
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO  
MUTIRÃO DA JUVENTUDE, CINE AMBIENTAL E 

PAINEL DAS ORIGENS DE BELÉM 
 

MUTIRÃO DA JUVENTUDE 
25 de maio de 2021: Oficina de Sensibilização 

Escola Rotary, das 8h às 12h 

 
Abertura do evento com a apresentação dos catadores da CONCAVES e 

demais agentes ambientais na EMEIF Rotary. 

 



 
Palestra ministrada pela bióloga e pedagoga Verônica Costa do consórcio 

TPF/Synergia. 

 

 

Entrevista concedida pelo coordenador Geral do Promaben, Rodrigo 
Rodrigues, para a TV RBA. 

 



 

Entrevista concedida pelo subcoordenador Ambiental do Promaben, Alex 
Ruffeil, para a TV Nazaré. 

 

 

 

 
Palestra ministrada pela Presidente da CONCAVES, Débora Baía. 

 



 
Encerramento das atividades após as palestras, do coffee break e da entrega 

de equipamentos. 

 

• Links para as matérias virtuais: 

- Rede Pará: https://redepara.com.br/Noticia/220011/mutirao-da-
juventude-abre-acoes-de-educacao-ambiental-do-promaben. 

- Agência Belém: http://agenciabelem.com.br/Noticia/220011/mutirao-da-
juventude-abre-acoes-de-educacao-ambiental-do-promaben. 

- Site Oficial do PROMABEN: https://promaben.belem.pa.gov.br/mutirao-
da-juventude-abre-acoes-de-educacao-ambiental-do-promaben/. 

- Belém Notícias: https://www.belemnoticias.com/post/prefeitura-
promove-ações-de-educação-ambiental-na-área-do-promaben. 

 

 
 

26 de maio: Sensibilização porta a porta 

Avenidas Bernardo Sayão e Roberto Camelier e Travessa 
Quintino Bocaiúva de 8h às 12h 
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Chegada dos agentes ambientais ao trecho da esquina da 

Roberto Camelier com Quintino Bocaiúva. 

 
Concentração no trecho Quintino Bocaiúva esquina com Roberto Camelier. 

 



 
A presença do Bike Som apresentando o Spot gravado para a 

divulgação das ações no bairro da Condor. 

 

 
Entrevista da coordenadora Adjunta do Promaben, Victória Veras, 

concedida para a TV Liberal.  

 



 
Início das atividades do Mutirão nos trechos da Roberto Camelier 

e Quintino Bocaiúva. 

 

 
Coleta de material reciclável e conscientização de porta a porta. 

 



 
Entrega de panfleto explicativo em mãos aos moradores. 

 

 
Reunião de avaliação das atividades de coleta de material reciclável 

sensibilização dos moradores 

 



 
Hidratação dos agentes ambientais após as atividades. 

 

 
Chegada do caminhão para o transporte dos resíduos sólidos 

coletados durante o Mutirão da Juventude. 

 

• Links para as matérias virtuais: 



- Site Belém.com.br: https://belem.com.br/noticia/3856/mutirao-coleta-
reciclaveis-e-promove-educacao-ambiental-em-belem. 

- Agência Belém: http://agenciabelem.com.br/Noticia/220034/moradores-da-
condor-aprovam-o-mutirao-da-juventude. 

- Rede Pará: https://redepara.com.br/Noticia/220034/moradores-da-condor-
aprovam-o-mutirao-da-juventude. 

- Site do PROMABEN: https://promaben.belem.pa.gov.br/moradores-da-
condor-aderem-ao-mutirao-da-juventude/. 

 

27 de maio: segundo dia de sensibilização 

Avenidas Bernardo Sayão e Roberto Camelier e Travessa 
Quintino Bocaiúva de 8h às 12h 

 

 
Concentração para as atividades na esquina entre Roberto Camelier 

e Quintino Bocaiúva. 
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Presença do Bike Som para auxiliar na divulgação do mutirão. 

 

 
Início da coleta de material reciclável no trecho da Roberto Camelier. 

 



 
Entrega de panfleto explicativo de porta a porta. 

 

 
Conscientização da população. 

 



 
Encerramento das atividades no trecho Fernando Guilhon. 

• Links para as matérias virtuais: 

- Agência Belém: http://agenciabelem.com.br/Noticia/220066/mutirao-da-
juventude-pretende-retirar-das-ruas-mais-de-uma-tonelada-residuos-solidos. 

- Rede Pará: https://redepara.com.br/Noticia/220066/mutirao-da-juventude-
pretende-retirar-das-ruas-mais-de-uma-tonelada-residuos-solidos. 

 

 

28 de maio: terceiro dia de sensibilização 

Avenidas Bernardo Sayão e Roberto Camelier e Travessa 
Quintino Bocaiúva de 8h às 12h 

 

http://agenciabelem.com.br/Noticia/220066/mutirao-da-juventude-pretende-retirar-das-ruas-mais-de-uma-tonelada-residuos-solidos
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Transporte dos catadores da CONCAVES. 

 

 
Início das atividades no trecho Quintino Bocaiúva com na Bernardo Sayão. 

 

 



 
Coleta de material reciclável  e conscientização de porta a porta. 

 

 
Coleta de resíduos sólidos recicláveis. 

 



 
No fim das atividades houve entrega de lanches para os agentes ambientais. 

 

 
Print da matéria que foi ao ar no JL 1ª edição da TV Liberal. 

 

• Links para matérias virtuais: 

- Agência Belém: http://agenciabelem.com.br/Noticia/220079/populacao-do-
jurunas-entrega-mais-de-tres-toneladas-de-material-reciclavel. 

- Rede Pará: https://redepara.com.br/Noticia/220079/populacao-do-jurunas-
entrega-mais-de-tres-toneladas-de-material-reciclavel. 
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- Site do PROMABEN: https://promaben.belem.pa.gov.br/populacao-do-
jurunas-entrega-mais-de-tres-toneladas-de-material-reciclavel/. 

 

CINE AMBIENTAL 

25 de maio de 2021 Escola Rotary, das 8h às 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arte usada para a promoção do evento. 

 

A coordenadora Adjunta do Promaben, Vitória Veras, abriu o evento 
agradecendo a presença de educadores e moradores. 

https://promaben.belem.pa.gov.br/populacao-do-jurunas-entrega-mais-de-tres-toneladas-de-material-reciclavel/
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Início da exibição do documentário indicado ao Oscar, “Lixo Extraordinário”. 

 

 
Distribuição de lanche durante a exibição do filme. 

 



 
Palestra ministrada pela pedagoga e bióloga do consórcio TPF/Synergia 

Verônica Costa encerrou o evento. 

• Links para materiais virtuais: 

-  Agência Belém: http://agenciabelem.com.br/Noticia/220025/primeira-
mostra-de-cinema-do-promaben-debate-sobre-o-destino-do-lixo. 

- Rede Pará: https://redepara.com.br/Noticia/220025/primeira-mostra-de-
cinema-do-promaben-debate-sobre-o-destino-do-lixo. 

- Site do PROMABEN: https://promaben.belem.pa.gov.br/cine-ambiental-
sensibiliza-para-questoes-ambientais/. 

 

 

 

 

PAINEL DAS ORIGENS BELENENSES 

28 de maio de 2021 Escola Rotary, de 8h às 10h 
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Arte de divulgação do evento para as redes sociais. 

 

 
Apresentação do evento pelo palestrante, historiador e presidente da 

Fundação Cultural do Município de Belém - Funbel, Michel Pinho. 



 
Excursão pelas redondezas da escola Rotary, no bairro da Condor. 

 

 
A excursão teve como objetivo mostrar os resquícios das origens 

belenenses na arquitetura popular e costumes preservados até hoje. 



 

A palestra continuou após o retorno da excursão. 

 

 

A bióloga e pedagoga do consórcio TPF/Synergia, Verônica Costa 

falou sobre o PEAS 

 



 
O painel foi encerrado com reuniões em grupo mediadas pela 

engenheira ambiental do consórcio TPF/Synergia, Nosliana Rabelo. 

 

• Links para matérias virtuais: 

- Agencia Belém: http://agenciabelem.com.br/Noticia/220083/painel-das-
origens-de-belem-faz-passeio-pela-historia-da-cidade. 

- Rede Pará: https://redepara.com.br/Noticia/220083/painel-das-origens-de-
belem-faz-passeio-pela-historia-da-cidade. 

- Site do PROMABEN: https://promaben.belem.pa.gov.br/painel-das-origens-
de-belem-faz-passeio-pela-historia-da-cidade/. 

- Site do PROMABEN: https://promaben.belem.pa.gov.br/painel-das-origens-
de-belem-destaca-contribuicao-dos-ribeirinhos/. 

 

SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA 

29 de maio de 2021, Escola Silvio Nascimento, de 9h às 11h 
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Banner de divulgação do PEAS. 

 

 
Apresentação da Banda da Guarda Municipal tocando música popular e os 

Hinos do Brasil e de Belém. 



 

A deputada Estadual Marinor Brito discursou na abertura do evento 

 

 
O coordenador Geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues, falou sobre 

a importância do Pograma. 

 



 
O coordenador de Educação Ambiental da Sesan, Mauro Ribeiro, 

também discursou. 

 

 
A Presidente da CONCAVES, Débora Baía, também discursou. 

 



 
A pedagoga e bióloga do consórcio TPF/Synergia, Verônica Costa, 

apresentou o PEAS 

 

 
Os Agentes Ambientais Marcos Ribeiro e Rose agradeceram 

a oportunidade e elogiaram as ações do programa. 

 



 

O coordenador de Operações da Defesa Civil, Claudionor Correa, 

também discursou  

Foram entregues lanches para todos os participantes. 

 

 
O lanche distribuído para os presentes no evento. 

 

 

 



 
Entrega simbólica do material reciclável coletado em três dias 

durante do Mutirão da Juventude 

 
 

 

• Links para matérias virtuais: 

- Diário Online: 
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/655367/toneladas-de-material-
reciclavel-sao-recolhidas-no-jurunas. 
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