à São João, um dos patronos das 
          Festas Juninas
25.06 Anúncio da abertura das inscrições do Miss e 
          Mister Ajuruteua
28.06 Homenagem ao Dia Internacional do Orgulho 
          LGBTQIA+
29.06 Homenagem ao Dia de São Pedro, um dos 
          patronos das Festas Juninas
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CULTURA

JULHO

01.07 Lançamento do Guia Turístico Digital
03.07 Informe institucional dos canais de comunicação 
          da Casa da Cultura para turistas
07.07 Lançamento da campanha e logomarca de 
          aniversário de 408 anos de Bragança
12.07 Abertura das inscrições da Ocina de construção 
         de Rabeca Bragantina na Casa da Cultura, projeto 
         contemplado pelo Edital Retumbão
14.07 Anúncio do show “Eu sou de Bragança” com Allex 
          Ribeiro e Nilson Chaves em comemoração ao 
          aniversário de Bragança
14.07 Reunião do Secretário Vinícius de Oliveira com o 
          Gerente da Caixa econômica Federal para 
          conversar sobre assuntos pertinentes ao 
          funcionamento e segurança na Praça Marechal 
          Deodoro
15.07 Apresentação do Projeto Arco Narrativo de Bragança 
          às Instituições e Sociedade Civil Organizada 
18.07 Anúncio das candidatas selecionadas a Miss e 
          Mister Ajuruteua 2021
21.07 Anúncio de criação do perl @VisitBragancaPara 
21.07 Reunião com a SEMAP e Assocação Sarambuí 
          e o Projeto Mangues da Amazônia
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CULTURA

AGOSTO

02.08 Lançamento da campanha convite para conhecer 
          a gastronomia de bragantina
04.08 Realização da Ocina de Bateria da Marujada 
          contemplada pelo Edital Retumbão e Lei Aldir Blanc
04.08 Lançamento da “Ocina de Fundamentos da 
          Fotograa Digital” realizada pela SECULD
09.08 Abertura da Ocina de construção de Rabeca 
          Bragantina na Casa da Cultura, projeto contemplado 
          pelo Edital Retumbão
09.08 Lançamento da Logomarca Ocial da 52ª Semana 
          da Pátria
16.08 a 20.08 Realização da  “Ocina de Fundamentos 
                       da Fotograa Digital”
17.08 Homenagem ao Dia do Patrimônio Histórico
19.08 Lançamento e abertura  do I Prêmio Caeté de 
          Fotograa
19.08 Homenagem ao Dia Mundial da Fotograa
30.08 Vernissage "Pontilhando Vivências” da artista 
          Raquel Leite no Auditório da Casa da Cultura

SETEMBRO
03.09 Lançamento do livro “Recortes sobre a vestir no 
          cultos de São Benedito de Bragança” da autora 
          Grazi Ribeiro no Auditório da Casa da Cultura
08.09 Roda de Conversa sobre Editais Culturais com 
          técnicos da SECULD e comunidade
22.09 Realização do 33 Festival do Arroz e Caranguejo 
          do Acarajó com o apoio da SECULD
22.09 Criação do Comitê da IG FARINHA de Bragança 
          no âmbito da administração pública para atender 
         às demandas dos nossos fazedores da melhor Farinha 
         do mundo
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CULTURA

OUTUBRO

14.10 Lançamento do curta metragem “Mestres do Beiju” 
          no auditório da Casa da Cultura
16.10 Abertura da III Copa de Vôlei de Bragança
19.01 Reunião da Prefeitura com o Secretário de Cultura 
          Desportos e Turismo, Secretaria de Finanças e 
          Secretaria de Planejamento para tratar sobre a 
          implantação do marketplace 
22.10 Apoio ao Workshop com mestres da rabeca 
          bragantina
23.10 Anúncio dos vencedores do I Prêmio Caeté de 
          Fotograa
28.10 Homenagem e participação na organização das 
          comemorações do Dia do Servidor Público
30.10 Realização no Auditório da Casa da Cultura do 
          “Circuito Folclórico Caeteuara” do Projeto Mostra 
          de Danças contemplado pelo Edital Retumbão e 
          Lei Aldir Blanc

NOVEMBRO

08.11 Homenagem ao Dia Nacional da Cultura
08.11 Imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita a 
          Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
22.11 Abertura da Exposição “Sob seus mantos de 
          amor” realizado pela Secretaria Municipal de 
          Cultura e Desportos com o acervo de Mantos 
          usados pela Santa nas edições do círio de 
          Bragança
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CULTURA

DEZEMBRO

02.12 Homenagem ao dia nacional do samba
- Apoio na realização da Festividade de São Benedito com a 
          estruturação física; arquibancada na Museu da Marujada; 
          Isolamento da vicinal da igreja          assegurando amplo 
          espaço de circulação com segurança 
- Assinatura de convênnio de revitalização do Museu da Marujada 
          com construção de espaço adequado para museu, 
          apresentação, reserva técnica, com a presença do Governo 
          do Estado, Secretário de Turismo do Estado, Secretária de 
          Cultura do Estado, Deputados Federais e Estaduais
- Ordenamento da Orla mo período da festividade - Ordenamento 
          da Praça de Eventos com som e iluminção para receber a 
          Missa Campal de São Benedito
- Apoio na Exposição Marujada de São Benedito em Cartaz
- Parceria na realização do Projeto Xadrez na Praça em 
          associação com a ABRAX – Associação Bragantina 
          de Xadrez.
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