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Comunidade da Folha 06
ganha nova escola
Albertina Moreira
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Prefeitura entrega nova Escola Albertina 
Um dos maiores investimentos da Prefeitura de 
Marabá, a melhoria na infraestrutura da Rede 
Municipal de Educação, teve mais um avanço. Na 
sexta-feira (11), foram retomadas as entregas das 
revitalizações de escolas pelo município. A primeira 
oficialmente, em 2022, foi realizada na Folha 06, com a 
reinauguração da Escola Municipal Albertina Sandra 
Moreira dos Reis. A solenidade aconteceu com a 
presença do prefeito Tião Miranda, do vice Luciano 
Dias, secretários municipais, vereadores e do 
governador do Estado Helder Barbalho.

O prefeito Tião Miranda ressaltou a satisfação em 
entregar uma escola praticamente reconstruída e 
lembrou que existem outras dezenas, com obras 
finalizadas ou em andamento para dar mais qualidade 
à educação dos 56 mil alunos da rede municipal .

“É uma escola grande, revitalizada, que vai atender 
centenas de alunos e é um prazer muito grande o 
governador vir em uma inauguração da minha gestão. 
Marabá tem mais de duzentas escolas e eu as priorizo, 
porque é o início da transformação do ser humano. 
Aqui é um bairro carente, sabemos que a escola tem 
uma função social muito grande”, enfatiza o gestor.

As obras na EMEF Albertina Moreira refletiu e 
repercutiu por toda a comunidade que esbanja alegria 
ao receber um ambiente bonito, confortável e 
adequado para o ensino aprendizagem. Carlos 
Eduardo da Silva, 10 anos, estudante do 5º ano, estava 
entre os alunos que fizeram questão de participar da 
festa. “A escola agora está muito bonita, tem 
plantinhas, bancos, a quadra está bonita e o telhado 
dela está arrumado”, disse atento o menino.
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Entrega da escola contou com a presença do governador e várias autoridades locais
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Crianças estão animadas para o retorno às aulas no 
novo espaço.

Comunidade compareceu em peso à cerimônia de
entrega.



SMS tem programação especial para a 
saúde da mulher
A Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS), por 
meio da Coordenadoria de Saúde da Mulher, realiza 
durante o mês de março, uma programação voltada 
para a prevenção do câncer do colo de útero nas 
Unidades Básicas de Saúde das zonas urbana e rural e 
no Centro de Referência em Saúde da Mulher (Crismu).

Nas UBS’s, serão realizados exames preventivos do 
câncer de colo do útero (PCCU), testagem rápida de 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST´s), 
palestras e consultas com encaminhamento para 
especialistas.

“Em um mês considerado o mês da mulher, 
intensificamos ainda mais as ações voltadas para o 
público feminino. É tempo de cuidado. Vamos todos 
juntos abraçar essa causa e vencer o câncer do colo de 
útero”, explica Gabriela Cavalcante, coordenadora de 
saúde da mulher.

Confira as UBS´s que receberão a programação na zona 
urbana. A programação ocorre no horário de 
funcionamento de cada unidade:

Carlos Barreto 11/03/2022
Hiroshi Matsuda (Folha 11) 17/03/2022
Amadeu Vivácqua (São Félix) 17/03/2022
Emerson Caselli (Liberdade) 18/03/2022
Enf. Zezinha (Folha 23) 21/03/2022

Maria Bico Doce (São Félix Pioneiro) 23/03/2022
Mariana Morais (KM 07) 24/03/2022
Edivan Xavier (Araguaia) 25/03/2022
Laranjeiras (Laranjeiras) 25/03/2022
Demósthenes Azevedo (Francisco Coelho – Marabá 
Pioneira) 28/03/2022
José Pereira (Bairro da Paz)      30/03/2022

Ações Noturnas – Zona Urbana

João Batista Bezerra (Marabá Pioneira) 1 7 / 0 3 / 2 0 2 2 
18:00 às 22:00
Amadeu Vivacqua (São Félix) 17/03/2022 18:00 às 
22:00
Jaime Pinto (Belo Horizonte) 17/03/2022 18:00 às 
22:00
Carlos Barreto (Morada Nova) 17/03/2022 18:00 às 
22:00
Hiroshi Matsuda (Folha 11) 17/03/2022 18:00 às 
22:00

As seguintes UBS´s da zona rural receberão a 
programação do Março Lilás:

José Djalma de Azevedo (Santa Fé) 17/03/2022
Antônio Arruda (Itainópolis) 23/03/2022
José Manoel  da Anunciação (Brejo do Meio) 
25/03/2022
Jonatas Moraes Cavalcante (Sororó) 31/03/2022
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 Além das ações durante o dia, algumas UBS terão ações noturnas
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UBS Laranjeiras realiza capacitação para os 
servidores
A Secretaria Municipal de Saúde, através da 
Coordenação do Programa de Melhoria do Acesso da 
Qualidade da Atenção Básica, realiza uma série de 
palestras nas unidades de Saúde com temas 
relacionados à relação interpessoal e ao atendimento 
ao público. O  objetivo é aperfeiçoar ainda mais a 
qualidade no atendimento, nas Unidades Básicas de 
Saúde do município.

A programação teve início na quinta-feira, 10  de 
março, na UBS Laranjeiras, onde reuniu cerca de trinta 
s e r v i d o re s ,  e n t re  e n f e r m e i r o s ,  t é c n i c o s  d e 
enfermagem, recepcionistas e demais profissionais. 
Um dos palestrantes do evento, o enfermeiro e gestor 
em saúde, João Augusto Miranda, destacou a 
importância do servidor neste papel de melhoria no 
atendimento ao público.

“A importância é para gente lembrar a cada dia, o papel 
do servidor como ator social. A gente precisa reforçar 
que além de direitos temos também obrigações com o 
público, principalmente em relação ao SUS, pois para 
melhorar o serviço, não é possível depender apenas da 
gestão, mas também do servidor”, destacou João 
Augusto.

A programação realizada na UBS Laranjeiras foi o 
projeto piloto para o desenvolvimento nas demais 
Unidades de Saúde do município. O objetivo é ampliar 

a capacitação dos servidores que trabalham 
diretamente com os usuários do sistema de saúde, com 
ênfase na humanização do atendimento.

“A Secretaria de Saúde busca a melhoria do 
atendimento de qualidade aos usuários. Para isso, o 
Setor de Atenção Básica trabalha na capacitação dos 
servidores que estão na linha de frente para 
atendimento direto ao paciente. Quanto mais 
trabalharmos concentrados mais resultados positivos 
teremos, por este motivo vamos estender esta ação 
para todas as unidades”, informou a Assistente Social 
Ângela Assunção, Coordenadora do Programa de 
Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica.

O programa busca preparar cada vez mais o servidor 
público para receber e orientar o usuário quanto aos 
serviços oferecidos. De acordo com o servidor Rogério 
Silva Costa, o trabalho de capacitação é necessário para 
melhorar a qualidade no atendimento. “A preparação é 
de suma importância, tanto para o servidor quanto 
para a população, uma vez que todos precisam ser 
tratados com respeito, atenção e dignidade”, destacou.

Na programação que durou toda manhã, realizada no 
auditório da UBS Laranjeiras, a enfermeira Gisele 
Freitas, Coordenadora de Saúde Mental/SMS, foi a 
segunda palestrante com dicas importantes para a 
qualidade no atendimento.
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Série de palestras percorrerá outras UBS do município
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Agentes intensificam visitações em bairros 
com focos do Aedes Aegypti
Os agentes de endemias do Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) estão visitando as residências em bairros 
onde foram identificados focos de criadouro do 
mosquito Aedes Aegypti, causador da dengue, 
chikungunya e zika.  Nesta quinta-feira (10), os agentes 
estiveram nos bairros Laranjeiras e Bom Planalto.

As visitas realizadas desde fevereiro, já passaram dos 
por locais como Novo Horizonte, São Félix Pioneiro, 
Folha 33, Vale Itacaiunas, entre outros. Os locais 
visitados são escolhidos de acordo o Levantamento de 
Índice Rápido (LIRA), que é realizado trimestralmente.

Nesse levantamento, os agentes de combate às 
endemias (ACE) realizam visitas domiciliares para 

averiguar se há a presença de larvas do mosquito a 
partir dos dados coletados, a coordenação traça 
estratégias de combate onde houver maior incidência 
de criadouros. Os outros locais considerados de alto 
risco atualmente são Jardim Tropical, Jardim Vitória, 
Folha 25,  Folha 13,  Folha 30,  Bom Planalto, 
Independência, Folha 22, Liberdade e São Félix 1.

As visitas são realizadas por duas equipes, de segunda a 
sexta, no período matutino e vespertino. São visitadas 
mais de 450 residências por dia. Além das duas equipes, 
há agentes que trabalham em pontos estratégicos que 
exigem um maior cuidado, como o aeroporto, 
siderúrgicas, entre outros.
 

ENDEMIAS

São realizadas mais de 450 visitas  diárias durante a 
semana.

Visitas estão sendo realizadas desde fevereiro, de 
acordo com o índice Lira.
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 Além de fiscalizar, servidores também orientam moradores
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SAÚDE

CULTURA

VACINA

CONVOCAÇÃO

ACONTECE NA CIDADE

Durante a visita a Marabá, o governador do Estado Helder 
Barbalho mais uma vez fortaleceu a parceria com a 
prefeitura do município. Por ocasião da inauguração da 
EMEF Albertina Moreira, Helder parabenizou Tião 
Miranda pela administração. Dentreos investimentos,  
houve a entrega de uma ambulância e a assinatura do 
convênio para adequação do bloco de serviços para 
quimioterapia e internação do centro oncológico, no 
Hospital Regional de Marabá. O investimento é da ordem 
de R$ 2.489.821,62.

 A vacinação contra a covid-19 ainda é o melhor combate 
contra o coronavirus e a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) tem garantido que as doses da vacina estejam 
disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 
município e para todos os públicos com idade para a 
vacinação. O município já vacinou 180.835 mil com a 
primeira dose, 127.317 com a 2ª dose e com a terceira 
18.754. Em relação às crianças, a adesão ainda está baixa, 
menos de 4 mil iniciaram o esquema vacinal. A quarta dose 
está disponível para os imunossuprimidos, que tenham  
um intervalo de 4 meses da terceira dose.

Aconteceu na manhã de quinta-feira, 10, reunião de 
representantes da Fundação Cultural do Pará com gestores 

e fazedores de cultura de Marabá e demais cidades da 
região. A reunião ocorreu no Cine Marrocos, localizado na 

avenida Antônio Maia, núcleo Marabá Pioneira, com o 
objetivo de tirar dúvidas e explicar aos fazedores de cultura 
todas as regras para a participação e inscrição de projetos, 

em obediência aos editais abertos pela Fundação 
atualmente. Também foram informados os novos editais, 

que ainda serão lançados.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), no uso das 
suas atribuições legais, em referência ao Processo Seletivo 

Simplificado 001/2022, convoca os candidatos classificados 
para os cargos de professores da educação básica de 

matemática e pedagogia para a zona urbana, e  língua 
estrangeira, inglês, para zona rural. Você opode conferir a 

lista de convocados no site www.maraba.pa.gov.br. Os 
classificados devem comparecer na diretoria de recursos 

humanos da Semed, no horário de 08h às 12h e 14h às 18h 
para entrega de documentação. 
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Marabá Pioneira está prestes a receber o novo 
NEI Deodoro de Mendonça
A movimentação acelerada de operários nas obras do 
novo prédio do Núcleo de Educação Infantil Deodoro 
de Mendonça, localizado na rua 5 de abril, no bairro 
Francisco Coelho, Marabá Pioneira, indica que as obras 
chegaram  na fase final. O espaço  ganha as cores do 
município, inclusive na fachada e deve ser entregue 
pela empresa para a Prefeitura de Marabá, nos 
próximos dias.  

“Pretendemos entregar a obra, no máximo até à 
próxima sexta-feira, estamos no acabamento que é 
emassamento, pintura e retoques finais. Também 
estamos providenciando as luminárias de emergências 
e a questão da acessibilidade, como o piso tátil, bem 

como a implantação do sistema de combate a 
incêndio, com extintores e placas de sinalização”, 
informa o engenheiro Gerson Lima, da WF Lima 
engenharia, responsável pela execução da obra.

O prédio tem 639.80 metros quadrados de construção, 
com quatro salas de aula, a obra contempla uma sala 
multiuso (leitura e informática), arquivo, sala 
pedagógica e administrativa, pátio coberto, passarela, 
jardineira e pátio externo. O chafariz está sendo 
finalizado. A previsão de inauguração do NEI é para o 
início de abril e nos próximos dias, a obra ainda passará 
por uma nova fase, explica o engenheiro da Sevop, 
Rafael Silva.

SEVOP

Espaço do novo prédio tem 639 metros quadrados de
 construção.

O
BR

AS

7

Novo espaço está localizado na rua 5 de abril, no bairro Francisco Coelho

Trabalhadores já estão finalizando a obra.
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Limpeza de bueiros e grotas na 
Nova Marabá e Cidade Nova
Ações de limpeza de bueiros e grotas acontecem em 
todos os núcleos da cidade durante a semana. As 
equipes do Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM) estiveram na Avenida Itacaiúnas, no 
núcleo Cidade Nova e na divisa entre as Folhas 10 e 17, 
na Nova Marabá.

Na Avenida Itacaiúnas, um trecho no início do bairro 
Laranjeiras estava com o canal entupido devido à 
quebra de uma tampa em concreto. A equipe fez a 
limpeza e trocou a tampa do bueiro, evitando possíveis 
alagamentos na área.

“Aqui aconteceu o seguinte, o meio fio quebrou e a 
água não estava mais caindo diretamente no bueiro e 

descia para dentro das casas, mas agora vai melhorar, 
pois acredito que trará mais tranquilidade para os 
moradores”, disse Valmir Capistrano de Oliveira, 40 
anos, morador  do  bairro.

“O serviço é  bem feito, pois estão retirando o que 
estava acumulado no bueiro e não tem mais perigo de 
alagamentos,  até a tampa do bueiro foi trocada”, 
explicou Sebastião Silva.

Em outro núcleo urbano, a equipe realiza a limpeza de 
canal, o avanço da água ameaça a estrutura de uma 
residência. O trabalho de contenção da barreira foi 
executado e deverá receber uma base de concreto para 
evitar o assoreamento das margens do canal.

MANUTENÇÃO

Na Avenida Itacaiunas foi realizado o 
desentupimento de um canal.

Trabalhadores atuaram durante a semana em todos
os núcleos.
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Avenida Itacaiúnas e as Folhas 10 e 17 receberam os serviços
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Idosos do Centro Integrado de Atenção à 
Pessoa Idosa  terão novo espaço
Os idosos atendidos pelo Centro Integrado de Atenção 
à Pessoa Idosa (Cipiar), estão prestes a ganhar um novo 
espaço. Trata-se do prédio localizado entre as Avenidas 
Minas Gerais e Itacaiúnas, onde funcionava o Espaço 
de Acolhimento Provisório (EAP) que atualmente 
passa por revitalização e adaptaçãO.

Os serviços foram realizados nos oito banheiros , agora 
todos têm acessibilidade; os espaços das portas foram 
ampliados para a passagem dos cadeirantes e foram 
realizadas adaptações para os nove quartos, refeitório, 
cozinha, despensa e área de convivência.

Com a revitalização, toda a parte elétrica foi 
substituída, o prédio ganhou novo forro e piso. De 

acordo com a engenheira civil, Ana Paula, da Secretaria 
de Viação e Obras Públicas, houve a construção de dois 
novos banheiros na parte administrativa.

O novo espaço dos idosos vai contar ainda com uma 
nova academia adaptada, área para atividades 
culturais e entretenimento, espaço para atendimento 
de enfermagem e de assistência social.

“A revitalização do novo espaço tem dois objetivos: 
Adaptar melhor a estrutura física para atender aos 
idosos com problema de locomoção e cumprir a 
legislação do idoso e pessoas com deficiência, com 
toda a segurança que eles necessitam”, destacou 
Nadjalúcia Oliveira, Secretária de Assistência Social.

CIPIAR

Espaço passara por ampliações e também ganhará
novo forro, piso e pintura.

Nadjalúcia Oliveira, Secretária de Assistência Social.
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Local está sendo todo adaptado para facilitar locomoção dos idosos cadeirantes
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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

Acima das circunstâncias, prevalece a 
dedicação no cuidado com o próximo
Ela não sonhava em ser enfermeira e até os 39 anos, 
idade em que muitos já estão consolidados em suas 
carreiras, nunca tinha atuado na profissão. Mas hoje a 
enfermeira do Hospital Materno Infantil (HMI), Nilma 
da Silva Coelho Teixeira, com 61 anos, é categórica: 
“Amo  a profissão, não quero me aposentar”. Nem 
mesmo o apelo dos filhos e das chefes, após passar 108 
dias internada por causa da Covid-19, foi capaz de 
parar a “mãe”, como é carinhosamente chamada por 
alguns funcionários do Hospital.

Nilma mora na Marabá Pioneira, pertinho do hospital, 
trabalha das 13h às 19h, além de plantões noturnos e 
diurnos em feriados e fins de semana. “Aqui é minha 
segunda casa, minha vida, não sei viver sem trabalhar 
aqui. Chego e tomo conta do Bloco A. Das gestantes, 
dos recém nascidos e das mamães que acabaram de ter 
neném e ficam internados lá. Faço a orientação, tomo 
os cuidados, escuto os corações dos bebês e tudo mais 
que tiver que fazer”, explica.

A história de Nilma começou em Macapá, onde 
nasceu. Casada com um dentista do exército, ela se 
mudou para nossa cidade quando o marido foi 
transferido. Quando Marabá ganhou a primeira turma 
de enfermagem, na Universidade Estadual do Pará 
(UEPA), a até então dona de casa, decidiu que iria 
estudar. Ela passou no vestibular, concluiu o curso e 
passou no concurso para trabalhar na Prefeitura 
Municipal. Hoje os dois filhos também atuam na área 
da saúde.

Foram 10 anos no Pronto Socorro do HMM, quando ela 
foi transferida para o Materno Infantil . “Tenho um  
milhão de histórias, mas aqui me achei. Me identifico 
muito com as gestantes porque elas chegam naquele 
momento bem especial, que é ter um filho, que é uma 
vida nova e ficamos realizados ao ver quando dá tudo 
certo”, conta emocionada.

Mas a história de Nilma não é a única. Somente no HMI 
são 100 técnicos de enfermagem e 26 enfermeiras que 
atuam diariamente no cuidado de gestantes, 
puérperas e recém-nascidos de até 28 dias. Atuando 
em trabalhos e complicações de parto e pós parto e na 
manutenção da vida de nossas crianças. São cerca de 
500 partos realizados por mês.

“Trabalhamos com parto humanizado. Então não é só 
uma questão de dar remédio. A gente verifica se o bebê 
está mamando, orienta, caminhamos com elas, 
conversamos. Que venham de braços abertos ao HMI 
porque estarei aqui de braços abertos também e 
preparada para recebê-los ’, conclui Nilma.

“Nosso trabalho é em conjunto entre técnicos e 
enfermeiros. É uma profissão muito linda. Somos os 
primeiros  a chegar e os últimos a sair. Quando você vê 
que conseguiu fazer seu trabalho, vemos as pessoas na 
rua, nos mostram o filho, para gente é muito 
gratificante ter pacientes que ficam mandando foto e 
acabamos criando vínculo”, completa a diretora de 
enfermagem Vanice da Costa e Silva.

Aos 68 anos ela diz que não tem interesse em 
se aposentar.

Nilma viveu toda sua carreira de enfermeira no serviço 
público de Marabá.

LINHA DE FRENTE
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