A imagem que será graﬁtada no muro da Cosanpa foi escolhida
pelos alunos que par ciparam da oﬁcina de pneus.
Imagem: João Vítor Caniceiro

PROMABEN INFORMA

N u m d e s d o b ra m e n t o d a O ﬁ c i n a d e
Reaproveitamento de Pneus, realizada no dia
05/10, o Promaben, está revitalizando uma
área que ﬁca no muro da Cosanpa, na Rua dos
Apinagés, no bairro de Ba sta Campos. Uma
paisagem pica da Amazônia será graﬁtada
no muro que também receberá ﬂoreiras de
pneus para evitar que con nue sendo jogado
lixo no local.
A oﬁcina reuniu 20 moradores dos bairros da
Condor, Cremação e Jurunas, numa ação que
busca incen var a preservação ambiental e o
reaproveitamento de resíduos sólidos descartados irregularmente.
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PROMABEN TEM AVALIAÇÃO
POSITIVA EM REVISÃO DE CARTEIRA

Foto: Ascom Promaben

Foto: Ascom Promaben

PROMABEN REVITALIZA ESPAÇO COM GRAFITAGEM E PNEUS

SERVIDORES DO PROMABEN AJUDAM A ARBORIZAR BELÉM
Servidores do Promaben compareceram, na manhã do dia 05/11, à ação do Governo da Nossa
Gente “Servidores Municipais e a Belém Cidade Arborizada” cujo obje vo é avançar com
Programa Belém Arborizada. A Prefeitura pretende plantar 150 mil árvores na cidade.
Servidores de várias secretarias, que par ciparam do evento, plantaram 40 mudas de miri no
Portal da Amazônia, em Belém. O evento também pretendeu valorizar o servidor público e
comemorar o aniversário de 30 anos de criação da Coordenadoria de Comunicação Social de
Belém (Comus).
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O vice-prefeito, Edilson Moura, Cláudio Puty e Rodrigo Rodrigues e
a equipe do Promaben comemoraram o resultado

Servidores do Promaben plantaram mudas de miri no
Portal da Amazônia

O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura,
par cipou do evento
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O Promaben teve avaliação posi va do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), um dos
ﬁnanciadores do Programa, e do Ministério da
Economia do Governo Federal na revisão de carteira
realizada no dia 22/10. O vice-prefeito, Edilson
Moura, o secretário Municipal de Coordenação Geral
de Planejamento e Gestão, Cláudio Puty, e o
co o rd e n a d o r G e ra l d o P ro m a b e n e e q u i p e
par ciparam da reunião virtual com o Banco.
“ N e s s a Rev i s ã o d e C a r te i ra d efe n d e m o s a
m a n u te n çã o d o co nt rato d e e m p ré s m o e
demonstramos os avanços realizados desde a revisão

anterior, de maio de 2021”, aﬁrmou Rodrigo
Rodrigues. Ele disse que recebeu da gestão anterior
um Programa “fragilizado pela falta de compromisso
com as ins tuições e população. Estamos dando vida
ao paciente que estava na UTI".
Rodrigo Rodrigues elogiou a sua equipe técnica
“altamente capacitada” e engajada que, sob a
liderança do prefeito Edmilson Rodrigues, conseguiu
“avanços sólidos e transparentes”. Os compromissos e
acordos, referentes a comprome mento de recursos
e andamento das ações do Programa, principalmente
das aquisições, serão deﬁnidos pelo Banco.
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O Promaben comemorou mais uma conquista,
no dia 27/10, quando a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente concedeu a Licença Ambiental
Prévia para a implantação do Sistema de
Esgotamento Sanitário (SES) da Bacia da
Estrada Nova. “É um momento histórico, no
qual o Promaben dá o primeiro passo para
iniciar essa obra que beneﬁciará 84 mil moradores do bairro do Jurunas e de partes da
Cidade Velha, Ba sta Campos e Condor”
O coordenador Geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues, recebe
comemorou o coordenador Ambiental do a Licença Ambiental Prévia das mãos do secretário de Meio
Ambiente, Sérgio Brasil
Promaben, Alex Ruﬀeil.
O SES fará as ligações intradomiciliares dos moradores que começaram a receber a visita de
mobilizadores do Promaben, ainda no dia 27, para esclarecer sobre a construção das redes de
esgotos, das estações elevatórias e da Estação de Tratamento de Esgoto. A visita dos técnicos
começou pelo bairro do Jurunas e deve se estender até janeiro do ano que vem.
CONSULTA PÚBLICA - Durante 18 dias, entre 04 e 22/10, a Prefeitura, por meio do Promaben
consultou a população de Belém sobre os Estudos Ambientais do SES. A consulta pública online
foi realizada por meio do site sesbaciaestradanova.belem.pa.gov.br e teve reuniões presenciais
nos dias 14, na ilha do Combu, e no dia 15, no estacionamento do Promaben, no bairro da
Condor.

Trinta e oito mulheres, inscritas no programa
Bora Belém ou que recebem auxílio moradia do
Promaben, e um homem, do bairro do Jurunas,
concluíram os cursos de capacitação em
Paniﬁcação Artesanal e Processamento de
Frutas e Fabricação de Geleias e Compotas
promovidos pela Prefeitura de Belém, por meio
do Programa Donas de Si, do Banco do Povo de
Belém, em parceria com o Promaben e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – Senar.
Os cursos foram ministrados pela engenheira de
alimentos, Brenda Brito, do Senar, no Centro Os par cipantes dos cursos receberão cer ﬁcados do Senar
Comunitário Paulo Roberto, entre os dias 18 e válidos em todo o país
29/10 e contaram também com o apoio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa).
“O Promaben não é só macrodrenagem, não é só asfalto, estamos também fortalecendo a organização comunitária e oferecendo cursos de capacitação proﬁssional para que essas pessoas se
potencializem ﬁnanceiramente”, aﬁrmou a subcoordenadora Social do Promaben, Regina
Penna.
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PROMABEN INCENTIVA EMPREENDEDORISMO DE MULHERES
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SEMMA CONCEDE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA PARA O SES

Comércios

Os projetos de urbanização, de saneamento e de micro e macrodrenagem
previstos para o Bairro da Cremação e
entorno foram apresentados aos moradores da área da Ilha Bela numa reunião
realizada no Centrão da Paroquia de
Santo Antônio de Lisboa, no dia 06/10. A
ideia é abrir um canal de diálogo com os
moradores do bairro.
O coordenador Geral do Promaben,
Rodrigo Rodrigues, apresentou as proCerca de 100 moradores da Ilha Bela, no bairro da Cremação, postas de saneamento e urbanização
par ciparam da reunião
para o bairro. Ele explicou a importância
dessas obras para toda a cidade por causa das enchentes e alagamentos pela falta de vazão dos
canais da Travessa Dr. Moraes e da Avenida Generalíssimo Deodoro que circundam a região.
“O que nós viemos fazer aqui é mostrar que o Promaben não vai fazer obras e melhorar a cidade
sozinho, principalmente nessa gestão do Prefeito Edmilson Rodrigues”, enfa zou o coordenador.

A Prefeitura de Belém realizou, no dia 27/10,
uma segunda oﬁcina de Reaproveitamento
de Óleo de Cozinha para fabricação de sabão
em parceira com o Promaben, desta vez, no
bairro da Cremação, voltada para 30 moradores da Ilha Bela. A oﬁcina foi realizada na
Escola Amílcar Tupiassú, em parceria com a
Faculdade Uninassau, com o obje vo de
sensibilizar a população para a importância
da preservação ambiental e oferecer uma
oportunidade de renda para a população.
Para o subcoordenador Ambiental do
Promaben, Alex Ruﬀeil “é preciso haver essa
reeducação da população dos bairros a ngiTrinta moradores da Ilha Bela par ciparam da Oﬁcina de
dos pelas obras do Promaben para que eles
Reaproveitamento de Óleo de Cozinha
deixem de jogar óleo no esgoto e assim
poluindo os rios. A população irá aprender a
resigniﬁcar o óleo de cozinha usado, transformando-o em sabão”.
A oﬁcina foi ministrada pelo engenheiro Químico Fabrício Quadros e a engenheira Sanitarista,
Miroslawa Luczynski, da Uninassau e teve ainda a parceria da Secretaria Municipal de
Saneamento – Sesan. Todo o sabão produzido durante a oﬁcina foi des nado a ins tuições de
caridade sem ﬁns lucra vos.
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MORADORES APRENDEM A FAZER SABÃO DE ÓLEO DE COZINHA
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MORADORES CONHECEM PROJETOS PARA A CREMAÇÃO

