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CONSÓRCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA
PSC – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

RELEASE – GESTÃO AMBIENTAL BR-230/422/PA
DNIT e Gestão Ambiental da rodovia Transamazônica realizam visitas em
escolas e associações nos municípios às margens da Rodovia
O DNIT, por meio do PEA – Programa de Educação Ambiental, da Gestão
Ambiental da rodovia BR-230/422/PA, a Transamazônica, promoveu visitas à
Escolas, Associações, Secretarias Municipais e outros órgãos parceiros para
elaborar o calendário de 2014 com a programação antecipada das ações que
irão realizar em conjunto. Esta metodologia é utilizada para que a Gestão
Ambiental e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
possam atender as necessidades dos municípios ao longo da transamazônica,
mitigando possíveis efeitos negativos, orientando a população e os usuários da
rodovia Transamazônica, quanto à execução das obras, seus impactos e tudo
que seja pertinente aos trabalhos realizados na região.
Os municípios de Rurópolis, Placas, Uruará e Altamira, foram os primeiros a
serem visitados pela equipe do Programa de Educação Ambiental, no período
de 06 a 13/12/13. Durante o mês de dezembro as equipes dos programas de
Educação Ambiental e de Comunicação Social vão definir os temas abordados
conforme a demanda dos municípios, todos os materiais informativos a serem
utilizados nas campanhas do primeiro semestre de 2014, bem como firmar as
parcerias.
A Gestão Ambiental da Rodovia BR-230/422/PA e o DNIT, tem como objetivo
mobilizar órgãos e entidades parceiros para disseminar ações que preservem o
Meio Ambiente, sobretudo sensibilizando e educando a população local. E
ainda no mês de dezembro, os municípios de Brasil Novo e Medicilândia serão
visitados pela a equipe do PEA.
Para a Engenheira Agrônoma, Fabrícia Custódio, responsável pela execução
do Programa, a receptividade com que os municípios recebem o DNIT, por
meio dos programas da Gestão Ambiental da Rodovia BR-230/422/PA, “é um
incentivo a mais para mostrar qual é o nosso papel nesse processo e como o
DNIT e Gestão Ambiental estão engajados em realizar uma boa gestão
Socioambiental”, ressalta.

