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A
penas sete dos 144 
municípios do Pará 
concentram metade 
de toda a riqueza pro-

duzida no Estado, confor-
me dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
referentes ao ano de 2016. 
O Produto Interno Bruno 
(PIB) do Pará naquele ano 
foi de R$ 138,07 bilhões, 
sendo que apenas os sete 
municípios foram respon-
sáveis por R$ 70,19 bilhões 
(50,84%).

Belém surge em pri-
meiro lugar, responsável 
por 21,31% das riquezas 
geradas no Pará: R$ 29,47 
bilhões. Parauapebas apa-
rece na sequência com PIB 
em 2016 igual a R$ 12,64 
bilhões (9,15%). Apenas 
os produtos acumulados 
nestes dois municípios já 
correspondem a fatia de 
30,46% de todo o PIB do Pa-
rá em 2016. Em seguida des-
pontam Marabá, com PIB 

Sete municípios 
concentram 50% do 
PIB paraense

CONCENTRAÇÃO

RANKING - Belém, Parauapebas, Marabá, Ananindeua, Barcarena, 
Santarém e Tucuruí são os municípios paraenses mais ricos
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Da Sucursal

As maiores rendas per ca-
pita do Estado (quando se 
divide o PIB pelo número 
de habitantes), ao longo do 
ano, estão nos municípios 
de Vitória do Xingu, com R$ 
69.540,08; Canaã dos Cara-
jás, com R$ 67.238,81; Pa-
rauapebas (R$ 64.395,75); 

Barcarena (R$ 42.290,57); 
Tucuruí (R$ 39.984,10); 
Curionópolis (R$ 33.717,21); 
Marabá (R$ 28.020,90); Ja-
careacanga (R$ 26.873,15); 
Xinguara (R$ 26.768,53) e 
Oriximiná (R$ 25.866,74).
O Pará fechou o ano com 
valor individual de R$ 

16.689,55 e Belém, na 20ª 
posição estadual, com R$ 
20.350,00. Cachoeira do 
Piriá e Bagre, aparecem 
na rabeira do ranking 
do Pará, com rendas per 
capita de R$ 5.338,15 e 
R$ 5.774,67, respectiva-
mente.

Maiores rendas per capita não são de Belém

de R$ 7,48 bilhões (5,42%); 
Ananindeua, com R$ 6,71 
bilhões (4,86%); Barcarena, 
com R$ 5,01 bilhões (3,63%); 
Santarém, com R$ 4,57 bi-
lhões (3,31%); e Tucuruí, 
com R$ 4,35 bilhões (3,15%).

Completam a lista dos 
quinze maiores PIBs do Pa-
rá: Castanhal, com PIB de 
R$ 3,60 bilhões e participa-
ção de 2,61% na riqueza pro-
duzida no Estado em 2016; 
Paragominas, com R$ 2,66 
bilhões e 1,93%; Altamira, 
com R$ 2,47 bilhões e 1,79%; 
Canaã dos Carajás, com R$ 
2,34 bilhões e 1,70%; Orixi-
miná, com R$ 1,81 bilhão 
e 1,31%; Marituba, com R$ 
1,73 bilhão e 1,25%; Reden-
ção, com R$ 1,64 bilhão e 
1,19%; e Itaituba, com R$ 
1,60 bilhão e 1,16%.

Na outra ponta, dentre 
os municípios com os mais 
baixos produtos brutos em 
2016, estão São João da Pon-
ta, com geração no ano de 
R$ 40,34 milhões, referente 
apenas a 0,003% do PIB es-
tadual; Santarém Novo, com 
R$ 48,42 milhões (0,035%); 
Faro, com R$ 54,22 milhões 

(0,039%); Peixe-Boi, com R$ 
60,33 milhões (0,44%); San-
ta Cruz do Arari, com R$ 
63,13 milhões (0,046%); e 
Palestina do Pará, com R$ 
68,87 milhões (0,047%).

Na comparação entre 
os resultados atuais (2016) 
com os de 2010, quando 
iniciou a série histórica 
do IBGE, Vitória do Xingu 
foi o município do Estado 
que mais aumentou o PIB 
(992%), passando de R$ 
92,75 milhões para R$ 1,16 
bilhão; e Parauapebas foi o 
que mais regrediu (-15,66%), 
de R$ 14,98 bilhões para R$ 
12,64 bilhões - uma diferen-
ça de R$ 2,35 bilhões.

Belém  tem o maior PIB do Estado, mas está 
longe de ter as maiores rendas per capita 
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Entre os 
municípos 

com o menor 
Produto Interno 

Bruto estão São 
João da Ponta, 

Santarém Novo 
e Peixe Boi

Inimígos íntimos

Desafeto visceral de José Sarney, o 
deputado Wagner Lago (PP-MA) cobrou 

certa vez mais empenho em favor 
do Estado dos “quatro senadores do 
Maranhão”. Um colega alertou: “Três 
senadores, deputado.” Lago ratificou: 
“Quatro senadores: um foi eleito pelo 

Amapá.”

Cláudio Humberto
Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Trump na posse 
Ainda não é oficial, 
mas todos os indícios 
apontam para a presença 
do presidente Donald 
Trump na posse do 
presidente Jair Bolsonaro, 
dia 1º. Está em Brasília 
o escalão precursor do 
serviço secreto americano, 
que cuida da segurança 
presidencial, e seis veículos 
blindados para uso da 
comitiva, trazido por 
aviões de carga da US Air 
Force. Trump pode até não 
vir, mas estão criadas as 
condições para isso.

Prioridade total
Futuro ministro-
chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional 
(GSI), o general Augusto 
Heleno prioriza agora os 
preparativos para a posse.

Como tanques
Veículos blindados da 
comitiva têm a resistência 
de tanques de guerra. 
E são dotados até de 
metralhadora capazes de 
cortar blindagem.

Trump atrai outros
A eventual confirmação da 
presença de Trump pode 
provocar uma revoada 
de chefes de Estado e de 
governo para a posse de 
Bolsonaro.

Dia 1º não dá
Posse presidencial no 
Brasil foi esvaziada após 

mudar para 1º de janeiro, 
quando até os presidentes 
preferem estar com suas 
famílias.

ANP quer briga
A Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) avalizou 
sentença do seu Grupo 
Técnico reconhecendo 
o direito das usinas de 
venderem etanol direto 
aos postos. Mas a ANP 
deu outra na ferradura, 
para alegrar o lobby das 
distribuidoras, que atuam 
como atravessadoras: 
negou-se a abrir mão 
das manobras que há 
três meses impedem o 
cumprimento da sentença 
da Justiça Federal da 5ª 
Região que autoriza a 
venda direta.

Cartório cartelizado
Resolução da ANP, de 
2009, obriga produtores de 
etanol, gasolina e diesel a 
entregarem seus produtos 
para as distribuidoras.

Os vilões do 
mercado
Sob os auspícios da ANP, 
distribuidores são os 
que mais ganham no 
setor de combustíveis: 
atravessadores, impõem o 
preço que querem.

Fazendo vergonha
O Grupo de Trabalho da 
ANP, que reconhece o 
direito de venda direta, 
apenas recomendou a 

em empresas aéreas. A 
MP foi precipitada pela 
recuperação judicial da 
Avianca, 4ª maior do País.

Ei, você aí, me dá...O 
limite de 20% de capital 
estrangeiro foi obtido pelo 
lobby das empresas aéreas 
brasileiras, décadas atrás, 
que assim submeteram 
os brasileiros a um longo 
período de preços altos e 
serviços ruins. Agora, as 
próprias companhias é que 
suplicam pelo dinheiro 
que vem de fora.

Mais do mesmo
O voto recente do Brasil 
na ONU, sobre a questão 
da Palestina, não foi sob 
influência ou pedido 
do futuro governo, 
como alguns “analistas” 

Minas e Energia dentro 
da equipe de transição 
entregou o diagnóstico das 
áreas de energia elétrica, 
mineração  e petróleo/gás 
para o futuro ministro, 
Bento Lima Albuquerque 
Júnior.

Poderia ser pior
Poderia ser maior o gasto 
de R$2,5 bilhões da Caixa 
com propaganda, que 
chocou Bolsonaro. Após 
denúncia do site Diário do 
Poder, foram suspensas 
licitações de agências de 
marketing promocional 
(“promo”): R$120 milhões 
na Caixa e R$118 milhões 
no Banco do Brasil.

Reação rápida
Desde 2015 tramita 
na Câmara projeto 
semelhante à medida 
provisória que permite 
100% de capital estrangeiro 

revisão da respectiva 
questão tributária.

Lugar errado
O círculo mais intimo 
do presidente eleito Jair 
Bolsonaro afirma que 
são fortes os indícios de 
arrependimento com a 
escolha de Onyx Lorenzoni 
para a Casa Civil. Acha que 
seu perfil aponta para a 
pasta de Governo.

Solidário a 
Bolsonaro
Zé Dirceu sempre 
reafirma ter sido preso 
“sem provas”, e ontem 
surpreendeu criticando 
os ataques ao senador 
eleito Flávio Bolsonaro sem 
comprovação de prova, “e 
isso para uma democracia 
não é bom”.

Reta final
O grupo de trabalho de 

“Eu colocaria 
no gerúndio; 

reforma a 
gente vai 
fazendo”

Luiz Carlos Trabuco, 
(Bradesco), sobre o 

fatiamento da reforma 
da Previdência

PODER SEM PUDOR

www.diariodopoder.com.br

imaginaram. Tem a ver 
com a política para a 
região. O Brasil costuma 
condenar ataques de 
qualquer dos lados; 
palestinos ou israelenses.

Quem nos defende
O limite de 20% de capital 
O Ministério Público 
Federal (MPF) investiga o 
Facebook por não cumprir 
ordens judiciais e “prestar 
informações falsas”. A 
briga do MPF é para abrir 
o sigilo do WhatsApp, 
aplicativo do Facebook.

Pensando bem...
...no Brasil da injustiça, 
até o vazamento de 
informações é seletivo.
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