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O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, 
acompanhado pelo coordenador Geral do Promaben, 
Rodrigo Rodrigues, vistoriou as obras do canal de 
descarga Caripunas Beira-Mar no dia 13/08.

Com 70% do trabalho já concluído, o canal de 
descarga da Caripunas Beira-Mar é uma das mais 
importantes obras de saneamento executadas pela 
Prefeitura de Belém que beneficiará moradores dos 
bairros da Cremação, Condor, Jurunas, Ba�sta 
Campos e Cidade Velha. A previsão de entrega da 
obra é para dezembro deste ano.

“É um absurdo que se gastasse aqui sem ter 
comportas”, cri�cou o prefeito Edmilson Rodrigues 
referindo-se aos erros do projeto. Rodrigo Rodrigues 

A Prefeitura de Belém promoveu, 
no dia 18/08, a visita de lideranças 
comunitárias, de delegados do 
fórum permanente de par�cipação 
popular – Tá Selado! e de famílias 
em situação de auxílio moradia à 
Estação de Tratamento de Água 
(ETA) Bolonha. Eles par�ciparam do 
Circuito Ambiental – Caminho das 
Águas, em que acompanharam 
todas as etapas do tratamento da 
água. A inicia�va foi do Programa 
de Educação Ambiental e Sanitária 
(PEAS) do Promaben, em parceria 
com a Companhia de Saneamento 

LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS PARTICIPAM DE CIRCUITO 
AMBIENTAL NA ETA BOLONHA
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Prefeito vistoria obra do 
canal de descarga da 
Caripunas Beira-Mar

O prefeito Edmilson Rodrigues ficou sa�sfeito com o andamento 
das obras do canal de descarga Caripunas Beira-Mar
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afirmou que “nós conseguimos retomar as obras, 
regularizar os pagamentos (das dívidas deixadas pela 
administração passada) e fazer os ajustes necessários 
no projeto”. 

Além da macrodrenagem na área, a Prefeitura de 
Belém realizará um diagnós�co socioeconômico de 
400 famílias localizadas às proximidades da obra.

“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.

Lideranças comunitárias, delegados do Tá Selado e famílias em situação de auxílio 
moradia do Jurunas, Cremação e Condor conheceram a ETA Bolonha

do Pará (Cosanpa).
“O nosso intuito é criar a consciência da importância de manter o recurso hídrico em boa 
qualidade, evitando que venham a contrair doenças veiculadas pela água”, afirmou Alex Ruffeil, 
subcoordenador Ambiental do Promaben.
Os par�cipantes ficaram impressionados. “A gente às vezes tem dúvida de encher um copo 
d'água na torneira e tomar. Mas nós estamos tomando uma água bem tratada”, elogiou Miguel 
Andrade, 61, delegado do Tá Selado.

DELEGADOS DO TÁ SELADO CONHECEM PROJETOS SOCIAIS E DE 
URBANISMO PARA ÁREA DO PROMABEN

O coordenador Geral do Tá Selado, Cláudio Puty, elogiou a 
inicia�va da Prefeitura de incluir projetos de urbanismo no 
planejamento do Promaben

Os projetos sociais do Promaben e de urbaniza-
ção para os bairros da Condor, Cremação e 
Jurunas foram apresentados a 68 delegados do 
Tá Selado, durante uma plenária, realizada na 
Unidade Coordenadora do Promaben, no dia 
11/08.
Os projetos de urbanização, que incluem a 
Praça da Juventude e Praça do skate, além de 
áreas de esporte e lazer, passeios, espaços 
culturais e ciclovias, foram apresentados pelo 
assessor técnico da Prefeitura, arquiteto José 
Rayol.
A subcoordenadora Social do Promaben, 
Regina Penna, apresentou as ações do Projeto 
Social que incluem pesquisa, cursos de 
capacitação profissional e oficinas de geração 
de trabalho e renda do Programa de Educação 
Ambiental e Sanitária.

 “Eu achei maravilhoso, principalmente da 
parte das pessoas cadeirantes. Esse projeto vai 
inserir essas pessoas na sociedade”, elogiou 
Max Roberto Silva dos Santos, 48, delegado do 
Jurunas.
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PROMABEN REÚNE COM BID PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Aos 82 anos, a aposentada Maria Pantoja 
conquistou o seu primeiro imóvel. A família 
dela é uma das 34 famílias que aceitaram a 
oferta feita pelo Governo da nossa gente para 
morar em imóveis próprios no Residencial 
Tenoné II. Elas fazem parte de um grupo de 
famílias remanejadas pelo Promaben I, em 
administrações anteriores, e estavam há anos 
recebendo o aluguel social.
Doze famílias também receberam apoio, por 
meio do Plano Específico de Remanejamento 
(PER), para se mudarem porque não �nham 
recursos para isso. O PER não estava sendo 
executado de forma adequada, segundo a 
subcoordenadora Social do Promaben, Regina 
Penna, que ar�culou com outros órgãos municipais “para viabilizar o transporte dessas famílias, 
já que não havia contrato em vigência para esse serviço”.
A aposentada Maria Pantoja abre um sorriso no rosto ao falar nova casa. “Finalmente consegui-
mos ocupar o nosso espaço, graças a Deus”.

MUDANÇA PARA RESIDENCIAL MELHORA VIDA DE FAMÍLIAS REMANEJADAS

O so�ware do Sistema de Gestão Ambiental e 
Social (SGAS) do Promaben será ampliado 
com o desenvolvimento de novos procedi-
mentos e processos de gestão social, 
ambiental e de engenharia. O so�ware é 
u�lizado pelo Promaben por meio de um 
termo de cooperação com a Companhia de 
Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa) 
que será renovado. 
O so�ware poderá ser incorporado a outros 
órgãos municipais, como as secretarias de 
Saneamento (Sesan) e de Meio Ambiente 
(Semma) num futuro próximo.
“A ideia é ampliar e ajustar o so�ware, 
tornando-o mais eficiente e possibilitando 
sua u�lização por todo o município nos 

LEVANTAMENTOS DE CAMPO DE CADASTRAMENTOS 
ENCERRAM ESTE MÊS
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SGAS SERÁ AMPLIADO E PODERÁ SER INCORPORADO A OUTROS ÓRGÃOS
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Saneamento
Infraestrutura 
Urbana

Habitação Comércios

Técnicos e dirigentes do Promaben 
reuniram-se de forma remota com 
r e p r e s e n t a n t e s  d o  B a n c o 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), nos dias 25, 26 e 31/08, para 
discu�r os avanços do Programa, 
pr inc ipa lmente  nas  áreas  de 
Salvaguardas Social e Ambiental, 
consideradas as mais estratégicas 
para o banco.
“Para adequar os projetos a essas 
normas o BID tem especialistas que 
acompanham especificamente essas 
áreas e o trabalho realizado por elas. 
Essas são as reuniões de missões, são 

reuniões de gerenciamento e monitoramento de todo o Programa”, relatou a subcoordenadora 
Social do Promaben, Regina Penna. 
O BID recebeu informações atualizadas e de qualidade sobre que está sendo realizado nas áreas 
social e ambiental. “Então nós apresentamos, o nosso status de execução, combinando as ações 
sociais e ambientais com o cronograma de obras”, afirmou Regina Penna.
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Os técnicos e dirigentes do Promaben também receberam orientações 
para ocumprimento das Salvaguardas Social e Ambiental do Banco

A Prefeitura de Belém encerra este mês 
o trabalho de campo dos cadastramen-
tos socioambiental e �sico de todos os 
trechos de obras do Promaben II, nos 
bairros do Jurunas, Cremação e Condor. 
A selagem do Miolo do Jurunas, o 
úl�mo trecho, foi encerrada no dia 
25/08.
Até agora já foram cadastrados 98 
imóveis no trecho 1 (Bernardo Sayão 
e nt re  M u n d u r u c u s  e  Fe r n a n d o 
Guilhon); 317 no trecho 2 (Bernardo 

Sayão entre Fernando Guilhon e Quin�no Bocaiúva); e 134 no trecho 3 (Ilha Bela, na Cremação). 
No Miolo do Jurunas os imóveis ainda con�nuam sendo cadastrados.
A par�r desses dados vai ser feito um diagnós�co que apresentará dados para a leitura da 
realidade das famílias a serem remanejadas no processo de intervenção das obras da Bacia da 
Estrada Nova. “Para isso a gente precisa conhecer essas famílias, saber das suas condições para 
que a gente possa proceder a essa análise”, explica a subcoordenadora Social, Regina Penna.

As equipes Social e de Engenharia do Promaben selaram os úl�mos 
imóveis do Miolo do Jurunas no dia 25 de agosto

As famílias, que moravam em palafitas em cima de canais, 

mudaram-se para o Residencial Tenoné II, no bairro do Tenoné, 

em Belém

órgãos que desempenham papel nas ações ambientais e de saneamento”, afirmou o coordenador 
Geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues. “O sistema não era capaz de atender todos os parâmetros 
ambientais”, informou a coordenadora Adjunta do Promaben, Victória Veras. 

A renovação do acordo de cooperação entre o Promaben e Cinbesa foi 
acertada em reunião virtual realizada no dia 19 de agosto
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