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ENCERRADO CADASTRAMENTO SOCIAL DE 3 TRECHOS DO PROMABEN

FUNCIONÁRIOS DO PROMABEN PARTICIPAM DO TÁ SELADO
O Promaben sediou duas plenárias semipresenciais 
do Tá Selado, em junho. No dia 11 foi realizada a 
plenária dos bairros do Jurunas, Condor e 
Cremação. No dia 30, aconteceu a plenária sobre 
Saneamento e Meio Ambiente que teve como um 
dos palestrantes o coordenador Geral do 
Promaben, Rodrigo Rodrigues. O Tá Selado é o 
fórum permanente de par�cipação cidadã da 
Prefeitura de Belém.
“Com o baixo nível de inves�mentos nos úl�mos 16 
anos, Belém hoje se encontra, entre as maiores 
cidades do Brasil, com as piores condições de 
saneamento básico”, cri�cou Rodrigo Rodrigues. 

Segundo ele, o desafio hoje é vencer os passivos deixados pelas administrações passadas. Para a 
coordenadora Adjunta do Promaben, Victória Veras, a tarefa agora “é transformar as demandas 
da sociedade em ações no PPA (Plano Plurianual) e melhorar não só a questão do saneamento 
ambiental, mas também a questão social”.

Contato Promaben:
0800 095 0016

As equipes do Social e da Engenharia do consórcio 
TPF/Synergia encerraram o trabalho de campo do 
cadastramento socioambiental de três trechos de 
obras do Promaben. Estão em fase de tabulação as 
informações levantadas em 91 imóveis do trecho 1 
(Bernardo Sayão entre Mundurucus e Fernando 
Guilhon), 265 imóveis do trecho 2 (Bernardo Sayão 
entre Fernando Guilhon e Quin�no Bocaúva) e 
mais de 100 imóveis do trecho 5 (Ilha Bela). A 
socióloga do Consórcio TPF/Synergia, Fá�ma 
Catunda destaca que “a gestão do prefeito 
Edmilson Rodrigues preza muito pela par�cipação 
das pessoas a�ngidas pela poligonal do projeto”.

Os cadastradores sociais levantam informações sobre as famílias

CADASTRAMENTO FÍSICO 
O Cadastramento �sico dos imóveis do segundo trecho termina no dia 09/07, com o levanta-
mento total de 233 imóveis. “O levantamento �sico consiste no detalhamento dos materiais e 
medidas dos imóveis”, explica a engenheira Flávia Mendes do Consórcio TPF/Synergia. A par�r 
do cadastramento �sico são elaborados os laudos de avaliação dos imóveis com os valores 
atualizados.

HOMENAGEM DO PROMABEN EMOCIONA 
FAMILIARES DE VÍTIMAS DA COVID-19 

Em meio à dor de mais de 500 mil vidas perdidas no 
país, 4,8 mil em Belém, a Prefeitura de Belém, por 
meio do Programa de Saneamento da Bacia da 
Estrada Nova - Promaben, promoveu o evento 
Plan�o da Memória, no dia 23/06, em homenagem 
a 25 ví�mas da Covid-19 do bairro do Jurunas, 
simbolizando as ví�mas da capital paraense.

Parentes dessas ví�mas plantaram 25 árvores na 
Pracinha da Rua Osvaldo de Caldas Brito, no Portal 
da Amazônia, no bairro do Jurunas, em memória 
delas, numa ação que também teve o obje�vo de 
promover a educação ambiental. O coordenador 
Geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues resumiu a 

homenagem como “um alento para as famílias no 
ato de cuidar de uma árvore”.

Uma homenagem em par�cular emocionou a 
equipe do Promaben, a da assistente social Odália 
Borges que era funcionária do Programa. 

A inicia�va foi do Programa de Educação Ambiental 
e Sanitária – PEAS do Projeto Social do Promaben, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (Semma), Secretaria Municipal de 
Saneamento (Sesan), Companhia de Saneamento 
do Pará (Cosanpa) e Coopera�va dos Catadores de 
Material Reciclável (Concaves). A realização foi do 
Consórcio TPF/Synergia.

O levantamento de dados em campo já a�ngiu 
mais de 450 imóveis
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Os funcionários do Promaben acompanharam a 
plenária da sede do órgão 

25 mudas de Ipê Roxo e Pau Preto foram plantadas 
em homenagem às ví�mas da Covid-19 
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PREFEITURA INICIA AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PROMABEN

As ações do Programa de Educação Ambiental e Sanitária do Promaben foram iniciadas no final 
do mês de maio com a realização três eventos pela equipe do consórcio TPF/Synergia, em 
parceria com a Semec, Sesan, Funbel e Coopera�va de Catadores de Material Reciclável. Em 
todos os eventos foram tomadas medidas preven�vas contra a pandemia da Covid 19.

Os colaboradores do Promaben 
par�ciparam, no dia 18/06, de um 
treinamento sobre Fiscalização de 
Contratos Administra�vos. A ideia é 
fornecer ferramentas com as quais os 
colaboradores possam fiscalizar os 
c o n t r a t o s  c o m  q u e  l i d a m .  O 
treinamento foi ministrado pelo 
assessor  da Subcoordenadoria 
Jurídica, André Alves.
“A  fi s c a l i z a ç ã o  é  u m a  e t a p a 
importan�ssima porque é ela quem 

Saneamento
Infraestrutura 
Urbana

Habitação Comércios

A 1ª Mostra de Cinema do Promaben (Cine Ambiental) foi 
realizada no dia 25/05, com a exibição do filme “Lixo 
Extraordinário”, que retrata a transformação de lixo em 
arte, em um lixão do Estado do Rio de Janeiro. O evento 
aconteceu na Escola Rotary, no Bairro da Condor.

Com o obje�vo de sensibilizar a população para o 
tratamento correto do resíduo sólido, o Mu�rão da 
Juventude foi realizado entre os dias 25 e 28/05, no bairro 
da Condor. Três toneladas de material reciclável foram 
recolhidas e entregues para a Coopera�va de Catadores 
de Material Reciclável.

O Painel das Origens Belenenses teve o obje�vo de 
resgatar a História do município de Belém com uma 
palestra proferida pelo presidente da Fundação Cultural 
do Município de Belém, historiador Michel Pinho, no dia 
28/05, na Escola Rotary. 

O Programa de Educação Ambiental e Sanitária promoveu 
oficinas de reaproveitamento de material reciclável, no 
mês de junho, com o obje�vo de oferecer oportunidade 
de renda para mulheres carentes dos bairros da Condor, 
Jurunas e Cremação e ao mesmo tempo promover a 
educação ambiental.
Vinte mulheres par�ciparam da Oficina de Fabricação de 
Pufes a par�r do reaproveitamento de garrafas pet que 
levam até 600 anos para se decompor na natureza. A 
oficina foi ministrada pela artesã Rita Rosa, no dia 7, na praça Milton Trindade.
A Oficina de Reciclagem de Pneus, realizada na Praça Milton Trindade, no dia 14, reuniu 25 
mulheres.  Elas aprenderam com o artesão Orlando Serra a fazer floreiras a par�r de pneus que 
também levam em média 600 anos para se decompor na natureza. O Brasil descarta 90 milhões 
de pneus por ano.

TREINAMENTO PREPARA FISCAIS DE 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

atesta, é ela quem valida os serviços que estão sendo executados dentro do contrato, sejam eles 
contratos administra�vos, sejam contratos de serviços, ações ou obras” destacou o 
coordenador Geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues.

pendências habitacionais” afirmou o coordenador Geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues.
“Esperamos que em um breve prazo possamos resolver essa situação que se arrastou por longos 
16 anos sem solução”, afirmou a subcoordenadora Social do Promaben, Regina Penna. 

Os Colaboradores do Promaben conheceram novas 
ferramentas de fiscalização de contratos
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A Prefeitura de Belém, por meio da 
Secretaria Municipal de Habitação – 
Sehab, estuda propostas para reassentar 
famílias que foram remanejadas de seus 
imóveis por causa das obras da primeira 
etapa do Promaben. Hoje, 69 famílias 
con�nuam recebendo o auxílio aluguel.
Em reunião entre as equipes da Sehab e 
do Promaben, realizada no dia 10/06, o 
diretor Social da Sehab, Edi do Vale, 
afirmou que “o Departamento Social da 
Sehab está estudando isso”.
“O diálogo com a Sehab é fundamental 
para o planejamento da resolução dessas 
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PREFEITURA ESTUDA PROPOSTAS 
PARA REASSENTAR FAMÍLIAS

O reassentamento das famílias foi o tema do encontro entre 
representantes do Promaben e da Sehab


	Página 1
	Página 2

