PARCERIA COM O BANCO DO POVO BENEFICIARÁ FAMÍLIAS DA ÁREA
DO PROMABEN

Informativo Mensal do Programa de
Saneamento da Bacia da Estrada Nova

DIAGNÓSTICO FINAL DOS CADASTRAMENTOS FICA PRONTO ESTE MÊS
O Diagnós co ﬁnal de todo o processo dos
cadastros socioambientais e avaliação sica
dos imóveis localizados na área de inﬂuência
das obras do Promaben deve ﬁcar pronto até o
ﬁnal deste o mês. No mês de setembro os
cadastradores retornaram aos úl mos trechos
que ainda apresentavam algumas pendências,
no Miolo do Jurunas e Ilha Bela.
“Esta a vidade está deﬁnida na programação
como prioridade, tendo em vista que os
d i a g n ó s co s s u bs i d i a rã o u m a l e i t u ra
atualizada da realidade das famílias residentes
nas áreas afetadas e contribuirão para deﬁnir
soluções para cada situação a ser analisada”,
aﬁrma Regina Pena, subcoordenadora Social

do Promaben.
Os moradores estão com boas expecta vas em relação às obras. “Não vejo a hora de isso
acontecer. Isso é muito importante pra cidade crescer em saneamento que a gente está
precisando disso aqui”, aﬁrmou o comerciante Manoel Machado de Fá ma da Costa, 65,
morador do Miolo do Jurunas.
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CONSULTA PÚBLICA OUVE
POPULAÇÃO SOBRE SES
DA BACIA DA ESTRADA NOVA
Foto: Ascom Promaben

Para Naiara Alencar, 29 anos, os
cursos oferecem uma esperança Em reunião realizada no dia 06/10, no Promaben, representantes do Banco do
para manter os ﬁlhos. “Eu sou Povo deram orientações sobre os cursos que serão realizados
manicure e estou desempregada, aprender a fazer pão vai me ajudar a manter a mim e aos meus
ﬁlhos. Essa é uma nova oportunidade para as donas de casa”, aﬁrmou.
Os cursos serão realizados de 18 a 29 de outubro, nos períodos da manhã e à tarde, no Centro
Comunitário Paulo Roberto, no Jurunas. A ação também tem a par cipação do CRAS da Funpapa
que faz as buscas a vas do público beneﬁciado.
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Uma parceria entre o Promaben e
o B a n co d o Povo d e B e l é m
beneﬁciará famílias do bairro do
Jurunas, em situação de auxílio
moradia e inscritas no programa
Bora Belém. Elas par ciparão de
cursos de paniﬁcação artesanal, de
p ro c e s s a m e n t o d e f r u ta s e
produção de doces do Programa
Donas de Si. “Com esses cursos,
vamos garan r autonomia
ﬁnanceira para essas mulheres e
suas famílias”, aﬁrma a subcoordenadora social do Promaben,
Regina Penna.

Os úl mos cadastramentos socioambientais foram realizados
na Ilha Bela, no bairro da Cremação

PROMABEN INFORMA

Mapa de localização da área que será beneﬁciada pelo Sistema
de Esgotamento Sanitário da Bacia da Estrada Nova

Está aberta a consulta pública da Prefeitura de Belém,
por meio do Promaben, sobre os estudos ambientais
do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES da Bacia
da Estrada Nova. Aberta no dia 04/10, a consulta
pública vai até o dia 22/10 por meio do site
sesbaciaestradanova.belem.pa.gov.br/#.
“É importante que a população entenda como
funcionará o sistema e como funcionará o tratamento
para que a gente consiga mudar a realidade do
saneamento na Bacia da Estrada Nova e no Município
de Belém”, aﬁrmou o coordenador Geral do
Promaben, Rodrigo Rodrigues.

No dia 14/10, será realizada uma consulta presencial,
na Ilha do Combu, das 15h às 17h. No dia 15/10,
haverá um ponto de acesso no estacionamento do
Promaben, com telão de transmissão ao vivo e
microfones para que a população possa se
manifestar, das 18h às 21h.
Com uma vazão média de 143,26 litros por segundo,
o sistema vai atender 84 mil moradores do Jurunas e
parte dos bairros de Ba sta Campos, Cidade Velha e
Condor. Serão construídas uma Estação de
Tratamento de Esgoto, estações elevatórias e redes
de esgoto.

Contato Promaben:
0800 095 0016
instagram.com/promaben.pmb

facebook.com/promaben.ucp

twi er.com/promabenPMB

LICITAÇÃO DE HABITAÇÕES E COMÉRCIOS E UNIDADE DE
DOENÇAS TROPICAIS ESTÁ EM FASE FINAL

Depois de 16 anos recebendo o auxílio
aluguel, famílias conheceram, no dia 24/09,
os apartamentos oferecidos pela Prefeitura
de Belém, nos Residenciais Maracacuera I e II,
em Icoaraci, como alterna va de moradia.
Quando a gestão do prefeito Edmilson
Rodrigues assumiu, eram 97 famílias
recebendo auxílio-aluguel. Dessas, 30 já
conseguiram ser remanejadas e aceitaram
unidades habitacionais. Sete famílias já
assinaram o Termo de Adesão para sair do
bene cio.
Sete famílias decidiram morar nos residenciais Maracacuera I e II,
“A visita aconteceu de forma muito posi va,
depois da visita realizada no dia 24/09
com as famílias que estavam animadas com a
efe vação do direito a sua moradia, já que estão há 16 anos em situação de auxílio moradia”,
aﬁrmou a subcoordenadora Social do Promaben, Regina Penna.
A vendedora Carla Paixão, 27, comemorou: “Está todo mundo esperando há muito tempo por
isso, a Prefeitura está oferecendo uma moradia digna. É uma oportunidade de ﬁnalmente ter
um local nosso”. Os apartamentos serão entregues em dezembro.
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Líderes comunitários e conselheiros do Tá
Selado do Jurunas, Condor e Cremação se
tornaram agentes ambientais do Promaben
depois de concluírem o curso de Agentes
Urbanos de Educação Ambiental e Sanitária
promovido pelo Programa. O vice-prefeito de
Belém, Edilson Moura, e a deputada Marinor
Brito par ciparam da entrega dos diplomas e
carteirinhas, assinadas pelo prefeito,
Edmilson Rodrigues, aos 18 concluintes, no
encerramento do curso, no dia 25/09.
O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, par cipou da entrega
dos cer ﬁcados e carteirinhas aos 18 concluintes, no
“Esse curso de qualiﬁcação para agentes
encerramento do curso
ambientais é muito importante para o futuro
da cidade”, aﬁrmou o vice-prefeito Edilson Moura. “Belém virou um verdadeiro lixão e agora a
prefeitura quer mudar essa consciência e vamos ajudar, ﬁscalizando, trazendo para nossa
comunidade esses ensinamentos”, aﬁrmou o novo agente ambiental, Reinaldo Salinos.
O curso foi realizado entre os dias 13 e 14 e 23 e 24/09, num total de 24 horas aula sobre Noções
Básicas de Saneamento, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Legislação Ambiental,
ministradas pelas professoras da UFPA, Ludetana Araújo e Marcilene Avelar, com a par cipação
da coordenadora de Educação Ambiental da SEMMA, Claudia Kahwage e do biólogo Abílio
Ohana.
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MORADORES DO JURUNAS, CONDOR E CREMAÇÃO
APRENDEM A REAPROVEITAR PNEUS
Moradores dos bairros da Condor, Jurunas e Cremação se
entusiasmaram com a ideia de transformar pneus velhos,
descartados em vias públicas, em bonitas ﬂoreiras para
enfeitar suas casas e ruas e ganhar algum dinheiro
enquanto ajudam a preservar o meio ambiente. Eles
concluíram no dia, 05/10, a segunda Oﬁcina de
Reaproveitamento de Pneus, promovida pela Prefeitura
de Belém, por meio do Promaben.
“A gente está tentando associar o aproveitamento de
resíduos, a conservação do meio ambiente e a geração de
renda. Esses pneus poderiam estar sendo lançados em Os moradores produziram ﬂoreiras que poderão ser
canais e aterros sanitários de forma inadequada”, aﬁrmou vendidas e até usadas para impedir o descarte irregular
o coordenador Geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues. A de resíduos e lixo em vias públicas
coordenadora Adjunta, Victória Veras, destacou a importância da educação ambiental “para a
conservação das obras de infraestrutura pela população em conjunto com o poder público”.
Ministrada pelo artesão Orlando Serra, na Escola Antônia Paes e Silva, a oﬁcina reuniu 20
moradores desses bairros que ﬁcam na área de inﬂuência das obras do Promaben. A inicia va foi
do Programa de Educação Ambiental e Sanitária (PEAS), do Projeto Social do Promaben e realização do consórcio TPF/Synergia.
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FAMÍLIAS EM AUXÍLIO ALUGUEL DECIDEM MORAR NOS
RESIDENCIAIS MARACACUERA I E II
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Já está na fase ﬁnal a licitação para a
construção de 224 unidades habitacionais e
44 boxes de comércio, na Travessa Quin no
Bocaiuva com Avenida Bernardo Sayão, para
o reassentamento de famílias que serão
remanejadas pelas obras do Promaben II. A
Comissão Especial de Licitação do Promaben
está elaborando o relatório do julgamento
parcial das três propostas apresentadas. As
obras estão orçadas em R$ 33 milhões, com
O conjunto com 244 unidades habitacionais e 44 boxes de comércio será
ﬁnanciamento do Banco Interamericano de construído
em terreno próprio da Prefeitura, na esquina da Quin no
Bocaiuva
com Bernardo Sayão
Desenvolvimento – BID e prazo de conclusão
de um ano. Em breve será assinado o contrato com a empresa que ﬁscalizará as obras.
A licitação para a contratação de empresa para a realização de obras de ampliação da Unidade
de Referência de Vigilância das Doenças Tropicais Negligenciadas ainda está em fase de análise
de propostas. A obra está orçada em R$ 2.326.482,97 também com ﬁnanciamento do BID.
“Tudo está sendo providenciado da maneira mais célere possível, dentro da legalidade,
seguindo os trâmites da legislação internacional de licitações exigidas pelo BID”, garante a
especialista de Aquisições da UCP/Promaben, Lidiane Cunha.

MORADORES DO JURUNAS, CONDOR E CREMAÇÃO
SE TORNAM AGENTES AMBIENTAIS

