O Programa de Educação
Ambiental e Sanitária – PEAS
promoveu, no mês de julho, mais
uma versão da I Mostra de Cinema
do Promaben – Cine Ambiental e
oﬁcinas de Aproveitamento de
Alimentos e de Reaproveitamento
de Óleo de Cozinha. As ações foram
realizadas pelo consórcio
TPF/Synergia, em parceria com a
Coopera va de Catadores de
Material Reciclável (Concaves) e a
comunidade. O obje vo dessas
ações foi o de promover a educaCINE AMBIENTAL
ção ambiental e oferecer alterna vas de renda para a população dos bairros a ngidos pelas
obras do Promaben.
Mais de 40 moradores do bairro do Jurunas assis ram o documentário “Lixo Extraordinário”
exibido no Centro Comunitário da Passagem Limoeiro, no bairro do Jurunas, na noite de 08/07,
como parte da programação da I Mostra de Cinema do Promaben – Cine Ambiental. O ﬁlme
retrata o trabalho do ar sta Vik Muniz que transforma lixo em arte. “Achei muito gra ﬁcante. O
ﬁlme mostra do lixo ao luxo. Nós podemos fazer a nossa parte e mudar a realidade” empolgouse a líder comunitária, Ana Reis.
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REINICIADAS OBRAS DO CANAL
DE DESCARGA E MACRODRENAGEM
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PEAS PROMOVE CINE AMBIENTAL E
APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS

OFICINA DE APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS

OFICINA DE REAPROVEITAMENTO DE ÓLEO DE COZINHA

Realizada no dia 13/07, na Igreja Quadrangular, a Oﬁcina de Aproveitamento de Alimentos,
ensinou a 30 moradoras da Rua dos Caripunas, no bairro do Jurunas, a u lizar talos, sementes,
cascas de frutas, verduras e legumes. A bióloga e pedagoga, Verônica Costa, que ministrou a
oﬁcina, ensinou como fazer bife à milanesa de casca de banana, entre outros pratos.
A Oﬁcina de Reaproveitamento de Óleo de Cozinha para fabricação de sabão foi realizada em
dois momentos. No dia 22/07, na Avenida Bernardo Sayão, nº 1114, com a par cipação de 30
pessoas, e no dia 27/07, na Travessa Monte Alegre, nº 1512 que reuniu 25 pessoas. A oﬁcina foi
ministrada pela engenheira agrônoma, Tahnity Haarad. A oﬁcina foi antecedida por ações de
sensibilização da população que resultaram na coleta de meia tonelada de material reciclável
recolhidos pela Concaves.
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As obras do Canal de Descarga da Caripunas Beira Mar estão
previstas para ser entregues em dezembro deste ano

A Prefeitura de Belém, por meio do Programa de
Saneamento da Bacia da Estrada Nova – Promaben,
reiniciou as obras do Canal de Descarga da Caripunas
Beira Mar e de macrodrenagem e urbanização da
Sub-bacia 2, na Travessa Timbiras e na Rua dos
Caripunas.
“A empresa que ganhou a licitação para realizar a obra
não conseguia comprovar para a nossa gestão que era
capaz de gerir o volume de pagamento que estava
solicitando. Além disso, a gestão passada deixou três
meses de pagamento atrasado”, explicou o
coordenador Geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues,
sobre o mo vo da paralisação das obras.
Os pagamentos foram regularizados e as obras,

iniciadas em novembro de 2019, agora estão
previstas para serem concluídas em dezembro deste
ano, devendo acabar com os problemas que afetam
os moradores da Avenida Bernardo Sayão. Mas a
empresa ainda está sob avaliação. Caso a empresa
não corresponda às expecta vas pode ser feito o
distrato e chamada a segunda colocada ou até uma
nova licitação.
“Nós queremos ﬁnalizar a obra do Canal de Descarga,
dos Poços de Visitação na Caripunas e Timbiras até o
ﬁnal do ano e liberar o tráfego na Bernardo Sayão
naquele trecho que já está impactado há muito
tempo trazendo prejuízo para a população”, enfa za
Rodrigo Rodrigues.
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O desbloqueio de U$ 18 milhões
para a revitalização de canais da
Bacia do Una foi aprovado pelo
Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, em revisão
de carteira realizada com o
Promaben. Mas, para isso, é
necessário que sejam reabilitadas as
obras realizadas pelo Promaben I na
Bacia do Una.
Estão previstos o desassoreamento
dos canais, re rada de benfeitorias
i r re g u l a re s , re c u p e ra çã o d a s
Técnicos do Promaben e da Secretaria Municipal de Saneamento vistoriaram
canais da Bacia do Una para iden ﬁcar pontos crí cos
defensas e passarelas, além da
desobstrução de redes de esgoto e recuperação da pavimentação das vias. Uma visita técnica foi
realizada no dia 13/07 nos Canais do Galo, Pirajá, da 9 de Janeiro e no sistema de comportas do
Canal do São Joaquim para iden ﬁcação dos pontos crí cos.

A Prefeitura de Belém, por meio do
Promaben, relançou no dia 14/07, o
edital para a construção de 224
unidades habitacionais e 44 boxes
de comércio, no bairro do Jurunas.
As empresas interessadas em
fornecer o serviço têm 30 dias para
apresentação de propostas. O
prazo para execução das obras é de
um ano.
Lançado com irregularidades na
ge stã o a nte r i o r, o e d i ta l fo i
re ava l i a d o . O o rça m e nto fo i
atualizado para R$ 33 milhões como
preço de referência. O prazo de O conjunto habitacional e os boxes comerciais serão construídos
validade das propostas passou de 60 em terreno de propriedade do Promaben
dias para 120 dias, com o acréscimo de um seguro para mais 28 dias de garan a.
O conjunto habitacional para abrigar famílias remanejadas pelas obras do Promaben será
construído na Av. Bernardo Sayão esquina com Travessa Quin no Bocaiúva. Mais informações nos
s i t e s : w w w. b e l e m . p a . g o v. b r / p r o m a b e n e w w w. b e l e m . p a . g o v. b r E - m a i l :
comissaoespecialpromaben@gmail.com.

SETOR SOCIAL INICIA DIAGNÓSTICO PARA ATUALIZAÇÃO DO PER
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PREFEITURA APRESENTA ALTERNATIVAS PARA FAMÍLIAS REMANEJADAS
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Encontram-se em processo de análise e tratamento os dados dos três trechos do cadastramento socioambiental já ﬁnalizados: o 1° Trecho
(Avenida Bernardo Sayão entre Rua dos
Mundurucus e Avenida Engenheiro Fernando
Guilhon), na Sub-Bacia I; o 2° Trecho (Bernardo
Sayão entre Travessa Quin no Bocaiuva e
Engenheiro Fernando Guilhon); e 3º Trecho (Ilha
Bela), na Sub-bacia II, num total de 450 imóveis.
Após a análise e tratamento dos dados será A equipe Social do Promaben já iniciou a análise e
elaborado o diagnós co da área que irá subsidiar tratamento dos dados do cadastro social de três trechos.
a atualização do Plano Especíﬁco de Reassentamento – PER, de 2013. O cadastramento con nua
para o trecho denominado Miolo do Jurunas no qual já foram iden ﬁcados 121 imóveis para
cadastrar, com previsão de execução neste mês de agosto.
CADASTRO FÍSICO – O cadastramento sico já foi concluído no primeiro trecho (Bernardo Sayão
entre Mundurucus e Fernando Guilhon). No segundo trecho (Bernardo Sayão entre Fernando
Guilhon e Travessa Quin no Bocaiúva) faltam somente concluir algumas pendências. No início
de agosto começa o levantamento no terceiro trecho (Ilha Bela). A equipe de Engenharia já
iniciou a confecção dos laudos do primeiro trecho a par r dos novos dados coletados para fazer
uma avaliação dos imóveis de acordo com os preços atuais de mercado.

Foram oferecidas a 25 famílias que ainda recebem auxílio aluguel
unidades habitacionais em residenciais que estão sendo construídos em Outeiro

A Prefeitura de Belém, por meio do
Promaben e da Secretaria Municipal de
Habitação, apresentou, no dia 20/07,
propostas de moradia para 25 famílias que
há 16 anos recebem auxílio aluguel. Essas
famílias foram remanejadas pelas obras
do Promaben I, em 2005.
Foram oferecidas a elas unidades
habitacionais nos Residenciais Viver
Outeiro e Maracacuera I e II que devem
ser entregues até o ﬁm do ano. “O
Promaben só precisa informar quais
famílias aceitam as unidades e imediatamente iniciamos os processos com a

Caixa”, aﬁrma o secretário de Habitação, Rodrigo Moraes.
As famílias que aceitarem a proposta deverão procurar o setor Social do Promaben para serem
encaminhadas. Quem não aceitar a proposta deverá aguardar a conclusão do conjunto habitacional que será construído na Avenida Bernardo Sayão, no Jurunas.
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RELANÇADO EDITAL PARA CONSTRUÇÃO
DE HABITAÇÕES E COMÉRCIOS
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BID DESBLOQUEIA U$ 18 MILHÕES PARA REVITALIZAR
CANAIS DA BACIA DO UNA

