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Comunidade do Jardim 
do Éden recebe novo 
NEI Tia Cleide

EDUCAÇÃO



Jardim do Éden recebe oficialmente Núcleo 
de Educação Infantil “Tia Cleide”
As crianças de 03 a 05 anos de idade do Residencial 
Jardim do Éden e bairros adjacentes têm, oficialmente, 
um espaço adequado para contribuir com o 
desenvolvimento integral delas nos aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social. A cerimônia de entrega 
do Núcleo de Educação Infantil Maria Pereira de Sousa 
Nunes “Tia Cleide” foi realizada no fim da tarde desta 
sexta-feira (13). O evento contou com a participação do 
prefeito Tião Miranda, do vice Luciano Dias, da 
secretária de educação Marilza Leite, vereadores e 
secretários de governo, além da comunidade em geral.

A escola que estava funcionando desde o início do ano, 
foi construída dentro dos padrões do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do tipo B. 
Dentre outros espaços, o NEI tem oito salas de aulas, 
sala multiuso, fraldários, pátio, cozinha, área de 
serviço, banheiros adaptados, playground, além dos 
espaços administrativos.

Atualmente, o NEI Tia Cleide atende 170 crianças, mas 
a escola deve ampliar o atendimento, pois foi 
construído com capacidade para 224 alunos.

Maria Pereira de Sousa Nunes “Tia Cleide” foi uma 
professora residente de Morada Nova, que, durante 30 
anos, dedicou a vida ao ensino público e faleceu em 
2016. 
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Crianças já desfrutam do local desde o início do ano letivo

9 a 15 de maio de 2022

Evento contou com participação de prefeito e 
secretários

Comunidade prestigiou a entrega oficialdo novo local 
de ensino. 



Missão de garantir direitos e cidadania
Em 15 de maio é comemorado em todo o país, o Dia do 
Assistente Social, um profissional que analisa as 
condições de vida da população e orienta indivíduos 
ou grupos de pessoas na obtenção de informações, 
acesso aos direitos e serviços que atendam às suas 
necessidades sociais. A data surgiu em virtude do 
Decreto 994/62, que regulamenta a profissão, criando 
assim os Conselhos Federal e Regionais (CFESS-
CRESS) que regimentam as atividades da classe.

No Brasil, são mais de 200 mil profissionais, sendo 90% 
deles mulheres. Em Marabá, há assistentes sociais que 
atuam na Prefeitura, nas mais diversas secretarias, 
inclusive nos setores da Saúde e da Educação, mas é na 
Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos 
Comunitários (Seaspac), onde recebem maior 
destaque. Lá trabalham 24 assistentes sociais com foco 
na proteção social aos cidadãos, com orientações, 
serviços, benefícios, programas e projetos.

São os assistentes sociais que podem encaminhar as 
pessoas atendidas para políticas como atendimento 
em saúde, documentação para cidadania, acesso à 
educação,  bem como, elaboram planos para 
acompanhamento dos indivíduos, com olhar crítico 
para situação vivida pelas famílias, do indivíduo e da 
sociedade em geral.

A assistente social Jacirene Amaral, trabalha na 
profissão há 20 anos e há pouco mais de 2 anos na 
Seaspac. Depois de passar pelo Cras, é no setor de 

Vigilância Socioassistencial que ela contribui com o 
serviço social da Prefeitura de Marabá. Para ela, a 
profissão é  gratificante e sonha em realizar grandes 
benfeitorias, em prol da comunidade.

“Sou responsável, junto com outros colegas, pela 
elaboração de diagnóstico, pareceres e relatórios. Um 
exemplo desse trabalho é o diagnóstico socioterritorial 
que está em elaboração. Ele vai apontar quais são as 
nossas potencialidades, como a gente pode melhorar 
os nossos serviços, levando os serviços a quem de fato 
necessita de assistência social e também as nossas 
fragilidades, mostrando quais os serviços que precisam 
ser melhorados e ampliados” explica a assistente 
social.

DIA DO ASSISTENTE SOCIAL

Jacirene Amaral comenta que é gratificante trabalhar
na profissão.
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Data é comemorada dia 15 de maio

9 a 15 de maio de 2022



Tradicionais no Festejo Junino,Fogo no Rabo 
e Fuá da Conceição ensaiam diariamente
Após dois anos sem o tradicional festejo junino, 
organizado pela Secretaria Municipal de Cultura 
(Secult), as quadrilhas juninas já se preparam para se 
apresentarem na festa que será realizada entre os dias 
17 e 25 de junho.

A Fogo no Rabo é uma das quadrilhas mais tradicionais 
do município e está em ritmo intenso de ensaios para a 
apresentação durante os festejos. O grupo iniciou em 
1988, com a união de dois grupos de jovens católicos, 
com o nome Barca Furada, mudando para o nome atual 
em 1990.

Alegria. Esse é o sentimento que toma conta dos 

quadrilheiros com a volta do festejo junino de Marabá 
após dois anos parado por causa da pandemia. Alegria 
também é o tema da junina Fuá da Conceição que 
promete fazer um circo na Z30 quando o palco estiver 
montado.

A Fuá da Conceição é uma Junina católica, conhecida 
por misturar conceitos católicos com a cultura do 
festejo. Ao todo conta com aproximadamente 60 
pessoas entre figurinista, coreógrafo, produtor, pessoal 
do apoio e 33 brincantes, formando os 16 pares e o 
marcador.A Fuá da Conceição surgiu em 2014 de uma 
brincadeira junina realizada por pessoas da Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição. 

FESTEJO JUNINO

Alegria e animação, após dois anos parados, tomam 
conta dos ensaios.

Isabely Paixão, rainha da Fuá da Conceição, irá estrear
na posição de destaque em 2022. 
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 Juninas também realizam trabalho social associado a cultura

9 a 15 de maio de 2022



Folhas 06,28 e 29 iniciam  serviços de drenagem 
e terraplanagem para pavimentação 
Os moradores das Folhas 28 e 29 comemoram o início 
das obras de drenagem e terraplanagem de 1300 
metros de ruas. O local receberá pavimentação rígida, 
realizada em concreto que propicia maior resistência.

Na Folha 28 serão 823,6 metros de pavimentação. Na 
Folha 29 serão 519 metros de pavimentação. As ruas 
que receberão a melhoria serão as vias V 298, V 293, 
V300, V291 e V290. No momento, algumas ruas estão 
recebendo o serviço de terraplanagem.

Na Folha 06 as vias que separam as quadras 4, 6, 7 e 8 
estão sendo terraplanadas e depois compactadas, o 
que significa uma preparação para o inicio do serviço 

da pavimentação em concreto armado (PCA), de maior 
espessura e onde garante maior resistência da pressão 
no uso diário.

A via que está recebendo os serviços, é a principal 
ligação da Folha 6 com as demais Folhas, como as 11 e 
12, e o local possui grande fluxo de pessoas, devido às 
casas comerciais do bairro.

Com a chegada do verão e a diminuição das chuvas, os 
serviços de pavimentação voltaram a ser realizados 
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas 
(SEVOP).  Os trabalhos começaram pelo tradicional 
bairro Amapá, há cerca de  duas semanas. 
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Serão mais de 1300 metros pavimentados apenas nas Folhas 28 e 29

9 a 15 de maio de 2022

O barbeiro e empresário Gourima Nascimento está
 feliz com o início das obras.

Máquinas da Sevop atuaram nas quadras 4, 6, 7 e 8 da 
Folha 06 durante a semana.



DMTU/SEMEL

SEGURANÇA

COVID-19

SAÚDE

ACONTECE NA CIDADE

No dia 29 de maio, o Departamento Municipal de Trânsito 
(DMTU) em parceria com a Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Semel)realizarão a 2º Corrida Maio 
Amarelo. As inscrições vão até a terça-feira (17),  9h às 14h 
na sede do DMTU, na Folha 32 e tem o valor de 5kg de 
alimentos não perecíveis que serão doados. A corrida  será 
de 5km, com saída e chegada na sede da Prefeitura 
Municipal. Os participantes ganharão um kit do evento 
com camisa, número no peito e medalha de participação. 
Também haverá entrega de trofeus do 1º ao 5º colocado na 
categoria masculino e feminino. 

A pandemia acalmou, as máscaras foram liberadas e o 
número de internados cai. Toda essa involução da doença 
ocorreu devido ao avanço da vacinação. Atualmente as 
vacinas são aplicadas em todas as UBS da cidade e estão 
disponíveis imunizantes  da Coronavac, Astrazeneca e 
Jonhson. Para as crianças estão disponíveis imunizantes da 
Pfizer e Coronavac. Também é importante ressaltar que 
cuidados com a higiene como o uso de álcool em gel, lavar 
as mãos com frequência, evitar colocar o dedo nas mãos e 
olhos ainda são extremamente recomendados para evitar o 
contágio.

 O Departamento Municipal de Segurança Patrimonial 
(DMSP), por meio do Grupamento de Apoio Operacional 
(GAO), presta apoio as juninas nas quadras esportivas da 

orla de Marabá. As equipes do Departamento também 
estiveram na final da Taça Cidade Marabá, evento esportivo 
de futebol, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte 

e Lazer (Semel), no estádio Zinho Oliveira. Os agentes 
realizam também rondas preventivas na Praça da Juventude 

(KM 07), Praça São Francisco, Feira de Laranjeiras, 
Unidades Básicas de Saúde, HMM e HMI.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu dois 
caminhões baú novinhos, que serão utilizados  na 

distribuição de medicamentos e insumos para as demais 
unidades de saúde. A aquisição foi oriunda de recursos 

próprios, estimados em quase 800 mil reais.“São 
caminhões baú 3×4 para o almoxarifado. Era uma 

necessidade muito grande. Temos outros veículos, mas a 
gente vai renovando a frota”, comenta o prefeito Tião 

Miranda.O vice-prefeito e secretário de saúde Luciano Dias 
explica que os veículos são essenciais para o setor. Antes o 

serviço era feito por veículos pequenos.

6 9 a 15 de maio de 2022



O dom de cuidar como expressão da humanidade
Todos os dias, nascem em média 20 a 25 crianças no 
Hospital Materno Infantil (HMI), em Marabá. Um dos 
profissionais que acompanha a gestante desde o pré-
natal até o puerpério é o enfermeiro. Nesta quinta-
feira, 12, é celebrado o Dia do Enfermeiro e Dia 
Internacional da Enfermagem.

O dia foi escolhido por ser a data de nascimento de 
Florence Nightingale,  inglesa do século XIX, 
considerada fundadora da enfermagem moderna e 
que sistematizou o atendimento da profissão.

Entre os 24 enfermeiros que compõem o quadro do 
HMI está Marco Antônio Oliveira que exerce a 
profissão há 22 anos e trabalha no hospital desde a 
fundação. Atualmente, atua como enfermeiro obstetra 
e realiza a classificação em obstetrícia, onde analisa e 
verifica os riscos que cada paciente pode apresentar 
diante dos sintomas relatados. A partir disso, as 
pacientes são classificadas em cores denotando o nível 
de risco.

De acordo com o profissional, a enfermagem 
atualmente é moderna e diversificada com centenas de 
especializações que ampliam as perspectivas de 
atuação do enfermeiro.  Marco Antônio Oliveira 
resume bem seu sentimento em relação à profissão. 
“Para minha vida enfermagem é tudo. Eu amo ser 
enfermeiro, eu nasci para ser enfermeiro”, ressalta.

No HMI, os profissionais são distribuídos em sete 
setores: Banco de Leite, Unidade de Cuidados 

Intensivos (UCI), Centro de Materiais Esterilizados 
(CME), Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Bloco 
A, Bloco B e Centro Obstétrico. Em cada setor há cerca 
de cinco técnicos atuando conforme a necessidade e 
redimensionamento.

A diretora de enfermagem do HMI, a enfermeira Vanice 
Costa atua há 15 anos na profissão e já soma nove anos 
no hospital. Ela compartilha que, recentemente, teve 
que tirar plantão no domingo do Dia das Mães e por 
isso não esteve na data especial com seu filho. Apesar 
disso, ela conta que nesse mesmo dia, juntamente com 
sua equipe, atendeu uma criança em estado grave e 
conseguiram salvá-la.

DIA DA ENFERMAGEM

Diretora de Enfermagem do HMI, Vanice Costa, ressalta que
ser enfermeira é uma profissão  que requer trabalho duro.
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Data é celebrada em 12 de maio em homenagem a Florence Nightingale

9 a 15 de maio de 2022



Assinadode termo de acordo para ampliação 
de aciaria no município
Um novo momento para o desenvolvimento industrial 
em Marabá começou nesta segunda-feira (9), na sede 
da Sinobras (Siderúrgica Norte Brasil), no distrito 
industrial do município.

O evento contou com a presença do governador do 
Estado do Pará, Helder Barbalho; do prefeito de 
Marabá, Tião Miranda; do presidente do Grupo Aço 
Cearense, Vilmar Ferreira; do vice-presidente de 
operações do Grupo Aço Cearense, Ian Corrêa; e do 
diretor-presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo.

Na ocasião foi assinado um termo de compromisso 
e n t re  a  M i n e r a d o r a  Va l e  e  Si n o b r a s  p a r a  o 
desenvolvimento da planta de nova aciaria no 
município, o que vai garantir a produção de tarugos de 
aço a partir do ferro gusa. O acordo prevê que o 
fornecimento da matéria-prima (ferro gusa) para a 
nova aciaria seja feito pela empresa Tecnored, 
subsidiária da Vale, em fase de implantação no 
município. Já a operação da aciaria será feita pela 
Sinobras.

Pelo acordo assinado, a Vale apoiará o projeto através 
da emissão de garantias, após a conclusão da 
engenharia, que viabilizem o financiamento a ser 
contratado pela Sinobras para instalação da nova 
aciaria. Já a Sinobras, empreendedor que possui 
atuação há mais de 15 anos em Marabá, será a 

responsável pelos estudos de engenharia, pela 
implantação e operação da planta.

Para o prefeito de Marabá Sebastião Miranda, a 
execução dos três projetos proporcionará mais 
investimentos para a região e a possibilidade de abrir 
novos campos de trabalho para a  mão de obra  local.

“O mais importante é que tem viabilidade econômica, é 
uma produção de 250 mil toneladas de ferro gusa com 
uma nova tecnologia e vão transformar em aço e já tem 
o comprador que é a Sinobras e é um passo importante 
para industrializar o minério. E o importante é 
verticalizar nosso minério e trazer emprego e 
oportunidade para nossa região”, destacou Sebastião 
Miranda, Prefeito de Marabá.

O projeto de expansão da Sinobras é um investimento 
de 850 milhões de reais e vai gerar 2,5 mil empregos 
diretos e mais de 25 mil empregos indiretos. A previsão 
é que, com a ampliação da siderúrgica, novas empresas 
se instalem na região para atender as demandas que 
irão surgir.

A partir da assinatura do termo, a Sinobras irá 
desenvolver o projeto de engenharia, que deve ser 
concluído até o fim de 2023. O cronograma de obras 
detalhado será apresentado a partir da fase de estudos 
de engenharia.

DESENVOLVIMENTO
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 Compromisso foi firmado entre a mineradora Vale e Sinobras 

9 a 15 de maio de 2022



Campanha Maio Amarelo mantem atividades 
para trânsito seguro em Marabá
Na manhã de segunda-feira,  09,  equipes da 
Coordenação de Educação para o Trânsito do 
Departamento Municipal de Trânsito e Transporte 
Urbano (DMTU) deram continuidade à programação 
do Maio Amarelo, movimento que busca conscientizar 
sobre a educação no trânsito desde 2014.

As equipes estiveram em pontos de táxi e mototáxi 
distribuindo laço amarelo, símbolo da campanha, com 
o intuito de conscientizar motoristas e passageiros 
quanto à mensagem do movimento.

Durante a última semana, as equipes realizaram 
palestras educativas voltada aos militares do Exército 

Brasileiro do I Grupo de Artilharia de Campanha de 
Selva (GAC) falando sobre “Rotinas de Trânsito na 
cidade de Marabá”.

Além disso, no dia 4, a campanha teve espaço em 
programa de rádio, fornecendo orientações sobre  o 
tema e convidando à sociedade a participar.

Na quinta-feira, 5, os estudantes do 2º e 3º ano da 
Escola Geraldo Veloso receberam orientações a 
respeito das normas de circulação e conduta. Após a 
palestra, foi realizada uma blitz educativa em frente à 
escola a fim de orientar os motoristas quanto à 
campanha.

DMTU

Palestra na escola Geraldo Veloso sobre segurança no 
trânsito.

Blitz educativas são realizadas em diferentes pontos
da cidade.
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Ações serão realizadas ao longo de todo o mês
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Com o intuito de ampliar a cobertura vacinal contra a 
gripe e sarampo, a Secretaria Municipal de Saúde de 
Marabá (SMS) estendeu horários de atendimento para 
imunização em algumas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), das 18h às 22h.

O comerciante José Alves, 64 anos, soube pelo rádio do 
horário especial de vacinação. Ele aproveitou que 
estava por perto e se dirigiu à UBS Jaime Pinto, no 
bairro Belo Horizonte, para ser vacinado contra a gripe. 
“Eu vim atrás da saúde, até pela idade que tenho, tem 
que se precaver, cuidar mais. Convido a todos que 
procurem o posto de saúde e se vacinem, que é para o 
seu próprio bem”, pontua.

A nova vacina da Influenza (gripe) já contempla novas 
variantes do vírus da gripe, por isso é importante que 
os públicos-alvo sejam imunizados. Em relação à esta 
vacina, a SMS prioriza, nesse momento da campanha, 
crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, 
idosos,  professores,  profissionais  de saúde, 
caminhoneiros, integrantes das forças armadas, 
policiais, bombeiros, pessoas com comorbidades e 
pessoas com deficiência.

Em relação à vacina tríplice viral, que inclui o sarampo, 
o público-alvo é composto por crianças maiores de 6 
meses e menores de 5 anos e profissionais de saúde. 
“Hoje a vacinação do sarampo é uma meta que a gente 

quer alcançar no município e no Pará para a gente 
voltar a ser creditado na nossa região (em relação à 
cobertura vacinal)”, ressalta o coordenador de 
imunização da SMS, Fernando Silva.

A meta da SMS é vacinar mais de 60 mil pessoas contra 
a gripe e cerca de 26 mil pessoas contra o sarampo na 
fase atual da campanha.

A vacinação contra gripe e sarampo continua nos 
postos de saúde do município, de 8 às 17 horas.

Para ampliar cobertura contra gripe e sarampo,
postos atenderam em horário noturno

O comerciante José Alves aproveitou o horário estendido para se vacinar na UBS Jaime Pinto

A Laiane Brito aproveitou para vacinar a pequena 
Olívia

9 a 15 de maio de 2022
10

SA
ÚD

E



ES
PO

RT
E

E D U C A Ç Ã O

SEMEL

A final do Futebol de Campo master, da Taça Cidade 
Marabá, aconteceu na noite de sábado (07), no estádio 
Zinho Oliveira e foi marcada por muita emoção. Os 
times Laranjeiras e Águia Dourada foram os finalistas 
que disputaram o título da competição organizada 
pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), 
com grande presença de torcedores.

O Laranjeiras entrou em campo mais confiante e saiu 
na frente mantendo o ritmo até o fim da partida. Em 
meio a ânimos exaltados, inclusive com expulsão do 
goleiro e técnico do Águia Dourada, o Laranjeiras 
venceu o jogo por 5 a 0, com dois gols do Caçula, um de 
Ricardo, um de Preto e um do Corujito, técnico que 

também entrou em campo no segundo tempo.

A competição de Futebol de Campo Master, havia 
iniciado em abril, com participação de 16 equipes. As 
competições pela Taça Cidade Marabá continuam. No 
dia 21 haverá a final com o torneio feminino de futsal, 
no ginásio Dequinha.

Durante o sábado, além da final da Taça Cidade 
Marabá, a torcida também conheceu parte do novo 
elenco do Águia de Marabá sub-20 e ainda o jogo 
preliminar entre Arena Beira Rio e Escolinha 
Marquinhos Marabá, categoria sub-16, com vitória 
para o time de Marquinhos.

Equipe Laranjeiras é campeã da Taça Cidade 
Time venceu o Águia Dourada por 5x0

Competição contou com 16 clubes da cidade. Público compareceu em bom número para a decisão.

9 a 15 maio de 2022
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Agentes de conservação garantem cidade 
mais limpa e organizada
Quando acorda, antes do sol nascer, Maria Santana 
Souza já começa a se preparar para o trabalho ao longo 
do dia: realizar a limpeza da Praça São Félix de Valois, 
no núcleo Marabá Pioneira. Ela é uma das 440 agentes 
de conservação do Serviço de Saneamento Ambiental 
de Marabá (SSAM), popularmente conhecidos como 
garis. Nesta segunda, 16 de maio, é celebrado o dia 
dessa profissão, que é imprescindível para a cidade.

Maria Santana tem 59 anos e há mais de 18 anos atua na 
limpeza dos equipamentos públicos da cidade. Ao 
longo dos anos, trabalhou mais na Marabá Pioneira. 
Atualmente, atua exclusivamente na limpeza da Praça 
São Félix de Valois há quase quatro anos, mas já 
trabalhou três anos na Praça Duque de Caxias.

O serviço começa às 7h da manhã e segue até às 17h, 
com intervalo de duas horas para o almoço. Com a 
vassoura, pá e carrinho de lixo, ela conta que 
normalmente recolhe lixo suficiente para encher três 
vezes o carrinho e em datas excepcionais ou após o 
final de semana chega a encher seis vezes o recipiente.

Após a varrição e o recolhimento dos resíduos e das 
folhas que caem das árvores do local, tudo é colocado 
em uma caçamba às proximidades da praça.

O trabalho como servidora da prefeitura ajuda na 
renda da família, que é composta também por seu 
esposo, filho e um neto.

Ela ressalta que a atividade ajuda a deixar a cidade 
limpa e mais agradável, mas relata situações em que as 
pessoas jogam lixo no chão mesmo com a presença de 
lixeiras no local, o que denota falta de respeito de 
alguns usuários desses espaços com os servidores que 
realizam a limpeza. Maria Santana cobra que as 
pessoas também façam sua parte.cidadania, já que há 
o envolvimento de centenas de jovens em atividades 
artísticas e de educação, como também é um grande 
incentivo na promoção da nossa cultura popular.

“Muito são gratos, muitos respeitam, outros não 
respeitam. Às vezes eu vou falar assim ‘olha, esses 
cocos aqui é para vocês ajuntarem, botar ao menos em 
um saco’”, ela adverte. ‘Ah não, você tem que fazer, que 
isso aí é o seu direito, você trabalha para isso’”, eles 
retrucam.

Ela exemplifica em outra situação. “Às vezes estão 
jogando lixo, eu falo assim: ‘Olha, não joga, eu terminei 
de limpar aí’, ‘Ah mas você está aqui é para isso, o 
prefeito lhe paga para isso, para você limpar’, aí falei 
‘Mas eu já acabei de limpar aí. Você está jogando lixo e 
não pode. Põe dentro de uma sacola, amarra e põe aqui 
dentro do carrinho que eu levo’”.

Para se ter uma ideia, os agentes de conservação da 
SSAM atuam em diversas frentes como varrição, coleta 
de lixo, roçagem, pintura de meio fio e desobstrução de 
grotas, por exemplo. 

DIA DO GARI

Maria Santana atua há mais de 18 anos na limpeza das
ruas de Marabá.

Limpeza pública tem mudado a paisagem da cidade.
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