
Ano II nº 8 Belém, janeiro de 2022

Informativo Mensal do Programa de 
Saneamento da Bacia da Estrada Nova

PROMABEN INFORMA

facebook.com/promaben.ucpinstagram.com/promaben.pmb twi�er.com/promabenPMB

Expediente: 
Prefeitura Municipal de Belém- Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben)
Execução: Consórcio das empresas TPF Engenharia-Synergia Socioambiental
Coordenador Geral: Rodrigo Rodrigues
Coordenadora Adjunta: Victoria Veras 
Edição e Redação: Raimundo Sena, Márcia Lima e Karla Camila 
Diagramação: Henrique Coimbra e Virna Rocha

Contato Promaben:
0800 095 0016

As obras estão sendo financiadas pelo Finisa (Financiamento à Infraestrutura e Saneamento). Já 
foi iniciada a construção de um grande Poço de Visita, na esquina da Rua dos Caripunas com 
Avenida Bernardo Sayão, que permi�rá o desvio das águas pluviais que escoam da Avenida 
Fernando Guilhon, da Veiga Cabral e da própria Caripunas para o Canal de Descarga. Também já 
está sendo construída a Casa de Comando das comportas.

OBRAS COMEÇAM A SER ENTREGUES NESTE SEMESTRE
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"É um presente de aniversário para Belém o 
início das obras de um Conjunto Habitacional 
com 224 moradias e 44 boxes comerciais. A 
gente entra aqui com o programa que vai �rar 
a população do alagamento e, ao mesmo 
tempo, garan�mos direito à educação, saúde, 
moradia e ao lazer”, afirmou o prefeito 
Edmilson Rodrigues, durante a cerimônia que 
marcou o início das obras, no dia 14/02, 
dentro das comemorações dos 406 anos de 
Belém. 

“Aqui se inicia a realização de um grande 
sonho nosso e das famílias remanejadas, 

anteriormente, que foram abandonas pelas 
gestões anteriores e estão há 16 anos vivendo 
com o auxílio-moradia", destacou o coordenador 
Geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues. 
Localizado no bairro da Condor, o Conjunto, que 
também atenderá as famílias que ainda serão 
remanejadas, tem financiamento do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
orçado em R$ 33 milhões e previsão de entrega 
em 18 meses.

O autônomo José Mendonça de Pádua, 48, 
comemorou: "São muito anos vivendo de aluguel. 
Foram mais de vinte mudanças que já fiz. Agora a 
gente vai ter o que é nosso".

INICIADAS OBRAS DO CONJUNTO 
HABITACIONAL E COMERCIAL

Já está sendo construída a Casa de Comando das Comportas que vão controlar 
as marés altas e evitar alagamentos na área

Além do Canal de Descarga também estão 
previstos, a execução de obras de macrodre-
nagem e microdrenagem, sistema viário, 
urbanização, sinalização e melhorias do 
sistema de abastecimento de água na Sub-
Bacia 1.
Serão iniciadas em breve a construção de três 
pontes de concreto, na avenida Fernando 
Guilhon, na Passagem Silva e na Rua dos 
Timbiras e de duas curvas, no Canal da 14 de 
Março com avenida Generalíssimo e no canal 
da Rua dos Caripunas com Generalíssimo. Os 
reves�mentos das curvas serão feitos com 
peças pré-moldadas que já estão sendo 
fabricadas. As obras começam em abril deste 
ano.

Serão construídas as curvas dos canais da Rua dos Caripunas e da 
Travessa 14 de Março

MORADORES AGUARDAM COM GRANDE EXPECTATIVA

As obras de infraestrutura, 
saneamento e urbanização que a 
Prefeitura de Belém realiza, por 
meio do Promaben, nos bairros do 
Jurunas, Condor e Cremação e em 
parte da Cidade Velha e Ba�sta 
Campos, na Sub-Bacia 1, começa-
rão a ser entregues já a par�r 
deste ano.
É o caso do Canal de Descarga 
Caripunas Beira-Mar, no bairro do 
Jurunas, que já está com 76% das 
obras concluídas. Essas obras 
beneficiarão diretamente 30 mil 
moradores, que hoje vivem em 
áreas alagadas, e indiretamente 
mais 300 mil pessoas.

Moradores dos bairros que serão beneficiados aguardam com grande expecta�va. “É mais 
saúde pra população. É um grande salto que o prefeito Edmilson Rodrigues está dando para a 
melhorar a vida dos moradores”, afirma o poeta Reinaldo Franco Salinos, morador da Cremação.
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O prefeito Edmilson Rodrigues par�cipou da 
solenidade de início das obras, no dia 14/02.
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A Prefeitura de Belém promoveu uma 
consulta pública virtual, por meio do site 
estudosambientais.belem.pa.gov.br, do 
dia 10 até o dia 21/01, para o debate dos 
E st u d o s  A m b i e nta i s  d o  C o n j u nto 
Habitacional e Comercial e das obras de 
saneamento e urbanização do Miolo do 
Jurunas que estão sendo realizadas por 
meio do Promaben. 
“A consulta apresentou os estudos 
ambientais das obras do Conjunto 
Habitacional e Comercial, com 224 
unidades e 44 boxes comerciais, e das 
obras de infraestrutura, esgotamento 
sanitário, drenagem, abastecimento de 

Saneamento
Infraestrutura 
Urbana

Habitação Comércios
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A Prefeitura de Belém, por meio do Promaben, 
abriu a segunda Consulta Pública virtual e 
presencial para o debate do Plano de Controle 
Ambiental do Sistema de Esgotamento 
Sanitário (SES) da Bacia da Estrada Nova, no dia 
01/02. A consulta se estendera até o dia 20/02 
por meio do site:
h�ps://sesbaciaestradanova.belem.pa.gov.br   
No dia 17/02 a consulta será presencial no Bar 
Boteco da Ilha, na ilha do Combu, às 15h, e em 
live no dia 18/02, às 18h, pelo canal do YouTube 
da Prefeitura de Belém. O SES atendera mais de 
84 mil moradores do bairro do Jurunas e parcela 

SES DA BACIA DA ESTRADA NOVA TEM CONSULTA PÚBLICA

As obras do Conjunto Habitacional e Comercial 

estão em fase de terraplanagem

IMPACTOS DO HABITACIONAL E MIOLO DO JURUNAS EM DEBATE

PROMABEN PARTICIPA DE PLANTIO 
DE ÁRVORES NO PORTAL DA AMAZÔNIA
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O Portal da Amazônia foi o alvo de mais uma etapa da polí�ca de arborização da Prefeitura de 
Belém, desta vez, com a par�cipação da Subcoordenação Ambiental do Promaben. A ação foi 
realizada nos dias 05/11/2021 e 17/01/2022, quando foi completado o plan�o de 57 árvores das 
espécies Paliteira, Ipê e Ipê Rosa, Oi�zeiro e Uxi e sete mil mudas de plantas de paisagismo no 
Portal da Amazônia.
A ação foi desenvolvida por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em conjunto com o 
Promaben que promoveu a parceria dos moradores daquela área de influência do Programa, 
por meio do Grupo de Mulheres Empreendedoras das Vilas Rio e Mar�ns, da Associação dos 
Vendedores da Orla de Belém, do Projeto Davi e da Associação dos Moradores do Portal.
Além de par�cipar da ação de plan�o, os moradores se responsabilizarão pela manutenção das 
árvores e plantas ornamentais.

água e readequação viária do Miolo do Jurunas”, detalhou Rodrigo Rodrigues, coordenador 
Geral do Promaben.
As obras do Conjunto Habitacional, que é aguardado pela população há 16 anos, já começaram 
e tem prazo de entrega para o primeiro semestre de 2023.

O vice-prefeito, Edilson Moura, prefeito em exercício, par�cipou 
do início da primeira etapa do plan�o

O �tular da Semma, Sérgio Brazão, e o subcoordenador 
Ambiental do Promaben, Alex Ruffeil e equipes também 
par�ciparam
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Na primeira consulta pública do SES da Bacia da Estrada Nova, em 
outubro de 2021, também houve um momento presencial na Ilha 
do Combu

dos bairros da Ba�sta Campos, Cidade Velha e Condor. Com uma vazão média de 143,26 Litros por 
segundo o SES tem um horizonte de 20 anos (2040) e tem como novidade o fato de que todas as 
ligações intradomiciliares também serão executadas pela Prefeitura, sem custos para os morado-
res.

RETOMADA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO RESIDENCIAL CABANO

MOBILIZAÇÃO - A Subcoordenadoria Social visitou 153 imóveis e 83 moradores para esclareci-
mento do Projeto de Interligações à Rede de Esgotamento Sanitário do Sistema de Esgotamento 
Sanitário da Bacia da Estrada Nova, na Sub bacia 1, nos dias 10 e 11/01. Também foi realizada 
mobilização de moradores para a Consulta Pública sobre os impactos ambientais das obras do 
Conjunto Habitacional e Comercial e obras de saneamento do Miolo do Jurunas.

As equipes do Promaben e da Codem acertaram os detalhes 
para a finalização da regularização fundiária do Residencial 
Cabano Antônio Vinagre

A Prefeitura de Belém retomou, no dia 
03/02, o processo de regularização 
fundiária do Residencial Cabano Antônio 
Vinagre, localizado na Almirante Barroso 
com a Doutor Freitas. O assunto foi 
deba�do numa reunião realizada na 
Companhia de Desenvolvimento da Região 
Metropol itana de Belém (Codem), 
solicitada pela Subcoordenadora Social do 
Promaben, Regina Penna, para finalizar o 
processo de Regularização Fundiária do 
Residencial. Está prevista uma Audiência 
Pública do Programa Terra da Gente no 
Residencial,  no final deste mês de 
fevereiro.
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