
 
 

FRENTE PARLAMENTAR DA PALMA DISCUTE 
SEGURANÇA NO CAMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Associados Abrapalma e a prefeita do Acará são recebidos pelo General Jeannot Jansen, da Segup. 

Aconteceu ontem, 11 de setembro, reunião organizada pela Frente Parlamentar da 
Palma (FPP) para associados Abrapalma, prefeitos da área de influência do setor, e o 
Secretário de Segurança Pública, General Jeannot Jansen. O objetivo da conversa foi 
discutir as dificuldades causadas pela insegurança e o constante clima de violência nos 
Municípios da área de influência da palma. 

A FPP foi criada em 2017 para valorizar a cultura da palma como atividade essencial 
ao desenvolvimento socioeconômico do Pará e melhorar a qualidade de vida da 
população local. Entre seus objetivos está a promoção de parcerias entre o poder 
Público e a iniciativa privada, com vistas a desenvolver ações conjuntas voltadas ao 
desenvolvimento sustentável. 

“Essa segunda reunião sobre o tema dentro da FPP foi um desdobramento de uma 
conversa anterior, que aconteceu há cerca de um mês, para discutir um assunto que é 
crucial para quem vive e depende do interior do Estado do Pará e está relacionado à 
segurança jurídica, à estabilidade social”, afirmou João Menezes, vice-Presidente da 
Abrapalma e Diretor da Biopalma. 

Os principais assuntos discutidos foram a celebração de convênios com plano de ação 
capaz de envolver ações do poder público apoiadas por empresas privadas e a 
implantação de um batalhão da polícia militar na sede do Município de Acará. 

Com relação aos convênios, o primeiro piloto será celebrado entre a Biopalma e a 
Segup, e a ideia é desdobrar a experiência para outras empresas e outros Municípios. 
Com a formalização do auxílio privado ao poder público, as empresas pretendem 
resolver questões internas de compliance e formalizar o apoio que já vem sendo dado 
há décadas de maneira muitas vezes informal, mas sempre tão necessário ao 
enfrentamento da questão da violência. 



 
 

A prefeita de Acará, Amanda Martins, reforçou um pleito anteriormente apresentado à 
Secretaria, de implantar um batalhão da PM no Município. Para tanto, informou que 
será doada ao Estado do Pará uma área urbana a título gratuito e que juntos os dois 
entes federados podem fazer muito mais pelos munícipes e até mesmo pela região. Ao 
relatar o número de ocorrências policiais e a ausência de efetivo em Acará, a Prefeita 
manifestou preocupação com a atual situação e reforçou que tem confiança de que 
essa parceria pode trazer ao seu Município a tranquilidade tão almejada por todos. 

Sobre a palma 

Atualmente, o Brasil é o quinto maior produtor mundial de óleo de palma, e o Estado do 
Pará responde por mais de 85% da produção nacional com uma área plantada de 
cerca de 207 mil hectares. As empresas associadas à Abrapalma geram mais de 
20.000 empregos diretos, têm parceiras com mais de 1.000 famílias integradas e 
injetam anualmente mais de R$ 600 milhões na economia estadual. 

O óleo extraído do fruto da palma é o mais utilizado pela indústria alimentícia mundial 
por ser o melhor substituto para gordura trans e por ser rico em vitaminas A e E. 
Também é um óleo recomendado como complemento nutritivo para populações de 
baixa renda. 

Infos: abrapalma@abrapalma.org 
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