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Deficientes auditivos
são atendidos no 
Caes

EDUCAÇÃO



Caes presta atendimento educacional 
especializado aos surdos
Há mais de três anos, Caio Felipe, 11 anos, tem 
frequentado o Centro de Atendimento Especializado 
na Área da Surdez (CAES), em Marabá, instituição 
ligada à Secretaria Municipal de Educação (Semed). 
Por conta da deficiência auditiva, identificada ainda na 
primeira infância, o menino usa um implante coclear 
(um dispositivo médico eletrônico para pessoas com 
perda auditiva de grau severo a profundo). 

Quando começou a frequentar a escola pública, a mãe 
Edilene Silva recebeu da escola, a indicação do CAES 
para o atendimento educacional  do filho. Lá Felipe é 
atendido pela fonoaudióloga e também pela 
professora de Língua Portuguesa, no contraturno da 
escola, e já consegue falar algumas palavras.

No CAES atualmente são atendidos 79 alunos, entre 
surdos e deficientes auditivos. Para os surdos, a 
proposta pedagógica inclui o ensino bilíngue, Libras 
(Língua Brasileira de Sinais) e a Língua Portuguesa, 
além de Matemática, tudo no contraturno da escola 
regular. O centro conta com uma equipe de oito 
profissionais, dentre eles há interpretes, fonoaudióloga 
e professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

O CAES conta com salas de aulas climatizadas, salas de 
coordenação, banheiros e refeitório. O espaço oferece 
serviços de interpretação de Libras, um departamento 
que atende a comunidade surda fora da escola que 
precisa acessar órgãos públicos, denominada de CIL – 
Central de Interpretação de Libras. 

INCLUSÃO

Caio Felipe, 11 anos, usa implante conclear e tem 
atendimento com fonoaudiólogo no Caes

Caes conta atualmente com 79 alunos surdos e deficientes
auditivos 

ED
U

CA
ÇÃ

O

2
18 a 24 de outubro de 2021

Caes conta com equipe de oito profissionais esalas de aula climatizadas 



CCZ retoma cirurgias de esterilização 
em cães e gatos
A partir de novembro, o Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) retomará com o serviço de castração 
de cães e gatos, para o grande público. As inscrições 
ocorrerão nos dias 28 e 29 de outubro, a partir das 7h da 
manhã pelo Whatsapp do número 94-3324-4411.

No dia 28 de outubro, o cadastro é voltado para cadelas 
e gatas (fêmeas). Já no dia 29 de outubro, o cadastro é 
para os cães e gatos (machos). As cirurgias de castração 
ocorrerão ao longo do mês de novembro e as inscrições 
para os meses seguintes ocorrerão sempre ao final do 
mês anterior.

Após a mensagem demonstrando interesse, os tutores 

contemplados receberão todas as orientações e 
protocolos a serem seguidos para a cirurgia. A idade 
mínima que os pets devem ter é 8 meses e a máxima 5 
anos. Os animais realizarão avaliação veterinária para 
saber se estão aptos ao procedimento.

De acordo com o médico veterinário Flávio Ferreira da 
Silva, diretor do CCZ, a castração é importante pois 
afeta diretamente as ações da saúde pública.“A 
castração ajuda no controle populacional desses 
animais. Hoje, em Marabá, nós temos uma grande 
população de animais, principalmente de felinos. 
Ações como essa ajudam a diminuir a transmissão e 
incidência de doenças como a leishmaniose ”, ressalta.

CASTRAÇÃO

Novo prédio já está finalizado

CC
Z
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Inscrições para o retorno começam dia 28 e 29 de outubro

Flávio Ferreira, diretor do CCZ explica que castração ajuda 
no controle populacional



Indígenas venezuelanos Warao recebem 
assistência em novo abrigo
Os indígenas venezuelanos Warao acolhidos em 
Marabá recebem toda a assistência da SEASPAC – 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e 
Assuntos Comunitários (Seaspac). Uma das ações é a 
disponibilidade de abrigo ou aluguel social para eles. A 
esse respeito, na quinta-feira (21), mais de 20 famílias 
da etnia Warao mudaram para um novo espaço: o 
abrigo localizado no antigo prédio do NEI Magalhães 
Barata, na Marabá Pioneira. 

O local, na Travessa João Abreu, é mais amplo e com 
salas adaptadas como quitinetes para proporcionar 
bem-estar e maior comodidade aos acolhidos. Os 

indígenas que estavam morando no Bairro Laranjeiras 
também foram levados para lá, devido a um problema 
estrutural na casa antiga que era oriunda do aluguel 
social.

A gestão do abrigo é dos próprios indígenas para que 
tenham o máximo de autonomia, embora um técnico 
de referência esteja acompanhando de perto a 
comunidade, para dar o suporte necessário, mas 
principalmente, para garantir e proteger os direitos das 
crianças. Uma das maiores preocupações da Prefeitura 
é a cultura pedinte deles, inclusive com a exposição dos 
indígenas menores em diversos pontos da cidade.  

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A gestão do local fica a critério dos próprios indígenas 20 famílias estão no novo prédio. 
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 Indígenas foram alocados no novo local na quinta-feira(21)



NEI Henrique Campos é entregue 
totalmente revitalizado
Na manhã da quarta-feira, 20, a Secretaria Municipal 
de Educação entregou à comunidade o Núcleo de 
Educação Infanti l  Henrique Campos Santos 
Nascimento, localizado no Bairro Bela Vista. A unidade 
escolar passou por revitalização, realizada por 
militares do 1º GAC (Grupo de Artilharia de 
Campanha), por meio de uma parceria entre a SEMED 
e a 23ª Brigada de Infantaria de Selva.

Segundo Nells Claudejan Rodrigues, diretor de 
Infraestrutura da SEMED, neste ano estão projetadas 
reformas nas seguintes escolas: Duque de Caxias, 
Nossa Senhora de Fátima; e os Núcleos de Educação 
Infantil Clarice Lispector, Irismar Fernandes de Souza, 
Eunice Vieira Lemos, Augusto Bastos Morbach, 

Chapeuzinho Vermelho, Fernando Pessoa e Henrique 
Campos Santos Nascimento. Os dois últimos já foram 
entregues pelos responsáveis pelas obras.

Nells explica, também, que na parceria com a 23ª 
Brigada, a Semed fornece os materiais necessários e o 
Exército cede a mão de obra dos militares, com 
trabalho intensivo durante 15 dias.

Os militares do GAC fizeram uma ampla revitalização 
dos espaços do NEI Henrique Campos, com pintura da 
fachada, dos espaços internos, reparo nos banheiros, 
melhoria no piso, instalação de forro, renovação de 
parte da instalação elétrica, melhorias no telhado, na 
cozinha, na secretaria e na sala de direção.

SEMED

Crianças já estão tendo aulas no local totalmente revitalizado
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Fachada, espaços internos, banheiros, piso, forro e parte elétrica ganharam melhorias



Laticínio na Vila Sororó irá beneficiar 
cerca de 120 produtores rurais
A instalação de um laticínio na Vila Sororó, localizado a 
35 quilômetros de Marabá, pretende potencializar a 
produção de leite na região, atendendo, em média 120 
pequenos produtores rurais.

São famílias de agricultores que produzem nos 18 
Projetos de Assentamentos (Pas), distribuídos da Vila 
Itainópolis até a Vila Piranheiras. A expectativa da 
produção diária é de aproximadamente 7.000 litros de 
leite, podendo chegar a 10.000 litros, onde serão 
produzidos também queijos, iogurtes e outros 
derivados do leite.

De acordo com Antônio Pereira Filho, o Toninho do 

Sororó, administrador da vila, a obra foi iniciada há 16 
anos, pois era o resultado de esforços de produtores da 
região que pudesse atender a demanda crescente e 
necessitava de um espaço para direcionar a 
comercialização do leite.

Antônio lembra que o laticínio vai mobilizar os 
produtores e incentivar outras famílias a também 
trabalharem na produção de leite e transformar a 
região numa das maiores bacias leiteiras do interior. 
“Este projeto vai agregar valor e gerar renda para a 
população, pois no funcionamento do laticínio vai ser 
ofertada uma média de 50 empregos diretos”, 
destacou.

ZONA RURAL

Latícinio irá mobilizar produtores e incentivar outras
famílias a trabalharem na produção

Antônio Pereira, administrador da vila, está animado com 
a obra. 
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Expectativa é de produção de 7.000 litros de leite diários



SAÚDE

CADÚNICO

SSAM

ANTIRRÁBICA

ACONTECE NA CIDADE

O Departamento de Atenção Básica (DAB) da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) recebeu, nesta semana, uma 
série de equipamentos da Fundação Vale referente ao 
programa Ciclo Saúde, que visa fortalecer a atenção básica 
do município. Foram entregues 216 equipamentos entre 
aparelhos de pressão pediátrico e obeso, sonar, 
termômetro clínico, oftalmoscópio, otoscopio, oxímetro, 
mesas para crianças, exames clínicos e ginecológicos, além 
de armários e aparelhos televisores.

Com a aproximação do Dia dos Finados, lembrado em todo 
o país no dia 02 de novembro, a Prefeitura de Marabá 
intensificou a limpeza dos cemitérios existentes na cidade e 
já têm espaço pronto para as visitas. O cemitério de São 
Félix já passou por limpeza. Quanto ao de Murumuru está 
em fase de pintura. O São Miguel, na Velha Marabá, e o 
Jardim da Saudade, no núcleo Cidade Nova, estão em 
finalização de pintura. Por ouro lado, os trabalhos estão a 
todo vapor na necrópoles localizada na folha 29, Nova 
Marabá. O cemitério da saudade, o maior da cidade, ainda 
passa por limpeza.  

O Projeto Técnico Social (PTS) do residencial Jardim do 
Éden, organizado pela Superintendência de 

Desenvolvimento Urbano (SDU), realizou em outubro, no 
Ginásio Municipal Erlon Carlos, em Morada Nova, a 

atualização e novos cadastros do Número de Inscrição 
Social do Cadastro Único para as famílias do residencial e 

redondezas. O serviço foi prestado em parceria com o 
Centro de Referência de Assistência Socia (CRAS) Morada 

Nova e o Comitê do Bolsa Família. As pessoas foram 
atendidas por uma equipe de 12 pessoas.

De casa em casa, de porta em porta, as equipes do Centro 
de Controle de Zoonoses (CCZ) fazem um trabalho de 

mutirão para atingir a meta de 35 mil cães e gatos 
vacinados contra raiva animal em Marabá. Até esta semana 

já foram imunizados 27.117 animais, sendo 16.019 cães e 
11.098 gatos. A estratégia de sair de casa em casa teve boa 

aceitação e as equipes do CCZ já percorreram todos os 
núcleos urbanos. As equipes também realizaram mutirão 

na zona rural de Marabá.A campanha está prevista para 
finalizar na próxima sexta-feira, dia 22, mas prossegue no 

CCZ além desse período. 
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Projeto Saúde em Dia realiza exames e 
orienta atletas amadores
Mais uma manhã para saber se a saúde está em dia 
aconteceu na pista de caminhada e praça de esportes 
do aeroporto no núcleo da Cidade Nova, na quarta-
feira (20). Dezenas de atletas amadores não perderam 
tempo e foram até a tenda do projeto Saúde em Dia da 
Secretaria de Esporte e Lazer.

Na tenda, profissionais como educadores físicos 
faziam a aferição de pressão, exames de glicemia, 
controle de peso, teste de flexibilidade e teste de VO2, 
para avaliar a capacidade cardiorrespiratória do atleta, 
além de orientação sobre as atividades físicas e sua 
intensidade, para ser praticada pelos atletas que 
procuram os espaços de atividades físicas todos os 
dias.

O Projeto Saúde em Dia é desenvolvido pela Semel e é 
coordenado por Thiago Ferraz. Ele informa que o 
projeto recebe uma quantidade expressiva de pessoas 
pedindo orientação técnica e fazendo os exames.

“Aqui fazemos a avaliação física do atleta, temos 
informações de perimetria, que ajuda na composição 
do índice de massa corpórea, informação relevante 
para saber se a pessoa está obesa ou se não está e se 
precisa perder peso. Então a gente pretende fazer um 
scanner do atleta para ver a condição física dele”, 
informou Thiago Ferraz. Ele ressalta que é feito um 
diagnóstico onde pode detectar situações em que o 
paciente é orientado a procurar um especialista nas 
Unidades Básicas de Saúde.

SEMEL

Aferição de glicemia, controle de peso, teste de 
flexibilidade e teste de Vo2 são alguns dos serviços

Placas orientam os atletas que transitam pelo local
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Projeto atende na pista de caminhada do aereoporto



Vila São José recebe projeto de Urbanização
Há dois anos, a Vila São José, KM 8 da Rodovia 
Transamazônica, está passando por mudanças 
estruturais que estão impactando positivamente a vida 
da comunidade. Além da pavimentação asfáltica na via 
principal do local  e das margens da rodovia, inicia 
agora etapa de colocação de grama nos canteiros.

As obras de revitalização na comunidade mudaram a 
entrada da Vila. As mudanças fazem parte de um amplo 
projeto de urbanização com drenagem, terraplanagem 
e pavimentação. Revitalização da academia ao ar livre e 
jardinagem. Quem mora na Vila nota a diferença.

As obras de infraestrutura também modificam o trajeto 
e melhoram o trânsito na Vila. De acordo com os 
moradores, antes não havia contorno definido para 

entrar e sair da vila e com isso muitos acidentes, 
envolvendo inclusive moradores, eram registrados no 
trecho de maior fluxo de carros e pessoas.

Seu Valdemir Pereira, morador há 40 anos na Vila, 
presenciou alguns acidentes, mas, segundo ele, as 
mudanças irão melhorar o fluxo com faixas de 
pedestres e sinalização nos locais. “É um excelente 
trabalho, pois antes eram muitos acidentes, agora está 
mais organizado e vai mudar para melhor”, afirma.

As obras de drenagem, terraplanagem, pavimentação 
de vias da Vila São José, que incluem também, obras na 
Nova Marabá, nas Folhas 22, 27 e 28, são resultados de 
convênio entre prefeitura de Marabá e Banco do Brasil 
no valor de R$ 5.968.849,97.

SEVOP

Obras modificaram o trajeto e melhoraram o trânsito
na vila

As obras também contemplarão academia ao ar livre e 
jardinagem
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Após a pavimentação asfáltica inicia-se agora a colocação de gramas nos canteiros



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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