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Após entubação e
muita luta, ele 
venceu a Covid

SAÚDE



Após  dias internado na  UTI  do  HMM, 
Sandy Lucky volta para família
A recuperação da saúde de Sandy Lucky Cipriano, 43 
anos, é descrita como um milagre por ele e pela família. 
O supervisor de vendas venceu a covid-19 após 17 dias 
de internação, 7 deles na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Municipal de Marabá (HMM). Ele se 
internou no dia 23 de maio, dia seguinte ao casamento 
com a auxiliar administrativa Stephany Costa, de 28 
anos. A covid-19 interrompeu a lua de mel do casal, que 
está junto há  9 anos e tem um filho de 3, o João Lucas.

“Não consegui comer nada no meu casamento. Senti 
enjoo, ânsia de vômito. No domingo [23/05] enjoei  e  às 
18h30, a gente fez o teste. Deu positivo e fui direto para o 

Sesp [HMM]”, relata Sandy Luck. Então, os sintomas 
leves evoluíram para o moderado, com febre de 39 graus 
e saturação baixa de 89%, o que assustou Stephany.

Após ser entubado, Sandy Lucky passou por um susto 
ainda maior, foi acometido por uma infecção 
generalizada. 

“As pessoas têm de ter fé. Usar máscara. Manter o 
distanciamento social. Ter muito cuidado porque essa 
doença não é brincadeira não. Tem de se cuidar” 
finaliza. Sandy Lucky ainda necessita de cuidados 
especiais e segue se recuperando em casa, na  Folha 22.

COVID-19

Supervisor de vendas descobriu a doença durante lua 
de mel.

Graças aos esforços de Sandy e da equipe de saúde ele pode
voltar para filho, João Lucas, de 3 anos. 
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Paciente também sofreu com infecção generalizada. 
Foram 17 dias internados no hospital.



Residencial Tiradentes recebe plantio
de mudas frutíferas e ornamentais
Na manhã da sexta-feira, 11, o Residencial Tiradentes, 
no Distrito Morada Nova, recebeu a ação “Adote uma 
árvore” em alusão à Semana do Meio Ambiente, 
realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(Semma). Em 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio 
Ambiente.

Durante a ação, foram plantadas 150 mudas de 
palmeiras frutíferas e ornamentais como oiti, mogno, 
mamorama, jucá, andiroba e jambo no canteiro 
central da pista de caminhada, próximo à rotatória 
principal do residencial.

A Semana Municipal do Meio Ambiente desse ano tem 
como tema “Meio Ambiente e a Pandemia” que busca 
refletir sobre a relação do ser humano com a natureza 
em um momento onde grande parte das pessoas 
tiveram que desacelerar e ficar mais em casa.

A programação coincidiu com o aniversário de oito 
anos do residencial que hoje conta com mais de 1200 
famílias. A líder comunitária, Patrícia Barbosa,  ressalta 
a importância da parceria dos cidadãos com o poder 
público para a manutenção e cuidado com as mudas 
que trarão benefícios para o lugar.

MEIO AMBIENTE

Árvores foram plantadas por moradores do próprio
residencial e agentes da Semma 

Esta é apenas mais uma ação da Semma referente a 
Semana do Meio Ambiente
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Foram plantadas 150 mudas de oiti, 
mogno, mamorama, jucá, andiroba e jambo 

no canteiro central da pista de caminhada.



Ana Rosa, a educadora especializada 
em transformar realidades
Cuidar de pessoas sempre foi uma opção para a 
professora, Ana Rosa Guimarães Silva, 44 anos. A 
pedagoga, graduada também em Letras, atua há 8 anos 
na Educação Especial na Rede Municipal de Educação.

Despertou para a docência quando ainda trabalhava na 
área da saúde, como técnica em enfermagem, durante 
palestras educativas. Atualmente ela é professora no 
Atendimento Educacional Especializado (AEE), na 
Escola Pedro Peres.

“Eu sempre gostei muito de ministrar palestras 
educativas nas escolas e então vi uma necessidade de 
buscar mais. Então fui atrás de uma graduação de 
pedagogia”, descreve a professora.

O primeiro contato com os alunos foi numa sala 
multisseriada,  na zona rural ,  com crianças e 
adolescentes entre 07 a 16 anos, em 2007, no município 
vizinho, Nova Ipixuna. “Era meio complicado trabalhar 
porque eu tinha de separar a idade cronológica dos 
alunos. Busquei estudar. Fiz uma especialização em 

psicopedagogia. Foi aí que estruturei minha base, meu 
conhecimento”, revela Ana  Rosa.

Em Marabá,  Ana Rosa passou de técnica  em 
enfermagem à professora em 2013.  Ampliou o currículo 
participando da gestão de escola, no entanto, o coração 
estava mesmo voltado era para a Educação Especial. 

Nem precisa dizer que além de psicopedagogia clinica e 
institucional, Ana Rosa também se especializou em 
Educação Especial e não parou por aí. Também estudou 
Libras e Língua Espanhola e segue trilhando no 
Atendimento Educacional Especializado.

Josicleia Mendes da Silva, 25 anos, fala com  gratidão da 
professora que transformou a vida delas. Josicléia é 
diagnosticada com Deficiência Intelectual e na sala do 
AEE ela desenvolveu habilidades que leva para a vida 
fora da escola. “Eu aprendi muita coisa. Aprendi a 
conhecer dinheiro, as vogais. fazer compras e 
administrar o minhas coisas. Gosto muito da professora 
Ana.

PROFESSORES FORA DE SÉRIE
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Professora  utiliza criatividade e disposição
para ensinar alunos especiais



Profissionais de segurança, professores, 
motoristas e cobradores são vacinados 
Tabalhadores em educação, professores dos ensinos 
fundamental, médio, profissionalizante e superior a 
partir de 35 anos, além de motoristas e cobradores de 
transporte coletivo municipal e intermunicipal com 
mais de 50 anos foram contemplados com a vacinação 
para Covid-19 na última semana.

Para receber o imunizante é necessário apresentar 
documento original com foto e cartão SUS, cada 
profissional deve apresentar uma declaração assinada 
pelo gestor da unidade/local onde trabalham 
comprovando o vínculo que o habilita a receber a 
vacina..

Além disso, agentes de segurança do município 
também receberam dose da vacina contra o 

Coronavírus. A articulação para a vacinação dos 
agentes foi organizada pela Secretaria Municipal de 
Segurança Institucional (SMSI), Secretaria de Estado 
de Segurança Pública , Secretaria de Estado de Saúde  e 
a Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS).

“Hoje nós temos, creio, 90% do efetivo da SMSI 
vacinado. Entre GMM, DMTU E DMSP, além dos 
servidores da própria secretaria. Isso mostrou, mais 
uma vez, que o município e o estado estão integrados, 
bem como as forças de segurança”, pontua o titular da 
SMSI, Jair Barata.

Du ra n t e  a  p a n d e m i a  o s  a g e n t e s  t ra b a l h a m 
diuturnamente em suas frentes para garantir a 
segurança das pessoas e o zelo pelos bens públicos. 

COVID-19

Agentes foram vacinados no Grupamento dos 
Bombeiros e no Batalhão da PM .

Há um ponto de vacinação em cada núcleo da cidade
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Profissionais da educação já estão recebendo a primeira dose da vacina



INFRAESTRUTURA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPANHA CEROL NÃO

TELEMEDICINA

ACONTECE NA CIDADE

As obras de infraestrutura na Avenida Gaiapó, no bairro da 
Liberdade, foram reiniciadas nesta semana. As máquinas 
realizam a terraplanagem de um trecho de pista da 
Avenida que ainda não havia sido contemplado com a 
pavimentação. A obra é continuidade do serviço de 
drenagem e posteriormente pavimentação, da avenida que 
teve início no ano passado e foi suspenso em razão do 
período de chuvas. Para os moradores é o fim da poeira na 
época de verão e na lama no inverno. Após  esta etapa será 
iniciada a colocação da estrutura para receber o concreto.

A Guarda Municipal de Marabá (GMM), lançou 
oficialmente  a Campanha Cerol Não, que tem o objetivo de 
trabalhar no combate a comercialização e ao uso da linha 
com cerol para brincadeiras de empinar pipas neste. A 
Campanha tem como base a Lei Municipal 17.942/19, que 
proíbe o uso deste tipo de linha e designa a GMM e o 
Código de Postura do Município à fiscalização intensiva e a 
realização de campanhas educativas. No ano passado 
foram apreendidos mais de 10 mil metros de linha com 
cerol e chilena. Somente nas três últimas semanaso já 
foram apreendidos mais de 50 tubos de linhas com cerol.

Os serviços de assistência social da Seaspac atuam de 
maneira permanente para prestar apoio às pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. A partir de 2017 
passaram a ocorrer também durante o fim de semana. A 
principal demanda atendida pelo Plantão Social é referente 
ao benefíci de urna funerária. Desde 2019, mais de cem 
famílias receberam esse benefício. Só em 2021 foram 15. A 
De acordo com Jacirene Amaral, assistente social que atua 
há um ano e meio no atendimento,  o serviço é 
imprescindível para a população em vulnerabilidade social.

A partir desta segunda-feira, (14),  Marabá passa a contar 
efetivamente com o serviço de telemedicina. Com isso será 

possível ofertar 13 especialidades de saúde, aos usuários 
do SUS, por meio de videoconferência. Em um primeiro 

momento serão 8 especialidades atendidas. O serviço será 
realizado no Centro de Especialidades Integradas (CEI), 

ampliando o atendimento do local, que já oferta 17 
especialidades de forma presencial. O consultório está 

todo montado, com equipamentos instalados e servidores 
treinados para atender a população. 
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Acesse o site da Prefeitura e participe
da audiência pública online do PPA
O Plano Plurianual é composto por diretrizes e objetivos 
que vão direcionar a forma como se dará as despesas da 
administração pública nos próximos anos, sobretudo 
assegurando o planejamento de programas de duração 
continuada. 

É a sua oportunidade de opinar sobre quais  as 
prioridades que o planejamento municipal deve 
abordar para os próximos anos.

Em  v i r t u d e  d a  p a n d e m i a  e s s e  p ro c e s s o  e s t á 
acontecendo de forma online. A Audiência Pública do 
Plano Plurianual é aberta a todos os cidadãos, que 
poderão, de 10 a 30 de junho de 2021, indicar as ações e 
contribuições para o PPA. 

V o c ê  p o d e  p a r t i c i p a r  a c e s s a n d o  o  s i t e  : 
www.maraba.pa.gov.br e clicando no banner que 
aparece logo na página inicial.

As ações e contribuições feitas através da audiência 
online serão analisadas pela equipe técnica e poderão 
ser incluídas no Plano Plurianual (PPA) para o 
quadriênio de 2022-2025, que será enviado para a 
Câmara Municipal de Marabá. 

Podem ser apresentadas propostas para os eixos: 
Desenvolvimento Social, Humano e Qualidade de Vida; 
Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento e 
Modernização da Gestão Pública; Desenvolvimento 
Urbano e Rural, e, Ordenamento do Território.

PLANO PLURIANUAL
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http://www.maraba.pa.gov.br


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

contigo porque é um momento que tu estás 
escrevendo teu nome num capítulo importante de 
Marabá, que é o reconhecimento da política pública 
da mulher como um norte e uma lei. Foi um trabalho 
que discutimos com a sociedade para que tivesse 
legitimidade, mas foi também um trabalho da sua 
gestão, através da Seaspac e Coordenadoria da 
Mulher”, elogia Júlia Rosa.
policiais nesta batalha.

Aprovado Plano Municipal de Políticas
Públicas para as mulheres do município
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