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Famílias recebem
cestas básicas

DEFESA CIVIL



Entrega de cestas nos abrigos
ENCHENTE 

As famílias que estão nos abrigos públicos estão 
recebendo ações de assistência. Na manhã de 
segunda-feira (8), a coordenação da Defesa Civil do 
município e a Secretaria de Assistência Social, 
Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac), com 
apoio de militares do Exército, realizaram a entrega de 
cestas básicas de alimentos às pessoas atingidas pela 
enchente.

A entrega das cestas continua em outros abrigos e 
segue durante a semana. No período da tarde, a 
entrega foi feita no abrigo do bairro Bom Planalto.

“Primeiramente alojamos todos e fizemos os cadastros 
e agora é hora de fazer a distribuição de alimentos. 
Sabendo que o nível do rio baixou fica melhor para 
planejarmos novas entregas e estamos encaminhando 
as equipes dos CRAS e CREAS, pois sabemos que tem 

violência contra mulheres e as crianças precisam de 
atividades porque elas estão muito ociosas e temos 
que cuidar da autoestima das pessoas e o poder 
público tem que se fazer presente na vida delas”, disse 
Nadjalúcia Oliveira, secretaria municipal de assistência 
social, proteção e assuntos comunitários.

O nível do rio Tocantins continua baixando. A régua 
fluviométrica, no bairro de Santa Rosa, amanheceu na 
manhã desta segunda-feira (8) com 10,14 metros, 12 
centímetros menos que a medição de domingo, 
quando registrou 10,26 metros. Apesar da baixa, a 
defesa civil continua em alerta e pede para que as 
famílias não retornem neste momento.

O coordenador da Defesa Civil, Jairo Milhomen afirma 
que nesta semana todas as famílias receberão suas 
cestas básicas.
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Projeto devolve mais de 30 mil quelônios aos rios
Encerrou na quinta-feira (04), a etapa de soltura do 
Projeto Quelônios dos Rios Tocantins e Itacaiunas, 
que iniciou dia 28 de fevereiro e devolveu para 
natureza cerca 30 mil filhotes de quelônios de rio 
doce, das espécies tracajá e tartaruga da Amazônia.

O Projeto Quelônios dos Rios Tocantins e Itacaiunas 
trabalha duas vertentes principais: o manejo 
reprodutivo dos quelônios e a educação ambiental 
das comunidades ribeirinhas, a fim de minimizar a 
caça clandestina ao animal, que já esteve na lista de 

espécies em extinção, através de projetos nas escolas 
da comunidade do Carrapato, por meio de conversas 
e palestras. Além de abordagens com apoio da 
Guarda Municipal de Marabá e fiscais da Semma, 
agindo de forma direta na fiscalização.

O secretário municipal de Meio Ambiente Rubens 
Sampaio destaca que o resultado do projeto é muito 
positivo, milhares de filhotes de tartaruga devolvidos 
para o Rio Tocantins ao longo de 3 anos. 

SEMMA

A Semma e o Comam dão todo o aporte estrutural Agrônomo Juscelino Bezerra, coordenador do Projeto
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A equipe tem o cuidado
 de soltar os quelônios nos 

mesmos locais de 
coletas de ovos



 28 anos na missão de ensinar
Habilidade, dedicação e criatividade são 
características fortes que descrevem a professora 
Waldimeire Mendes Santos, de 50 anos. A docente, 
que há 28 anos trabalha em sala de aula, atuando no 
primeiro segmento do Ensino Fundamental, 
atualmente é responsável por duas turmas de 3º ano, 
na Escola Municipal Francisco Souza Ramos, no 
Bairro Novo Horizonte.

A afinidade pelo ensino começou ainda na 
adolescência quando ajudava os irmãos com os 
exercícios escolares e se firmou a partir da formação 
no magistério. Trabalhou também nas escolas 
Disneylândia, extinta Santa Terezinha e Silvino Santis. 
A professora é formada em pedagogia com 
especialização em psicopedagogia.

“Eu trabalho por vocação na educação. Comecei com 
18 anos, muito jovem na carreira, mas tenho essa 
identificação desde a minha infância. Gostar de 
ensinar, de ter contato com criança, sempre gostei 

muito e não tive outro meio de trabalho”, confirma a 
docente.

Como professora alfabetizadora, uma das maiores 
alegrias da professora Waldimeire é ver o desabrochar 
das crianças a cada nova aprendizagem escolar. Aliás, 
pra ela esse tem sido o maior desafio na profissão.
Waldimeire ainda não deu entrada ao processo de 
aposentadoria, mas sabe que o momento se 
aproxima. Enquanto isso não acontece, ela vai 
deixando marcas no ensino aos seus alunos.     

“O ato de ajudar, alfabetizar uma criança é assim… 
quando você ver o inicio do ano e o final do ano, você 
percebe: nossa, eu fui importante ali, naquele 
momento eu signifiquei alguma coisa pra aquela 
criança. Não tem nada que pague isso. Você vê que 
aquela criança aprendeu a ler com você. Nossa maior 
base é ajudar ela a aprender. Eu acho que vou sentir 
muita falta”, afirma a professora. 
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Professores fora de série: 
Waldimeire Mendes: 

Trabalho por vocação
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Servidores  recebem capacitação 
Na terça-feira (2), os servidores da Unidade Básica de 
Saúde Djalma Azevedo, na Vila Santa Fé, passaram por 
uma capacitação sobre formas de acolhimento, 
tratamento dos pacientes e produção do e-SUS 
(Conjunto de ações do Ministério da Saúde para 
otimizar a gestão da informação na Atenção Básica 

por meio da informatização do Sistema Único de 
Saúde). A ação também contou com a participação da 
gerência da UBS da Vila Capistrano de Abreu. O 
treinamento foi ministrado por uma assistente social 
e abordou a forma como os funcionários devem lidar 
com os encaminhamentos intersetoriais, 

ZONA RURAL

As mães do aleitamento materno receberam certificado O curso abordou os benefícios da alimentação
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Avenida Tamboril é uma via de intenso comércio Dia 17 de março haverá programação do Março Lilás

A ação faz parte de um projeto da UBS Djalma Azevedo O evento serviu um café da manhã aos participantes



OBRAS

DEFESA CIVIL

DIA DA MULHER

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ACONTECE NA CIDADE

A Unidade Básica de Saúde Pedro Cavalcante, às margens 
da Rodovia Transamazônica, no Bairro Amapá, está 
passando por uma revitalização geral e ampliação em sua 
estrutura. A obra, que iniciou há um mês e vai garantir 
melhores condições de atendimento aos pacientes e 
servidores, está orçada em R$ 944.057,11, com recursos 
próprios do município. Atualmente, o Posto de Saúde 
Pedro Cavalcante está funcionando temporariamente na 
Rua Rio Vermelho, bairro Novo Horizonte.

Na última segunda-feira (01) o Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) Amapá realizou a palestra 
“Violências contra a Mulher” para o grupo de mulheres do 
Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vinculo 
(SCFV). Durante o mês serão realizados diversos eventos 
em alusão ao dia 8 de março, Dia da Mulher. A palestra foi 
ministrada pela conselheira estadual Gilmara Neves Alves e 
contou com a participação da Presidente do Conselho 
Municipal do Direito da Mulher (COMDIM), Cláudia 
Cilene. 

A Defesa Civil do município segue trabalhando no 
transporte de famílias de áreas que estão sendo atingidas 

pelas cheias dos rios. A Secretaria de Viação e Obras 
Públicas continua o trabalho de montagem de abrigos. Na 

praça Paulo Marabá, na entrada da Marabá Pioneira, 
foram feitos 160 abrigos para atender famílias dos bairros 

Santa Rosa e Magalhães Barata. A prefeitura conta com 
seis abrigos oficiais, dando total assistência a todas as 

famílias, com ações de saúde e entrega de cestas básicas. 

O Projeto “Por trás dela, a vida além do uniforme laranja”, 
idealizado pela Agência Capture em parceria com a 

Prefeitura de Marabá, proporciou um dia de transformação 
com direito a salão de beleza, cabelos, unhas, maquiagem, 

roupa, calçado, acessórios, brindes e ainda um jantar, em 
homenagem pelo transcurso do Dia Internacional da 

Mulher, comemorado no próximo dia 8 de março, a quatro 
mulheres que há anos ajudam a embelezar mais ainda 

Marabá através de sua dedicação.
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DMTU: 156
ILUMINAÇÃO PÚBLICA:  (94) 99263-1919 | 98159-5050
DISQUE DENÚNCIA: (94) 98198-3350 | 3312-3350

DEFESA CIVIL: 3321-8990
SEMMA (94)99145-1982
GUARDA MUNICIPAL: 153

TELEFONES ÚTEIS

maraba.pa.gov.br

@marabapagov @prefeituramaraba @marabapagov Prefeitura de Maraba
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