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PROMABEN PARTICIPA DE COMEMORAÇÕES
DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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A Prefeitura de Belém, por meio do Promaben,
garan u que o acesso à Vila Caripunas,
localizada ao lado das obras do Canal de
Descarga Caripunas Beira-Mar, permanecerá
aberto. Os moradores estavam preocupados
principalmente a par r do início da construção
do muro de contenção que separa a obra da
Vila. O assunto foi deba do em reunião
realizada no dia 10/02, entre representantes
dos moradores da Vila e das equipes do Projeto
O acesso à Vila Caripunas permanecerá aberto após a conclusão
Social e de Engenharia do Promaben.
das obras do Canal de Descarga Caripunas Beira-Mar
Willian Figueiredo Farias, representante dos
moradores, disse que estão preocupados “com os acessos que a comunidade está precisando”.
Mas o assessor de Relações Comunitárias do Promaben, Benedito Costa, informou que “eles vão
ter um espaço de trânsito, vão poder ir e vir sem problema nenhum. Não vão ﬁcar isolados”.
A Prefeitura também estuda medidas emergenciais para mi gar os problemas, principalmente
de saneamento, que afetam a vila hoje, mas soluções deﬁni vas deverão ocorrer quando obras
na Vila forem incluídas no orçamento de 2023, por meio do Tá Selado.
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BUSCA ATIVA PREVINE ACIDENTES EM OBRAS COM CRIANÇAS

Equipes do Projeto Social do Promaben ﬁzeram busca a va
de pais e crianças de casa em casa nos arredores do local
das obras

A Prefeitura de Belém, por meio do Promaben,
realizou a busca a va de crianças que estão
procurando o espaço das obras do Conjunto
Habitacional e Comercial, que está sendo
construído na Travessa Quin no Bocaiúva, no
bairro da na Condor, para brincar.
Cerca de 40 casas vizinhas do canteiro de obras
receberam a visita dos assistentes sociais do
Projeto Social do Promaben, no dia 09/03, para
sensibilizar os pais e as crianças a respeito dos
perigos de brincadeiras no canteiro de obras.
Também estão programadas oﬁcinas de

sensibilização em centros comunitários.
A ação tem o apoio dos Centros de Referência da Assistência Social do Jurunas e da Condor e da
construtora Carmona, responsável pelas obras.
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O prefeito Edmilson Rodrigues pres giou as comemorações do Dia Internacional da Mulher

O P ro m a b e n i n t e g ro u a p ro g ra m a ç ã o e m
homenagem ao Dia Internacional da Mulher
promovida pela Prefeitura de Belém, no dia 8/03, no
estacionamento do Ver-O-Peso, com o evento “Bem
Me Quero”, que reuniu centenas de mulheres,
oferecendo serviços gratuitos de saúde, atendimento
social e jurídico. O Promaben atendeu 250 pessoas
com serviços de diversos órgãos públicos municipais
e estaduais, Equatorial Energia e Uninassau, além de
maquiagem, corte de cabelo, design de sobrancelhas,
tranças e turbantes, ofertados pelo Ins tuto
Embeleze, que atraíram um grande número de
mulheres.

A coordenadora Geral do Promaben, em exercício,
Victória Veras, destacou a par cipação das mulheres
em todos os setores do Programa. “São mulheres que
estão engajadas no seu trabalho, mulheres de
extrema força, de extrema ﬁbra. Eu me sinto muito
honrada de fazer parte dessa equipe, dessa história
que Belém está construindo rumo a uma equidade
social”.
A dona de casa, Ângela Monteiro, 65, realizou um
sonho. “É a primeira vez que eu vou fazer uma
maquiagem e isso me deixa muito animada”,
comentou.
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A Prefeitura Municipal de Belém (PMB)
des nou R$ 3.640.000,00 para obras
prioritárias nos bairros do Jurunas, Condor
e Cremação nas áreas de saúde e educação. Os recursos foram garan dos no
orçamento deste ano por meio de
votações em audiências públicas do Tá
Selado, no ano passado, e serão liberados
por meio do Promaben.
Os recursos serão usados para a construção e reforma de creches, escolas e Coordenadores do Tá Selado se reuniram com a Coordenação
do Promaben, no dia 23/02, para discu r as obras prioritárias
unidades básicas de saúde. “O Promaben
está aqui para dar todo apoio, todo auxílio ao atendimento dessas demandas. O Programa é
muito amplo e trabalha diretamente com obras de saneamento, mas isso não nos impede de
também trabalhar em prol da execução dessas próximas ações”, aﬁrma Rodrigo Rodrigues,
coordenador Geral do Promaben.

A consulta pública promovida pela Prefeitura
de Belém, por meio do Promaben, sobre o
Plano de Controle Ambiental do Sistema de
Esgotamento Sanitária da Bacia da Estrada
Nova, foi realizada pela internet, do dia 01/02
a 20/02, com uma reunião presencial, no dia
17, na Ilha do Combu, e uma live, no dia 18,
por meio do YouTube da Prefeitura de Belém.
Nessas duas ocasiões a população teve a
oportunidade de fazer perguntas e debater
com o coordenador geral do Promaben,
Rodrigo Rodrigues, e a representante do
A reunião presencial da consulta pública, realizada na Ilha do
Consórcio Nipon – Geohidro, responsável Combu, teve a par cipação de 60 moradores
pelos estudos ambientais e execução do
projeto, Cris na Kirchner de Azevedo, sobre os impactos posi vos e nega vos da obra. “Quanto
mais você investe em saneamento, a necessidade de inves mento em saúde diminui”, destacou
Rodrigo Rodrigues. O assistente administra vo, Jaime Augusto Pinheiro, 52, elogiou a inicia va.
“O que estamos precisando agora é proteger o meio ambiente”, aﬁrmou.
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ENCERRA CONSULTA PÚBLICA DO SES DA BACIA DA ESTRADA NOVA
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PMB DESTINA 3,6 MILHÕES PARA JURUNAS, CONDOR E CREMAÇÃO

Comércios

Com os recursos liberados por meio do Tá
Selado, a Prefeitura, por meio do
Promaben, vai construir três novas
Unidades Básicas de Saúde, no Jurunas,
Condor e Cremação, além de um
laboratório. Está prevista para ainda este
semestre a licitação desses novos
equipamentos de Saúde. Em reunião, no
dia 04/03, o secretário Municipal de
Saúde, Maurício Bezerra, e a coordenadora Geral do Promaben, em exercício,
O secretário de Saúde, Maurício Bezerra e a coordenadora Geral do
Promaben, em exercício, Victória Veras, acertaram os detalhes da licitação
Victória Veras, discu ram os projetos.
“A gente pôde alinhar, veriﬁcar os projetos junto com as equipes da Engenharia para que a gente
tenha todas as informações necessárias para disparar essas licitações para a construção dessas
Unidades Básicas de Saúde com todos os equipamentos, mobiliário e medicamentos”, aﬁrmou
Victória Veras.
Maurício Bezerra, adiantou que também serão ampliadas unidades de saúde desses bairros e
criado “um novo serviço que é um laboratório altamente tecnológico que vai nos ajudar muito
em toda a rede municipal de saúde”.

PREFEITURA INICIA PROCESSO PARA OBRAS DO MIOLO DO JURUNAS
Catorze empresas apresentaram por ólio
para contratação de serviços de consultoria
para revisão dos Projetos Básicos e elaboração
dos Projetos Execu vos das obras de
urbanização da área do Miolo do Jurunas,
atendendo a convite da Prefeitura de Belém,
por meio do Promaben, que teve o prazo
encerrado no dia 24/02.
Os por ólios estão sendo analisados e
receberão uma pontuação para que seja
elaborada uma lista curta de empresas que
deverão apresentar propostas.
Posteriormente será homologada a licitação e
feito o anúncio da empresa vencedora para O Miolo do Jurunas é uma área com grande adensamento
populacional, mas carente de saneamento e infraestrutura urbana
formalização do contrato.
“Essa etapa da seleção das empresas é o início de toda uma ação voltada para obras nessa área,
que vão requaliﬁcar a infraestrutura urbana e garan r sustentabilidade, dignidade e segurança
para a população, sobre o ponto de vista da mobilidade urbana e do saneamento”, disse o
coordenador Geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues.
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NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JÁ ESTÃO GARANTIDAS

