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KM 07 e bairros vizinhos 
recebem novas 
feira e praça

OBRAS



Novas obras são celebradas pela comunidade 
A comunidade do KM 07 está em festa com a entrega da 
nova feira e nova praça. Segundo dados do Instituto 
Reviver, localizado no bairro, os equipamentos 
públicos atendem uma média de 40 mil habitantes do 
entorno. A cerimônia contou com a presença do 
prefeito Sebastião Miranda e do vice Luciano Dias, 
além de vereadores, secretários e líderes comunitários.

O prefeito Tião Miranda enfatizou que a comunidade 
da área, além do novo complexo, foi beneficiada, nos 
últimos dois anos, com pavimentação de ruas, escola e 
da Praça da Juventude, espaço onde crianças, 
adolescentes e mulheres fazem cursos e atividades.

“O KM 07 precisava de uma praça aberta, temos a Praça 
da Juventude, mas é um espaço para um programa, tem 

de ter controle, é fechada. Essa é para a criançada 
brincar, se divertir. Na feira para o pessoal vender. Fico 
muito feliz em entregar mais essa obra para o KM 07”.

A nova praça tem uma academia ao ar livre com 14 
aparelhos, playground, jardim com bancos em 
madeira e concreto, piso portátil em borracha para 
acessibilidade, cinco bancos em granilite, piso de 
concreto intertravado, grama esmeralda e rampa de 
acesso para cadeirantes.

Durante a cerimônia, a Prefeitura entregou um 
caminhão Pipa, com capacidade de 20 mil litros, para a 
Semma. Essa semana tem mais entrega para a 
comunidade. Na próxima quinta-feira (14), teremos a 
reinauguração da Escola Salomé Carvalho, na Folha 16.
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Local também recebeu pavimentação, escolas e Praça da Juventude

6 a 10 de abril de 2022

Obras atendem cerca de 40 mil habitantes do 
entorno.

Cerimônia também contou  com entrega de caminhão 
pipa a Semma.



CCZ e Grupo Patinhas de Rua promoveram
 feira de adoção de animais
Mais de 50 animais, entre cães e gatos, estavam 
disponíveis para adoção no Centro de Controle de 
Zoonoses, neste sábado (09). A ação foi promovida pelo 
Grupo Patinhas de Rua e CCZ. Rubens Cavalcante, 
morador do bairro laranjeiras, aproveitou a feira para 
encontrar um amigo fiel. “Eu vi ontem na TV falando 
dessa feira e então pensei, ‘porque não adotar ?’ e isso 
faz bem pra gente e eu gostei logo desse aqui, tem muito 
cães, mas eu gostei muito desse. Eu já criei alguns 
animais, minha casa tem um quintal grande e ele será 
bem tratado”, revela.

A maioria dos animais foi abandonada e a expectativa 
da responsável pelo grupo Patinhas de Rua, Deyse 

Mendes, é que cada animal ganhe um novo lar e que o 
destino deles sejam mudados. “Espero que eles não 
voltem mais para as ruas, pois na rua não tem nada para 
oferecer a não ser dores e maus-tratos”, explica Deyse 
Mendes.  

Os animais adotados no CCZ já saem com a castração 
agendada, algo que animou Ana Paula. Ela adotou dois 
filhotinhos: a Laika e a Luna. “As crianças gostaram dos 
animais, em casa eu tenho uma gatinha siamês e os 
filhotes vão acostumar com ambiente da casa e com as 
crianças e ainda tô saindo daqui com uns pacotinhos de 
rações de brinde”, revela.Para quem perdeu a feira,, 
basta apenas comparecer ao CCZ, na Avenida  Dois Mil.

MELHOR AMIGO

Deyse Mendes, do Grupo Patinhas de Rua ,convoca a 
população a adotar um animal abandonado.

É possível adotar um animal em qualquer dia se 
dirigindo ao CCZ, no bairro Novo Horizonte.
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 Mais de 50 animais estavam para adoção 
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Dedicação e empatia marcam a trajetória 
da enfermeira Soraya em Marabá
O cuidado com o próximo é uma das principais marcas 
de quem escolhe a enfermagem como ofício. Foi assim 
com Soraya Maria Amoury Assunção, 65 anos, que 
dedicou 37 anos à profissão, sendo 30 na Rede 
Municipal de Saúde. Uma trajetória marcada por 
determinação e coragem.  

“Eu acho que Deus me escolheu porque achou que eu 
servia para ajudar. Não foi por acaso. Me identifiquei. 
Nunca reclamei. Nunca tive tempo para isso”, enfatiza.

A enfermeira Soraya vive a aposentadoria há pouco 
menos de dois anos, mas durante o tempo que esteve 
servindo ao município, assumiu missões importantes, 
além da enfermagem. Esteve a frente do Departamento 
de Atenção Básica (DAB), na Secretaria de Saúde, no 
então governo de Nagib Mutran Neto. Na SMS montou 
um grupo de teatro para dinamizar as palestras de 
saúde, gostava de conhecer a realidade dos pacientes 
procurando manter a empatia sempre.

Também gerenciou Unidades Básicas de Saúde, como a 
Pedro Cavalcante, no bairro Amapá, e a UBS Mariana 
Moraes, no Km 07. Aliás, foi na UBS Mariana Moraes 
que Soraya dedicou a maior parte do serviço público. 
Foram 18 anos atuando no Programa Saúde da Família 
(PSF). Lá também fez os seus últimos atendimentos na 
profissão.

Ainda da rotina no PSF, a enfermeira relembra que na 
época não havia médico na equipe, então era missão 
dela fazer os atendimentos sozinha.

“Eu atendia criança, paciente de tuberculose, 
diabéticos, hanseníase, hipertensão. Fazíamos exames 
na gestante, preventivo, troca de sonda. Se a pessoa 
estava acamada, a gente ia. Fiz tudo isso sozinha. Era 
meu jeito de ser”, recorda-se da rotina no trabalho.

Formada pela Universidade Católica de Goiás (PUC), 
em Enfermagem Obstétrica e Licenciatura, lembra da 
garra que teve para vencer na vida. Todo o curso foi feito 
por meio de bolsa integral, mas as boas notas renderam 
também um estágio. O retorno a Marabá aconteceu 
após uma visita para uma festa de carnaval onde 
conheceu o marido, com quem tem dois filhos. Com 
um sorriso no rosto e olhar sincero, lembra quando 
iniciou na profissão em Marabá.

Por todo o serviço e dedicação ao município, Soraya 
Amoury recebeu muitos reconhecimentos. A Câmara 
de Vereadores a homenageou com títulos de Honra ao 
Mérito e Moção de Aplausos. Ela também guarda com 
carinho o prêmio Gente que Faz.“ Valeu a pena, tanto 
que quando eu tive o AVC e não fiquei com sequela, 
acredito que foi Deus me retribuindo o que fiz. O que eu 
fiz e faço até hoje é por amor”, conclui a enfermeira.
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 São 37 anos na profissão, sendo 30 na Rede Municipal de Saúde de Marabá
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Semana“Saúde na Escola” mobiliza unidades 
de ensino na prevenção  contra a covid-19
Entre os dias 04 a 08 de abril, escolas do Brasil inteiro 
participaram da “Semana Saúde na Escola”, que nesta 
edição teve o tema: Prevenção à Covid-19 nas escolas. 
Tarcilene Varela, coordenadora municipal do PSE, 
informa que em Marabá as ações já estão ocorrendo 
pelas 74 escolas pactuadas com o programa, mas o dia 
07, quinta-feira, foi escolhido para uma ação alusiva, 
realizada no Núcleo de Educação Infantil Arco Íris, na 
Velha Marabá. Uma equipe da UBS Demósthenes de 
Azevedo é a responsável por acompanhar aquela escola 
e outras duas do bairro.

Na ação, específica para as crianças de 03 a 05 anos, de 
forma lúdica com a utilização de fantoches, receberam 

informações e orientação sobre os cuidados contra o 
coronavírus. Lavar as mãos, usar álcool em gel, evitar 
abraços e aperto de mão, foram informações 
repassadas aos pequenos em músicas e danças. Além 
disso,  foi ensinado às crianças como higienizar as mãos 
de forma correta e para concluir a ação houve 
distribuição de álcool em gel para todas elas.

No programa, as Unidades Básicas de Saúde são as 
responsáveis em executar quinze ações em cada escola 
d e  s u a  a b r a n g ê n c i a ,  e n q u a n t o  q u e  o s 
encaminhamentos e os materiais necessários para a 
realização das atividades são produzidos pela equipe 
da Secretaria de Saúde.

COVID-19

Crianças de 3 a 5 anos aprendem todos os cuidados 
contra o Coronavirus.

No Programa, as UBS são responsáveis por executar 15
ações em cada escola de sua abrangência.
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 Ações ocorrem nas 74 escolas do município pactuadas com o programa
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TAPA-BURACO

CULTURA

GRIPE E SARAMPO

EJA

ACONTECE NA CIDADE

Durante a semana, a Secretaria Municipal de Viação e 
Obras Públicas (Sevop) realizou serviços de  tapa-buraco 
pela cidade. As equipes trabalharam na entrada do 
Residencial Morumbi, no KM 6, com 17 agentes, duas 
caçambas, caminhão com espargidor, uma 
retroescavadeira, rolo compactador e micro-ônibus. Na 
Folha 26, foram 11 agentes atuando com duas caçambas, 
retroescavadeira, carro de apoio e rolo compactador. As 
equipes também estiveram em algumas ruas do bairro 
Francisco Coelho. Vila Militar na Folha 26 e marginal da 
Folha 33 também receberam serviços.

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou a Campanha de 
Vacinação contra a Influenza e Sarampo. Com o dia “D” 
marcado para 30 de abril, a vacinação acontece em duas 
etapas: os primeiros a serem vacinados serão os idosos 
acima de 60 anos e trabalhadores de saúde e acontece  até 
o dia 2 de maio, os trabalhadores da saúde devem receber 
uma dose de vacina contra a Influenza e sarampo. A 
segunda etapa será realizada, entre 2 de maio e 3 de junho, 
atendendo a crianças com idade entre 6 meses até 5 anos,  
gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas 
com comorbidades e outros públicos.

O professor mestre Orlando Morais lançou o seu primeiro 
livro “O Andarilho Cego” (editora Lux), nesta sexta-feira, dia 

08 de abril, no Gold Eventus, no bairro Liberdade. De 
acordo com autor, o ensaio literário é um convite à reflexão 
da forma de sentir o mundo. O livro levou 10 anos para ser 
elaborado, mas a produção ganhou força nos últimos dois 

anos durante a pandemia. Muitas crônicas foram 
produzidas na roça, parte da inspiração de Orlando, em 

suas observações sobre as conversas dos moradores e das 
paisagens. 

Em homenagem ao aniversário de 109 anos de Marabá, a 
Escola Pedro Peres Fontenelle, realizou a Gincana “Marabá, 

Nossa Terra”, envolvendo os alunos do Ensino 
Personalizado da EJA (Educação de Jovens e Adultos), 

sendo a maioria adolescentes e jovens. A gincana 
aconteceu no dia 6 de abril. Os principais objetivos da 
atividade consistiam em trabalhar a recomposição de 

aprendizagem de forma lúdica; desenvolver nos alunos o 
senso de pertencimento no espaço escolar; proporcionar a 
aprendizagem de forma descontraída e positiva; dinamizar 

atividades e promover o relacionamento interpessoal.

6 6 a 10 de abril de 2022



Pistas de caminhada chegam ao núcleo 
São Félix e Morada Nova
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) tem 
investido em espaços para as práticas físicas e 
esportivas. Exemplo disso, são as pistas de caminhadas 
espalhadas pelos núcleos da cidade. Ao todo são cinco, 
dentre elas, as duas mais recentes, localizadas nos 
residenciais Tiradentes e Novo Progresso.

Thyago Ferraz, coordenador na Semel, ressalta que os 
espaços de lazer e esporte são um grande atrativo para 
os praticantes de caminhadas e corrida de rua. Destaca 
ainda os reflexos diretos dessas obras à vida da 
população.

“Gera mais segurança ao atleta e torna o ambiente 
mais agradável e propício à prática desse esporte. 
Acreditamos que a prática de atividade física ela 
funciona preventivamente no combate a doenças 
como obesidade, hipertensão, diabetes e problemas 
cardiorrespiratório também. Ter espaços como estes 
têm sido pensado cada vez mais pela prefeitura”, 
pontua.

A enfermeira Thelma Rodrigues e o marido Expedito da 
Cruz, bombeiro, observam que o local valorizou o 
bairro e levou muitos benefícios para aquela região. 
M a s  a p r o v e i t a m  p a r a  f a z e r  u m  a p e l o  a o s 
frequentadores em relação aos cuidados, como o 
controle dos animais e a conservação do ambiente.

“Ficou maravilhoso, povoou mais. Tem uma área de 
lazer pra gente poder andar, porque a gente andava na 
rua”, disse  Thelma.

“Todos os dias após o trabalho a gente vem fazer uma 
caminhada, às vezes uma corridinha. Aqui são muitas 
crianças, jovens, idosos, adultos, então, é ruim deixar 
animais soltos no meio da passarela porque atrapalha. 
E para termos um ambiente limpo e saudável as 
pessoas têm de ter educação. Aqui tem muitas lixeiras. 
O espaço tá ficando muito bom, só temos que 
agradecer e zelar”, enfatiza o bombeiro.
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São 5 pistas, as duas mais recentes estão localizadas nos residenciais Tiradentes e Novo Progresso
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Thelma e Expedito aproveitam a pista de caminhada
perto de casa.



Comunidade escolar celebra início das aulas 
em novo prédio do NEI Deodoro
Os 64 alunos do Núcleo de Educação Infantil Deodoro 
de Mendonça estão felizes com  a volta às aulas no novo 
prédio da escola que foi entregue no último dia 5 de 
abril.  Todas as salas de aula agora são climatizadas, 
além de dispor de espaço para a leitura e informática, 
sala pedagógica e bloco administrativo com espaços 
para secretaria.

O novo espaço também ganhou móveis novos e se 
tornou mais lúdico para garantir a melhora no 
aprendizado das crianças. A diferença é sentida pelas 
crianças e pelos familiares que estão animados com o 
novo local de aprendizado. “Nos remete a muita coisa, é 
o primeiro ano dela no materno e ela está tendo o 

privilégio de estudar em um colégio novo, com um 
espaço maravilhoso e muitas coisas que não tinham no 
antigo prédio como a sala de brinquedo”, comenta 
Rosilene Silva, mãe da pequena Sofia, de 3 anos. 

A professora do jardim 1, Elenise Cristina, comenta que 
a nova estrutura tem um gosto especial. Isso porque 
sua avó foi merendeira da escola e seus pais e tios 
estudaram nela. “Ver esse prédio dessa forma hoje, 
reformado e revitalizado, com toda essa estrutura é 
muito marcante. Passa um filme, principalmente pelo 
meu pai que me conta como era antes e hoje consigo 
ver as possibilidades que conseguimos desenvolver 
através da aprendizagem com as crianças”, conta.

ENSINO INFANTIL

Local também conta com todos os móveis novos.
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Nova estrutura agora conta com todas as salas climatizadas 

Rosilene Silva e sua filha Sofia, 3 anos.
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Museu tem alta demanda de  visitas escolares 
Um dos serviços mais utilizados do Museu Municipal 
Francisco Coelho é a visita de alunos das escolas, 
faculdades e cursos do município, que utilizam o 
espaço para o aprendizado sobre a história, ciclos 
e c o n ô m i c o s ,  c u l t u r a i s  e  o u t r a s  á r e a s  d o 
conhecimento, disponíveis no local. No mês de 
aniversário da cidade, essa demanda costuma 
aumentar com a visita de escolas do ensino infantil e 
fundamental.

Na quinta-feira (7), por exemplo, foi a vez dos alunos do 
Núcleo de Educação Infantil David Abreu de Souza 
realizarem visitas pelo período da manhã e tarde. “A 
escola tem essa cultura de trazer (os alunos) durante o 
mês de aniversário. Visitamos locais como a Fundação 
Casa da Cultura, (parque) zoobotânico e agora temos 

esse espaço maravilhoso para trazer os alunos”, 
comenta a professora Deusilene da Silva Oliveira.

A chefe de divisão do museu, Maria Alves, comenta que 
normalmente são realizadas em torno de 6 a 7 visitas de 
escolas por mês no museu, mas que neste mês a 
procura é maior e chegam a ter duas visitas apenas em 
um dia.  A visita às escolas e instituições é feita de 
segunda a sexta-feira e pode ser agendada pelo email: 
atendimento@casadacultura.org.

Desde sua inauguração, há um ano e oito meses, o 
museu já teve 13.516 visitantes, lembrando que boa 
parte desse período foi durante a pandemia, onde as 
visitas eram limitadas pelo isolamento social. Só em 
março deste ano foram 560 visitantes.

MARABÁ 109 ANOS

Crianças ficam deslumbradas com as apresentações 
do museu.

Visita para o público infantil é diferenciada.
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Chegam a  ser realizadas duas visitas no mesmo dia

.



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

Segurança Patrimonial completa 10 anos 
No dia 11 de abril, Marabá celebra dez anos de criação 
d o  D e p a r t a m e n t o  Mu n i c i p a l  d e  Se g u r a n ç a 
Patrimonial– DMSP, através da Lei 17.510/2012. O 
órgão é integrante da estrutura operacional da 
Secretaria Municipal de Segurança Institucional – 
SMSI, que atua de forma integrada na área de 
Segurança Pública municipal, Defesa Civil, Educação, 
Conscientização, Preservação e Guarda do Patrimônio 
Público. 

Atualmente o órgão conta 211 agentes patrimoniais 
distribuídos por 55 postos na cidade. Também no dia 
11, a categoria comemora o Dia Municipal do Agente 
Patrimonial, que desde de 2020 passou a integrar o 
calendário oficial de eventos do município, por meio 
da Lei 17.971.

Os seguranças patrimoniais, são homens e mulheres 
que no dia a dia se dedicam a proteger o patrimônio 
público, o que vai além dos bens materiais, pois 
cuidam também do intelectual da prefeitura, os 
servidores. Josafá Souza, coordenador do DMSP, 
enfatiza a importância do serviço na estrutura da 
PMM.

O Departamento Municipal de Segurança Patrimonial 
promove a Política de Segurança Pública com ênfase 
em intervenções preventivas à violência ou à 
criminalidade no patrimônio público. Desta forma 
propõe trabalhos que visam promover a cultura da paz 
através de orientações, debates e capacitações dos 
servidores. Além disso, é comum estarem presentes em 
operações integradas com outros órgãos de segurança, 
a exemplo, das festas de carnaval, Círio, aniversário da 
cidade, dentre outras.

Joelson da Silva é da primeira turma do DMSP e para 
ele o trabalho é gratificante. O agente tem consciência 
que o serviço prestado é um grande benefício para toda 
a comunidade. Além disso, está feliz com os avanços 
que a categoria tem conquistado.

“A categoria tem se organizado, a Secretaria de 
Segurança também tem dado uma atenção especial e a 
própria Prefeitura tem estruturado e dado condições 
para o agente desempenhar suas funções. Temos 
viaturas para trabalhar, motos, sede, uniformes, 
equipamentos. Mas ainda temos muitos desafios a 
enfrentar”, explica o agente Joelson Farias.

DMSP

Departamento foi criado no dia 11 de abril de 2012 e atualmente conta com 211 agentes em 55 postos pela cidade. 
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