Casamento comunitário une 52 casais
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Ação fez parte das atividades do Rios de Cidadania, no Marajó

Casamento comunitário celebrou a união 52 casais, durante a ação Ponta da Cidadania
Casamento comunitário realizado no município de Ponta de Pedras, no Marajó, celebrou
a união 52 casais, durante a ação Ponta da Cidadania, ligada à operação Rios de
Cidadania, de iniciativa da Marinha do Brasil em parceria com Prefeitura de Ponta de
Pedra. O casamento comunitário foi celebrado pelo juiz Jonas da Conceição da Silva, que
participa da ação por meio da Coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de
Justiça do Pará (TJPA), coordenado pela desembargadora Maria de Nazaré Gouveia.
Além do casamento comunitário, o evento levou atendimento a aproximadamente 200
pessoas, no último sábado, 30 de abril. O casal Raimunda Anete e Agostinho Batista,
juntos há mais de 43 anos, formalizou a união. “A gente estava esperando uma
oportunidade e Deus nos deu essa agora. Não imaginava que fosse me casar em um navio.
Isso foi uma benção muito grande para a minha família”, contou o noivo.
Os jovens Valéria Almeida e Valdir Ferreira, ambos de 29 anos, também aproveitaram a
oportunidade para selar os laços matrimoniais. “É uma novidade casar em um navio, algo
tão grande. É uma alegria e um prazer imenso, estamos muitos felizes”, comemorou o
casal.
Operação Rios de Cidadania, realizada pela terceira vez, oferece diversos serviços de
resgate à cidadania a populações de municípios ribeirinhos, como o cadastramento e

concessão de benefícios pelo INSS, palestras sobre agricultura familiar, cursos
profissionalizantes, entre outros. Além destes serviços, serão também realizados
atendimentos jurídico, na área de saúde, empregando a estrutura existente no Navio, que,
além de consultórios médicos e odontológicos, dispõe de laboratório, mamógrafo e
farmácia. A edição de 2018 contempla os municípios do Sul do arquipélago do Marajó,
no Estado do Pará.
O almirante da Marinha Edervaldo Teixeira de Abreu, o Capitão de Mar e Guerra Ricardo
Jacques Ferreira e o comandante do navio Pará Rogério Gomes Ferreira também
participaram da ação.
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