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Moradores do Residencial Magalhães agora têm
escola de educação infantil no próprio bairro
Dia 22 de outubro foi um sábado repleto de novidades 
para os alunos da Escola João Anastácio de Queiroz, na 
Folha 16, Nova Marabá. Os estudantes participaram de 
várias atividades lúdicas promovidas por acadêmicos 
da Uniasselvi e também puderam adquirir mais 
conhecimento com a Feira de Profissões realizada por 
alunos do 9º ano. A atividade contou com a presença de 
estudantes do Instituto Federal do Pará, que fizeram 
demonstração de alguns cursos disponíveis no IFPA.

Nos estandes, os alunos demonstraram diversas 
profissões, tanto de áreas técnicas, a exemplo de 
estética, quanto de Ensino Superior, como Medicina 
Veterinária,  Gastronomia e Direito,  além de 
especial izações  como Tanatopraxia,  que foi 

apresentada pelos estudantes João Haley e Harisson 
Matos. A escolha inusitada tem um motivo.

“Porque a gente gostou do tema e pesquisou bastante, 
trata sobre o procedimento de cadáver pra quando for 
fazer o velório e o corpo tiver furado, eles se utilizam da 
tanatopraxia para que os familiares vejam melhor. Eu 
achei a proposta da feira muito boa”, disse o estudante 
João Harley. 

Evelyn Patrícia Mendes Gomes, 11 anos, também do 6º 
ano, estava atenta a todas as explicações. Muito 
decidida. “Eu gostei de tudo, as apresentações foram 
muito bem explicadas. Amei tudo”, disse, destacando o 
estande sobre as leis.
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Medicina Veterinária, Gastronomia, Direito, Tanatopraxia são algumas profissões apresentadas
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João Harley apresentou especialização Tanatopraxia. Estudantes participaram de várias atividades lúdicas.



Seminário sobre Família Acolhedora conta com
ONG, Judiciário e serviço de acolhimento
No último dia 21 o auditório da Secretaria de 
Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários 
(Seaspac)  foi  palco de  um seminár io  sobre 
A c o l h i m e n t o  Fa m i l i a r  c o m  a  p r e s e n ç a  d e 
representantes do Instituto Fazendo História (SP), 
serviço de acolhimento do município, Vara da Infância 
e da Juventude, Conselho Tutelar e Creas

A ação teve por objetivo discutir e divulgar o serviço 
Família Acolhedora, estabelecido por estatuto em 2009 
e passou a funcionar em Marabá em 2018. No Serviço 
de Acolhimento Familiar, as famílias cadastram-se 
para que as crianças permaneçam em suas residências 
durante o período que aguardam adoção ou o retorno a 

sua família.

No Família Acolhedora, as famílias fazem o cadastro 
para receber essas crianças que permanecem com elas 
pelo período de 6 meses a 2 anos, até que a justiça 
defina se a criança irá para adoção ou voltará para sua 
família biológica.

Na ação foram apresentados os dados recolhidos pela 
ONG Instituto Fazendo História que desenvolve 
projetos para crianças e adolescentes em serviço de 
acolhimento, desenvolvendo cursos, atividades e 
seminários, para formar e acompanhar profissionais 
que atuam diretamente com eles.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SE
AS

PA
C

3

Programa propicia lar para crianças afastadas da família por decisão da justiça

Raquel Cardoso é uma mãezinha acolhedora e
comemora a decisão de entrar no Programa. 

Atualmente 11 crianças se beneficiam dessa modalidade
de acolhimento em Marabá
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Campanha de vacinação antirrábica de casa em 
casa tem meta de imunizar 38 mil pets
O trabalho dos Agentes de Endemias e dos servidores 
do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) continua até 
finalizar todos os bairros de Marabá. A Campanha de 
vacinação antirrábica começou em agosto e tem como 
meta imunizar 38 mil cães e gatos, tanto na zona rural 
quanto na zona urbana do município.

Na manhã da sexta-feira, 21, os Agentes de Endemias, 
com apoio de militares da 23ª Brigada de Infantaria de 
Selva, realizavam a vacinação no bairro do Vale do 
Itacaiúnas. Por dia, são vacinados em média, entre 50 a 
70 animais. “Dependendo do bairro podemos até 
passar desta média.  Nos bairros com maior 
aglomeração é comum as famílias terem mais de um 

animal de estimação”, explica Adonias do Carmo 
Estumano, Agente de Endemias.

A vacina antirrábica é a única maneira de prevenir o pet 
contra o vírus da raiva. Os cães com menos de 3 meses 
de vida não podem tomá-la, pois o corpo deles ainda 
não está preparado para recebê-la. O médico 
veterinário Flávio Ferreira da Silva, Coordenador do 
CCZ, explica que o vírus da doença é fatal e mata 
muitos cachorros que não são vacinados. “Além de 
matar, a doença é contagiosa e pode infectar outros 
mamíferos, como gatos, morcegos, gambás e seres 
humanos, por meio de mordidas e arranhões de cães 
contaminados com a doença”

CCZ
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Por dia são vacianadas em média de 50 a 70 animais

Vacinação é a única forma de prevenir contra o vírus
da raiva. 

Atendimentos são realizados na zona urbana e rural.
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Poliomielite: Proteja seu filho desta doença 
perigosa e mortal
A perda dos movimentos do corpo, a insuficiência 
respiratória e até a morte são as consequências que 
podem surgir em pessoas não vacinadas contra a 
poliomielite, mais conhecida como Paralisia Infantil. A 
doença contagiosa que há 24 anos havia deixado de ser 
uma ameaça à saúde pública devido à vacinação, 
atualmente voltou a assombrar o país. Justamente pela 
baixa procura da famosa vacina da gotinha.

Marabá não está com alto índice de vacinação contra 
pólio, apesar da busca ativa e das unidades de saúde 
abastecidas com as gotas de prevenção. Das 19.152 
crianças com idades de até 4 anos e 11 meses, 
aguardadas para serem vacinadas no município, 

apenas 49% estão imunizadas contra a doença 
contagiosa que pode atingir crianças e adultos.

Fer nando G omes,  coordenador  do setor  de 
Imunização na SMS, alerta para o problema de saúde 
que pode retornar ao país com força, caso a população 
continue recusando vacinar contra a poliomielite.

A multiplicação do vírus da pólio começa na garganta 
ou nos intestinos, por onde penetra no organismo. 
Dali, alcança a corrente sanguínea e pode atingir o 
cérebro.  Quando a infecção ataca o sistema nervoso, 
destrói os neurônios motores e provoca paralisia 
flácida em um dos membros inferiores. 

DIA MUNDIAL  

Doença havia deixado de ser ameaça há 24 anos, mas
voltou devido a recusa em se vacinar.

Vacina pode ser aplicada em qualquer UBS do 
município.
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Apenas 49% das crianças em Marabá estão imunizadas

.
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TAPA-BURACO

EDUCAÇÃO ALIMENTAR

SINALIZAÇÃO

LIMPEZA DE GROTAS

ACONTECE NA CIDADE

A Operação Tapa-Buraco da Secretaria de Viação e Obras 
Públicas (Sevop) continua as ações em todos os bairros da 
cidade. Nas ruas do bairro Km 7 e Nossa Senhora 
Aparecida receberam manutenção. Trechos das principais 
ruas foram recuperados. Durante a semana, as equipes 
atenderam a comunidade do bairro Araguaia, na Avenida 
das Torres, na Nova Marabá, num trecho de pista dupla e 
que dá acesso ao bairro Nossa Senhora Aparecida. A Sevop 
mantém duas equipes nas atividades tapa-buraco para 
agilizar e ampliar os serviços.

Quem trafega pelas ruas em Marabá já deve ter percebido 
que as vias públicas estão mais sinalizadas, as placas de 
sinalizações antigas substituídas por novas e as vias 
recebem novas pinturas. Isso tudo faz parte de uma ação 
do Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU) 
para facilitar o tráfego e reduzir os acidentes.As ações 
começaram por etapas, sendo que a primeira foi 
totalmente realizada na Marabá Pioneira em parceria com 
o Detran (Departamento Estadual de Trânsito). A segunda 
etapa está sendo realizada Nos demais núcleos.

Na manhã desta quarta-feira, 19, aconteceu mais uma ação 
da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional realizada 

pelo Departamento de Alimentação Escolar (DAE) da 
Secretaria Municipal de Educação de Marabá (Semed), na 

Escola Jarbas Passarinho, localizada no núcleo São Félix. 
Além de alunos da própria escola, também participaram 

alunos da Escola Dr. Francisco de Souza Ramos, do bairro 
Novo Horizonte, e Núcleo de Educação Infantil Rafael 

Fernandes, da Folha 33. 

As máquinas do Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM) estão em ação em vários pontos da cidade, 
para auxiliar o trabalho de limpeza de grotas e córregos. O 

objetivo é deixar os pontos limpos com a retirada de 
entulhos para evitar possíveis alagamentos no período de 

chuvas que se aproxima.A semana começou com a ação 
nos bairros Liberdade e Araguaia. Nesta quinta-feira, 20, as 

máquinas estavam trabalhando em dois locais. Uma na 
Folha 17, na limpeza de um córrego nas proximidades do 

Hospital Municipal de Marabá e outra máquina na Avenida 
Manaus, que dá acesso ao balneário Taboquinha.
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Alimentação Escolar tem cardápio variado e
 nutritivo para mais de 65 mil alunos
Na sexta-feira, 21, o cardápio da merenda na Escola 
Municipal Silvino Santis, na Folha 33, Nova Marabá, 
ofereceu arroz com abóbora, feijão, caldo de carne com 
legumes, melancia, abacaxi e suco de goiaba. Todos os 
dias, cerca de 65 mil alunos das redes municipal e 
estadual de ensino recebem merenda escolar, 
coordenada e executada pelo Departamento de 
Alimentação Escolar (DAE) da Secretaria Municipal de 
Educação de Marabá (Semed). Hoje, Dia Nacional da 
Alimentação Escolar, Marabá destaca a importância de 
ofertar alternativas para promover bem-estar e uma 
alimentação cada vez mais saudável aos alunos.

A equipe de nutricionistas do DAE sempre busca 

contemplar a variedade de proteínas, frutas, verduras e 
legumes disponível na região. Além disso, o cardápio é 
sempre organizado com um ano de antecedência para 
o processo de licitação.

A logística consiste em enviar alimentos que têm uma 
duração menor toda semana, como frutas, verduras e 
as carnes. Já os alimentos que têm maior duração são 
enviados a cada mês, como arroz e feijão, por exemplo.

Para o ano que vem, o Departamento já prepara 
novidades no cardápio da merenda escolar como a 
introdução do peixe e de duas novas frutas: limão e 
laranja.

SAÚDE

Cardápio é organizado com um ano de antecedência. Jornada Alimentar também é realizada ao longo do ano
incluindo visitas, palestras e outras atividades. 
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Equipes sempre buscam contemplar proteínas, frutas, verduras e legumes
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Caminhada pede fim a todos os tipos de 
violência contra os idosos
Na sexta-feira, 21, uma caminhada foi realizada para 
mostrar à população os direitos da pessoa idos, além 
de clamar por “não a violência contra nossos idosos”, 
pelas ruas do bairro Cidade Nova. A caminhada contou 
com a participação de dezenas de idosos, familiares e 
membros do Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI), que organizou o 
evento em parceria com a Seaspac (Secretaria de 
Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários).

A concentração aconteceu na praça do Idoso, também 
no núcleo da Cidade Nova, onde foi servido um café da 
manhã. Durante o evento houve palestras e mostra de 
vídeos de ações já realizadas em alusão ao Dia 
Internacional da Pessoa Idosa, celebrado no dia 1º.

Apesar do dia ensolarado, ninguém queria perder a 
oportunidade de mostrar a força das pessoas da 
terceira idade. “Para mim, essa caminhada está sendo 
ótima, pois tive um problema, mas agora estou bem e 
estou preparada para uma caminhada longa”, disse a 
aposentada Iracema Rodrigues de Abreu, de 70 anos.

O evento teve a parceria da Seaspac, que durante o mês 
também promoveu ações de integração. “Estamos com 
trabalho junto ao Conselho do Idoso e trazemos para as 
ruas os projetos que atendem a pessoa idosa inclusive 
com pessoas do Centro Integrado de Proteção e Apoio a 
Pessoa Idosa (Cipiar)”, afirma Priscila Veloso, 
Secretária Adjunta da Seaspac. Para denunciar maus-
tratos a idosos, use o “Disque Denúncia 100”. 

SEVOP

Concentração aconteceu na Praça do Idoso Evento também contou com palestra e café da manã. 

OB
RA

S

8

Ação ocorreu no Bairro Cidade Nova
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Hidroponia é um dos novos projetos 
desenvolvidos pela Seagri
A agricultura é uma das atividades mais antigas da 
humanidade. É por meio do trabalho com a terra que 
os alimentos, que chegam às mesas dos brasileiros 
todos os dias, são produzidos. Neste 17 de outubro, Dia 
da Agricultura, vamos conhecer um dos novos projetos 
da Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá 
(Seagri), que já mostra bons resultados.

O projeto de hidroponia surgiu em 2022 com a criação 
do Departamento de Horticultura na Seagri. A 
hidroponia é um sistema de cultivo, que dispensa o uso 
de solo e é executado em estufas com os vegetais 
recebendo água enriquecida com nutrientes.

Inicialmente a secretaria está fomentando a 
hidroponia voltada para o cultivo de alface. As 
sementes são colocadas em esponjas fenólicas 
(substrato à base de resina fenólica usado no 
enraizamento de mudas) e guardadas em uma câmara 
escura até germinarem. A partir disso, elas vão para o 
viveiro. Depois, quando já estão em um bom tamanho, 
são colocadas na área de cultivo.

Nessa área de cultivo, compostas por bancadas feitas 
de perfis, as plantas são colocadas enquanto a água, 
enriquecida de nutrientes, passa pelos tubos dos perfis 
alimentando as plantas.

DIA DA AGRICULTURA

Projeto surgiu junto com a criação do Departamento de
 Horticultura em 2022

Kit é entregue para agricultores com caixas d’água, 
bombas, canos, etc.
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Data é comemorada no dia 17 de outubro

.
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Pavimentação da Avenida das Torres avança 
e começa a mudar a vida dos moradores
A Avenida das Torres no bairro Araguaia transforma-se 
a  c a d a  d i a ,  e  p a r a  m e l h o r.  Um  t r e c h o  d e 
aproximadamente 900 metros já recebeu a drenagem e 
agora recebe a pavimentação em concreto armado. A 
obra avança em todas as etapas. São mais de 600 
metros pavimentados.

O antigo asfalto não suportou o peso do tráfego e aos 
poucos foi se deteriorando e com as intensas chuvas, as 
crateras começaram a surgir, ocasionando risco para 
condutores e pedestres. Por ser o centro comercial do 
bairro, os comerciantes também sofreram perdas ao 
longo dos anos.

O aposentado Raudiney Gonçalves, 73 anos, disse que 
a realidade dos moradores do bairro mudou 
completamente com a obra, pois trouxe mais 
comodidade e vem aumentando também o fluxo de 
pessoas na via, porque agora apresenta muito mais 
segurança para as famílias.

Posteriormente, a finalização da pavimentação de uma 
das duas vias da Avenida das Torres, inicia a obra na 
outra via paralela. A Avenida das Torres divide três 
bairros, Araguaia, Km 7 e bairro Nossa Senhora 
Aparecida. A previsão é que na próxima semana os 
serviços já estejam sendo iniciados.

SEVOP

Trecho de 900 metros recebeu drenagem e agora recebe 
pavimentação.

Raudiney Gonçalves diz que a realidade dos moradores
mudou completamente após os serviços. 
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Já são mais de 600 metros pavimentados
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Secretaria de Saúde recebe duas ambulâncias 
e uma van para transporte de pacientes
Na terça-feira, (18), a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) recebeu da Prefeitura Municipal mais três 
veículos novos para reforçar a frota e melhorar o 
atendimento à população. São duas ambulâncias, no 
valor R$517.600.00, para atender pacientes do 
Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e uma van 
exclusiva, no valor de 254.250,00, para transportar 
pacientes da Hemodiálise. Os veículos foram 
adquiridos com recursos próprios.

De acordo com Mônica Borchart, secretária municipal 
interina de saúde, a chegada dos veículos aumenta de 
para 06 o número de ambulância para o TFD e agora 
são duas vans para Hemodiálise, que é van adaptada 

para cadeirantes com capacidade para 7 lugares. Vale 
ressaltar que a menos de 15 dias, a SMS também 
recebeu uma van para o programa Porta a Porta, que 
transporta pacientes com dificuldades de locomoção 
para atendimento médico e realização de exames aqui 
mesmo na cidade.

Até setembro deste ano, a SMS já realizou 797 
deslocamentos de pacientes para tratamento fora do 
município. São pacientes da oncologia, ortopedia, 
com grau alto de queimaduras, gravidez de risco 
dentre outros casos, com tratamento adequado na 
maioria das vezes somente na capital.  Por mês, são 
realizadas uma média de 98 deslocamentos.

SMS

Hemodiálise possui 2 vans adaptadas para cadeirantes. Somente este ano foram 797 deslocamentos de pacientes
do TFD.
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Órgão conta agora com 6 ambulâncias  para o TFD
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Nova praça de Morada Nova em reta final
O acabamento da nova praça construída no núcleo 
Morada Nova já está em reta final. Logo será entregue 
para a comunidade local como mais um espaço de 
convivência.

Todo o piso da nova praça foi finalizado, falta apenas a 
pintura. Além disso, a área do parquinho para as 
crianças também foi concluída com a pinturas dos 
brinquedos.

Atualmente, segue a pintura do meio-fio dos canteiros 
com árvores e do muro lateral. A estrutura do 
pergolado também já foi finalizada.

A nova praça foi construída em um local que já tinha 

árvores, mas que não tinha utilidade e fica localizada 
na  Avenida Araguaia com a Rua José Raimundo.

Após os últimos ajustes faltará apenas a parte de 
paisagismo. A obra está orçada em R$548.673,30 e é 
executada com recursos próprios da gestão municipal.

“Essa obra tem grande relevância para Morada Nova, 
pois foi aproveitado esse espaço para proporcionar a 
integração da paisagem existente com equipamentos 
urbanos como bancos, construção de pista de 
patinação e playground. É importante pois cria um 
espaço de lazer e recreação para os moradores”, 
ressalta a engenheira da Secretaria Municipal de 
Viação e Obras Públicas (Sevop), Ana Paulo Romeira.

SEVOP

Obra está orçada em R$548.673,30 e é executada com
recursos próprios da gestão. 

Parquinho para as crianças já está concluído.  
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Piso foi finalizado e agora se iniciará o processo de pintura
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Presidentes de Projetos de Assentamento
discutem projetos de desenvolvimento
Na manhã de quinta-feira, 20,  presidentes de 
associações de Projetos de Assentamentos (PA’s)  
participaram de uma reunião na Secretaria Municipal 
de Agricultura (Seagri) com o objetivo de traçar novas 
ações e fazer o planejamento para o ano de 2023. 
Durante o bate-papo foram expostas as experiências 
que estão dando certo e as que necessitam de ajustes. 

De acordo com Marco Paulo Eleris, Secretário Adjunto 
da Seagri, todos os projetos entregues aos produtores 
passam antes por visita técnica para comprovar que 
estão aptos a receber o investimento.  “Hoje estamos 
aqui com presidentes de PA’s, fazendo uma revisão nos 
projetos, avaliando os resultados e repensando 

naqueles que não tiveram bons desempenhos”.

Os produtores são atendidos com programas de 
psicultura, pastejo rotacional, sistema de irrigação, 
adubo, calcário, suíno, avicultura, hidroponia e 
apicultura. Apicultura é o programa mais novo da 
Seagri e já apresenta bons resultados.  

A Seagri ajuda também no escoamento da produção 
para Marabá que hoje já possui 12 feiras livres para 
receber os produtos das associações no campo.

“O investimento é revestido para o próprio produtor na 
valorização da terra , explica Marcos Paulo.   

AGRICULTURA

Seagri também auxilia no escoamento da produção 
através de 12 feiras livres.

De acordo com Marcos Eleris, secretário adjunto, todos 
projetos passam por visita técnica.
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Produtores são atendidos com projeto de psicultura, pastejo, adubo, avicultura, entre outros
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Patrulha Maria da Penha já prepara campanha 
Laço Branco para o próximo mês
No mês de novembro, a Guarda Municipal de Marabá, 
por meio da Patrulha Maria da Penha em parceria com 
a rede de proteção de Violência Doméstica contra 
mulheres, vai lançar a segunda Campanha do Laço 
Branco no município. Um período de intensificação de 
defesa e luta contra a violência doméstica e que tem os 
homens como público-alvo.

A campanha tem como subtema “Homens pelo Fim da 
Violência contra a Mulher”. A programação está 
prevista para acontecer entre os dias 21 de novembro a 
06 de dezembro. Vale ressaltar que a ação faz parte do 
movimento 16 dias de ativismo, uma campanha 
internacional que também está sendo preparado para 
o próximo mês no município.

O Inspetor Roberto Lemos, coordenador do da 
Patrulha Maria da Penha pela GMM, explica que, à luz 
da Lei Federal 11.489 de 2007, a realização da 
campanha em Marabá é instituída pela legislação 
municipal nº 18.063 aprovada em outubro de 2021 e 
tem como objetivo sensibilizar, envolver e mobilizar a 
sociedade civil no engajamento pelo fim da violência 
contra a mulher.

“A campanha é idealizada pela Patrulha Maria da 
Penha e se trata principalmente da questão da 
violência doméstica, onde os homens entram nessa 
luta. Fazem parte do combate à violência doméstica. É 
uma forma do homem dizer que também não aceita”, 

destaca o inspetor.

A campanha Laço Branco existe há 25 anos, originada 
no Canadá, quando um jovem de 25 anos entrou 
armado em uma escola e atirou contra 14 mulheres 
alegando que odiava feministas. Em seguida, ele 
suicidou-se e deixou uma carta com uma lista de 19 
feministas que pretendia matar. Desde então, homens 
canadenses lançaram a campanha para mostrar ao 
mundo que, apesar de existirem agressores de 
mulheres, há também os que repudiam e não se calam 
diante da violência.

GMM

Inspetor Lemos, coordenador da Patrulha Maria da 
Penha.
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Programação está prevista para acontecer do dia 21 de novembro até 6 de dezembro

17 a 23 de outubro de 2022



Artista de Marabá têm a vida transformada 
pela poesia
Há 11 anos a auxiliar de contabilidade Aldemira Aguiar 
passou por uma grande perda. Com o falecimento do 
marido e a solidão, a viúva entrou em depressão e foi na 
poesia que encontrou as forças para a mudança de 
vida. Hoje, Aldemira Aguiar é poeta, com seis livros 
publicados, todos escritos depois dos 70 anos, sendo o 
primeiro “Respingos de Sabedoria”, de 2016.

Ela conta que lia muito quando era criança, mas que 
com a vida adulta abandonou a poesia por achar 
“complicado demais, com umas palavras muito 
rebuscadas”. Mas, após dois anos da perda do marido, 
começou a escrever e postar no site literário Recanto 
das Letras.  A partir daí, com os comentários positivos 
recebidos, a confiança foi aumentando e os dias 
cinzentos voltaram a ganhar cor na vida de Aldemira.

“A poesia me tirou do buraco, ela faz a gente esquecer 
os problemas, nos tira do real para o imaginário. O 
estalo de voltar com a poesia, depois da infância, veio 
com a depressão e a saudade. Estava sozinha, não 
conseguia dormir, fui começar a escrever poesia e deu 
certo.  Fiquei viúva, me vi sozinha, muita saudade”, 
conta.

Quando já tinha umas 100 publicações, ela recebeu um 
convite do professor Gilberto Martins, da Universidade 
de Campinas, para uma antologia nacional, no qual 
participou com 12 poesias. “A partir daí, fui criando 
forças, participei de outras antologias até que resolvi 
publicar o Respingos de Sabedoria”, relembra.

Mas Aldemira não parou por aí, hoje faz trabalhos com 
artes plásticas e está aprendendo a tocar teclado. Na 
literatura, ela decidiu ir para a área infantil, onde tem 
dois livros publicados, o mais recente é “O Sarau da 
Vovó”. E, atualmente, está em um projeto para outro 
livro, mais educativo. “O projeto chama ‘Dicas da Vovó’. 
É um livro com textos educativos acompanhando o 
crescimento da criança até virar homem. Passando um 
pouco da minha visão e conhecimento”, comenta.

Aldemira chegou em Marabá em 1976. Hoje atua em 
duas academias de Letras e na Associação dos 
Escritores de Marabá. “Procurei os poetas de Marabá, 
me aproximei, fui conhecendo e gostei muito”, revela.

DIA DO POETA

Aldemira Aguiar começou a carreira de poeta após a 
morte do marido. 
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Literatura dado novo sentido a rotina de pessoas que se dedicam da arte

17 a 23 de outubro de 2022
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