MEMBROS DA CAO VISITAM CANAL DE DESCARGA
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A convite da Prefeitura de Belém, por
meio do Promaben, os integrantes da
Comissão de Acompanhamento das
Obras (CAO) visitaram as obras do
Canal de Descarga Caripunas BeiraMar, na manhã do dia 09/11.
Integrante da CAO, Jorge Pojo avaliou
a visita como “posi va porque nós
não nhamos essa abertura de fazer
o acompanhamento de visita junto
com o Promaben. Então a gente vê
que as obras realmente estão
acontecendo e a gente ﬁca muito feliz
com isso”.

Os integrantes da CAO foram recepcionados pela coordenadora Adjunta
do Promaben, Victória Veras
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PREFEITURA INAUGURA ÁRVORE DE NATAL DE
GARRAFAS PET NO PORTAL DA AMAZÔNIA

OBRA DEVERÁ SER CONCLUÍDA EM ABRIL DE 2022
A obra do Canal de Descarga
da Caripunas Beira-Mar está
em ritmo acelerado. Em
novembro, o trânsito foi
interditado na Avenida
Bernardo Sayão para a
construção do Poço de
Visitação (PV) da Rua dos
Caripunas, o maior da obra.
Como alterna va para o
trânsito de carros leves e
pesados na área foi liberada a
Rua dos Timbiras com a
Avenida Bernardo Sayão que
estava interditada.
O PV fará o desvio para o Canal
de Descarga das águas de
O Canal de Descarga concentrará toda a água da chuva da Fernando
chuva que descem pela
Guilhon, Veiga Cabral e Caripunas
Fernando Guilhon, Veiga Cabral
e Caripunas até a Bernardo Sayão. A obra do Canal de Descarga Caripunas Beira-Mar tem
previsão de conclusão para abril de 2022.
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A coordenadora Adjunta do Promaben, Victória Veras, também avaliou como muito posi va a
visita “pelo fato de que agora a gente consegue dar um passo a mais no nosso processo de
diálogo. Agora a gente vai fazer um apanhado técnico das informações demandadas pela
CAO”. Também par ciparam da visita o diretor de Projetos da Secretaria Municipal de
Saneamento (Sesan), Victor Ximenes, e representantes das empresas CCB e Magna e dos
consórcios CET e TPF/Synergia.

O prefeito Edmilson Rodrigues inaugurou a árvore de Natal do
BHEN junto com as mulheres que ajudaram a construí-la e dirigentes do Promaben

Ao som da Banda de Música da Guarda Municipal
de Belém, o prefeito Edmilson Rodrigues
inaugurou, na noite de 16/12, no Portal da
Amazônia, uma árvore de Natal de 4 metros de
altura, montada por 40 mulheres dos bairros do
Jurunas, Condor e Cremação, usando 3 mil
garrafas pet doadas pela Equatorial Energia, pelas
coopera vas Concaves e Filhos do Sol, pelo
Ins tuto Renovação e as secretarias municipais.
Elas par ciparam de uma Oﬁcina de Produção de
Enfeites de Natal de Garrafas Pet, nos dias 9 e
10/12, na Igreja Dom de Deus, no Jurunas. “A

árvore é apenas um símbolo, na verdade é mais que
isso, elas hoje são cidadãs e, portanto, sujeitas de
direito", aﬁrmou o prefeito.
O projeto Natal da Bacia Hidrográﬁca da Estrada Nova
(Natal do BHEN), da Prefeitura de Belém, foi
desenvolvido por meio do Promaben. O coordenador
Geral do Programa, Rodrigo Rodrigues, aﬁrmou que
“o Promaben, na gestão do prefeito Edmilson
Rodrigues, entende que não adianta construir uma
grande obra se a população não se integrar ao
processo. Então, com este símbolo natalino,
desejamos feliz Natal a todos”.
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Rosalina Guimarães comemorou ao receber o tulo que
garante a propriedade do terreno onde ela mora

INSTRUÇÃO NORMATIVA GUIARÁ DESAPROPRIAÇÕES

"Com esse tulo poderei deixar a
casa para os meus ﬁlhos", comemorou Rosalina Guimarães, 76, ao
receber o seu tulo de regularização
fundiária entregue pela Prefeitura
de Belém a 100 moradores do bairro
do Jurunas, no dia 18/11, no Colégio
Paes de Carvalho. “A Prefeitura vem
atuando para melhorar e dar
dignidade às famílias que necessitam dessa regularização", aﬁrmou o
prefeito Edmilson Rodrigues, por
vídeo.
Os beneﬁciados são moradores da
Sub-Bacia 1 da Bacia da Estrada
Nova. O coordenador Geral do
Promaben, Rodrigo Rodrigues,
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PREFEITURA ENTREGA TÍTULOS A MORADORES DO JURUNAS

destacou que eles “estão aguardando o tulo há sete anos e em 11 meses de trabalho o Governo
da nossa gente conseguiu realizar o processo de regularização".
A ação é resultado de uma cooperação técnica entre o Promaben e a Companhia de
Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) no valor de R$ 1
milhão para a regularização dos terrenos de 1.790 famílias.
Infraestrutura
Urbana

Habitação

Comércios

EVENTO ALERTA PARA PERIGO DE DIVERSÃO NA OBRA

A Câmara Municipal concedeu honrarias a 57
dirigentes e gestores da Prefeitura de Belém,
propostas pela vereadora Lívia Duarte em
reconhecimento aos serviços prestados por
eles em prol da população. Entre os homenageados estão o coordenador Geral do
Promaben, Rodrigo Rodrigues, agraciado com
o Diploma Serzedelo Correa, e o assessor
Especial do Gabinete do Prefeito junto ao
Programa, Benedito Costa, que recebeu o Rodrigo Rodrigues e Benedito Costa veram seu trabalho junto
à comunidade reconhecido pela Câmara Municipal de Belém
diploma de Mérito Comunitário.
“Amo essa cidade e estou dando meu melhor, junto com todos aqueles que estão ao meu lado,
para melhorarmos a vida das pessoas”, agradeceu o coordenador geral Rodrigo Rodrigues.
Benedito Costa, o Bené do Jurunas, disse que “esse Mérito Comunitário não é só meu, é de
muita gente, que comigo par lham esse trabalho”.
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CÂMARA HOMENAGEIA
SERVIDORES DA PREFEITURA
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Saneamento

A Força Tarefa da Prefeitura de Belém,
formada pelas Subcoordenações
Social, de Engenharia e Jurídica do
Promaben, realizou estudos de casos,
em novembro, para avaliação da
Instrução Norma va criada para guiar
os processos de desapropriação do
Programa.
“A gente se deparou com uma série
de processos de desapropriação com
muitas irregularidades. Então a gente
está trabalhando numa Instrução
Norma va que guie o processo para
que eles sejam tratados com a maior
transparência possível”, esclarece o
Força Tarefa estudou casos concretos de desapropriação na Bacia da Estrada
coordenador Geral do Promaben,
Nova durante avaliação da Instrução Norma va
Rodrigo Rodrigues.
Depois de publicada no Diário Oﬁcial do Município a Instrução Norma va passará a regulamentar
os processos de desapropriação de famílias das áreas do Promaben. Os processos devem se iniciar
pela Ilha Bela.

Promovido pela Prefeitura de Belém, por
meio do Promaben, o evento “Diversão
na Obra, Perigo Toda Hora” foi realizado
no canteiro de obras do Canal de
Descarga da Caripunas Beira-Mar, na
manhã do dia 25/11, com o obje vo de
engajar líderes comunitários do Jurunas
na prevenção de acidentes.
“Neste momento, as obras avançam para
mais perto das vias públicas, que tem
uma grande circulação de pessoas, por
isso o risco de acidente aumenta”, alertou
o s u b co o rd e n a d o r A m b i e nta l d o
Promaben, Alex Ruﬀeil. O evento
também serviu de alerta para o perigo
que as crianças correm no local das obras.
O evento alertou principalmente para o aumento do ﬂuxo de caminhões
Par ciparam do evento, além de
e máquinas pesadas nas proximidades do Canal de Descarga
lideranças comunitárias, representantes
da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), da Superintendência Execu va de Mobilidade
Urbana (Semob) e da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

