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Ação de inclusão marca
Dia da Luta da Pessoa
com Deficiência
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Mais de 500 pessoas são atendidas no Dia da 
Luta das Pessoas com Deficiência
Em 3 de dezembro é comemorado o Dia Internacional 
da Luta das Pessoas com Deficiência. Neste dia, a 
Prefeitura de Marabá junto ao Governo do Estado e o 
Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CMDPD) organizaram uma grande ação 
na Escola José Mendonça Vergolino.

Segundo Felipe Araújo, coordenador de Programas 
Especiais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
foram mais de 500 pessoas atendidas durante o evento. 
“Trouxemos três clínicos gerais, um pediatra, 
enfermeiro, técnico regulador, assistente social e 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para fazerem a 
triagem. O técnico regulador fazia a consulta e já 

colocava automaticamente no sistema de regulação”, 
destacou.

Durante o evento também foram oferecidos serviços 
como emissão de RG, Passe Livre, Cartão de 
Estacionamento, vacina, orientação com CTA, testes 
rápidos, assessoria jurídica. Também participaram da 
ação a Secretaria de Assistência Social Proteção e 
Assuntos Comunitários (Seaspac), Departamento 
Municipal de Trânsito (DMTU), Polícia Civil, Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e Organizações Não 
Governamentais (ONGs) A ação também contou com 
apresentação dos professores e alunos do Centro de 
Atendimento Especializado na área da Surdez (CAES).

CMDPD/SAÚDE

Várias ações de saúde foram disponibilizadas durante
o evento

Vice-prefeito Luciano Dias fala sobre serviços oferecidos 
aos portadores de necessidades especiais
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Ação contou com emissão de documentos, Passe Livre, assistência jurídica e serviços de saúde
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Programação do Dezembro Vermelho  é iniciada
com 3° Passeio Ciclístico pelas ruas de Marabá
Na manhã de domingo, 4, aconteceu o 3° Passeio 
Ciclístico do Dezembro Vermelho, campanha que tem 
como tema a conscientização a respeito do vírus HIV e o 
combate à Aids. A ação foi organizada pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Marabá (SMS), por meio do 
Serviço de Atendimento Especializado / Centro de 
Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), em parceria 
com a emel e grupos de ciclistas.

A concentração ocorreu na Praça do Paço Municipal. Os 
participantes percorreram vias da Nova Marabá com 
chegada na Praça São Félix de Valois, na Marabá 
Pioneira. Apesar da forte chuva, os participantes 
permaneceram firmes no trajeto.

A coordenadora do SAE/CTA, Katiane Chaves, faz um 
balanço do evento deste ano, que é o pontapé da 
programação do Dezembro Vermelho. Neste ano, a 
campanha tem como tema “HIV/Aids: positivo ou 
negativo, fique sabendo”.

A ação contou com participação de profissionais da 
Semel que auxiliaram no alongamento em preparação 
antes do passeio ciclístico, coffee break, realização de 
t e s t e s  r á p i d o s  d e  I n f e c ç õ e s  S e x u a l m e n t e 
Transmissíveis e entrega de preservativos. Ao longo do 
mês, o SAE/CTA está com uma programação de ações 
voltadas para conscientização a respeito do HIV e de 
combate à Aids em pontos estratégicos do município.

SAE/CTA

Ciclistas fizeram o percurso  até a Praça São Félix de
Valois, na Marabá Pioneira

Ciclistas uniram prazer pelo esporte com 
conscientização sobre ISTs
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Concentração ocorreu na Praça da Prefeitural, Nova Marabá
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Governo do Estado e Prefeitura  realizam ação de 
emissão de RG, no bairro Laranjeiras
Foi realizada de segunda-feira (28) a sexta-feira (2), uma 
ação entre Governo do Estado e Prefeitura de Marabá 
para emissão de documento de identidade no Ginásio 
do Dequinha, no Bairro Laranjeiras. A ação conta com a 
participação da Polícia Civil e Defesa Civil do 
município.

A aposentada Francisca Alves dos Santos, 65 anos, foi 
uma das primeiras a chegar para atualizar o 
documento. No caso dela foi uma solicitação do INSS, já 
que a imagem da carteira de identidade estava 
desgastada e o órgão não estava aceitando.

“Bateram a foto ali na frente antes de entrar. Aqui 

dentro está tudo tranquilo e até que rápido. Moro aqui 
perto, aproveitei a ação e já vou sair daqui com meu 
documento. É uma ótima ação. No shopping demora, 
tem que agendar, aqui resolverei tudo em uma manhã”, 
comemora a aposentada.

A ação ocorreu das 8h às 18h. As senhas serão entregues 
até às 14h da tarde ou conforme a demanda. Nos dias de 
jogos do Brasil, o atendimento é reduzido apenas pelo 
período matutino.O pedreiro Francisco Thiago da Silva, 
21 anos, veio da Vila Santa Fé para renovar o 
documento. “Estava precisando tirar outra vida da 
identidade e quando soube da ação vim aqui resolver 
isso com minha mãe.”, comenta.

GESTÃO

A Defesa Civil atuou na ação com 12 servidores Francisco Thiago aproveitou a oportunidade para 
renovar seu documento
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Entrega do documento era feita no mesmo dia
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Equipe de manutenção faz pequenos reparos em
todos os núcleos da cidade  
A Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop) 
mantém uma equipe essencial para o município, o 
Setor de Pequenos Reparos, que trabalha em todos os 
núcleos da cidade, realizando serviços de manutenção 
em prédios públicos, ruas, praças, avenidas e também 
em projetos de pequenas construções.

A equipe distribui-se em vários pontos da cidade para 
manter sempre renovados os locais de visitação 
pública. Nesta semana as equipes trabalharam na 
manutenção da Praça do Idoso no núcleo da Cidade 
Nova, onde foram quebrados os bancos em concreto e 
as mesas de mármore disponíveis para as pessoas se 
distraírem no jogo de damas.

De acordo com Geferson Souza Cruz, Coordenador da 
Equipe, o maior trabalho é fazer manutenção em locais 
em que ocorreram ações de vandalismo, como no caso 
da Praça do Idoso, onde os bancos foram quebrados, as 
mesas furtadas e os demais bancos foram pichados.

A equipe é formada por diversos profissionais como 
pintores, pedreiros, eletricistas, encanadores, 
marceneiros, pessoal de serviço de apoio e técnicos em 
manutenção de bombas d’água. Aproximadamente 
trinta profissionais integram o grupo que faz a 
diferença na cidade. “É um serviço que devemos fazer 
diariamente, pois existe bastante demandas.o d”, 
explica Geferson.

SEVOP

Equipe atua sobretudo em locais em que acontecem 
ações de vandalismo, como na Praça do Idoso

Equipe é formada por pintores, pedreiros, eletricistas,
encanadores, marceneiros, entre outros
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Equipe mantém renovação dos locais de visitação pública
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VIGILÂNCIA AMBIENTAL

 PROCON

ESPELEOLOGIA

DNIT/SEMMA

ACONTECE NA CIDADE

Na quinta-feira, 1º de dezembro, o Departamento de 
Vigilância Ambiental e Endemias da Secretaria Municipal 
de Saúde de Marabá (SMS) realizou palestras na Vila Café 
para donos de chácaras da área do Distrito Industrial. As 
palestras tiveram por objetivo realizar orientações sobre a 
malária, doença que há mais de dez anos não possui casos 
no município. As palestras foram realizadas em parceria 
com a Sinobras porque esses lugares fazem parte da área 
de abrangência do projeto da empresa, que desenvolve 
junto com o departamento, ações de combate e prevenção 
à malária.

Uma parceria inovadora entre a Universidade de Passo 
Fundo e a Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) 
possibilitou a Especialização em Patrimônio Espeleológico, 
cujas inscrições estão abertas. A pós-graduação em 
patrimônio espeleológico tem o objetivo de formar 
profissionais para realizar processos de licenciamento 
ambiental, levantamentos e avaliações acerca do impacto 
das obras sobre as cavidades naturais subterrâneas, 
gerenciar projetos, relatórios de pesquisa, prospecção e 
demais trabalhos de campo associados a cavernas, o 
profissional habilitado também poderá emitir laudos e 
pareceres sobre o patrimônio espeleológico. Inscrevase no 
site da UPF.

Com a proximidade das festas de final de ano vem também 
o aumento das viagens.  Por causa disso, os órgãos de 

fiscalização permanecem atentos quanto aos serviços 
prestados. Na última semana, o Procon Marabá atendeu 
denúncias referentes ao transporte nessa modalidade e 

realizou uma ação de fiscalização no Terminal Rodoviário 
da Folha 32. As denúncias e reclamações recebidas pelo 

órgão foram verificadas. Diante disso, constatou-se a falta 
de qualidade de alguns ônibus que fazem as viagens, além 

de atrasos para o embarque.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Marabá (Semma), realizou a remoção de 53 

árvores no canteiro central na Rodovia Transamazônica, no 
perímetro próximo à Secretaria Municipal de Saúde e 

Câmara Municipal de Vereadores. A remoção ocorreu após 
três anos de diálogo entre DNIT, Semma e Ministério 

Público. O objetivo da remoção das árvores é ampliar mais 
uma faixa nos dois lados da rodovia para desafogar o 

trânsito, no momento em que os veículos aguardam no 
semáforo para fazer a conversão. 
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Com início das chuvas, equipes de roço, grotas 
e bueiros trabalham intensamente nos bairros
Nos últimos dias, Marabá registrou aumento no volume 
de chuvas, o que está elevando o nível de água dos 
canais que cortam a cidade, como as Grotas Galeria e do 
Aeroporto, no entanto, o trabalho de manutenção 
constante nos canais tem evitado transbordamentos e 
alagamentos.

O trabalho de limpeza de bueiros está ocorrendo de 
forma intensiva e as equipes do Serviço de Saneamento 
Ambiental de Marabá (SSAM) estão distribuídas em 
vários pontos. Durante a semana, um grupo fez a 
limpeza de bueiros do bairro Bela Vista, enquanto outro 
trabalhava na Nova Marabá, entre as Folhas 13 e 14.

Além do trabalho manual de roço e retirada de lixo nos 

bueiros, o SSAM mantém máquinas para a retirada de 
entulho e acúmulo de vegetação às margens dos canais 
em bairros, como o Residencial Tiradentes e Nossa 
Senhora Aparecida. No canal que corta o bairro Nossa 
Senhora, uma retroescavadeira é usada para a retirada 
do material com maior volume, conforme explica 
Odilon Cerqueira, Coordenador da Limpeza Pública 
Urbana.

Na Grota Criminosa, o trabalho de infraestrutura 
realizado pela Secretaria de Viação e Obras Públicas 
apresenta resultado positivo, sem registro de 
alagamento. A próxima etapa da obra no local será 
realizada no trecho entre a Folha 20 até a Rodovia BR 
222.

SSAM

Servidores realizam limpeza de bueiros  por toda a 
cidade

Equipes de limpeza são reforçadas no início do
período das chuvas 
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Máquinas atuam diariamente na limpeza dos canais da cidade
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Com 13º e antecipação do salário, comércio vive 
boas expectativas neste final de ano

Mês de dezembro chegou e com ele datas importantes 
que fazem movimentar o comércio e criar novas 
expectativas nos comerciantes com a possibilidade de 
boas vendas para o Natal e Réveillon. 

A Prefeitura de Marabá contribui com esse momento 
com a 2ª parcela do 13º salário, bem como a 
antecipação do pagamento dos servidores referentes 
ao mês de dezembro, o equivalente em torno de R$ 70 
milhões de reais, injetados no comércio local. O 
Sindicato do Comércio de Marabá (Sindicom) calcula 
um aumento de 5% nas vendas, em comparação com o 
ano de 2021.

Para os comerciantes, além da copa do mundo que vem 
ajudando o comércio local,  o pagamento do 
funcionalismo público, tanto municipal, estadual e 
federal, vai contribuir para ajudar na melhoria das 
vendas de fim de ano, e os comerciantes estão se 
preparando para as vendas. 

E para movimentar ainda mais o comércio e atrair o 
consumidor para as compras de Natal e Ano Novo, a 
Associação Comercial e Industrial de Marabá (ACIM) 
preparou a campanha Sonho de Natal neste fim de ano, 
apostando na maior circulação de dinheiro neste 
período.

GESTÃO

ACIM prepara campanha Sonho de Natal para atrair
ainda mais clientes

Copa do Mundo também influencia no aumento das 
vendas
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Comércio prevê aumento de 5% nas vendas em comparação com igual período em 2021
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Serviços de pavimentação na Avenida Alfredo 
Monção entram em conclusão
Os serviços de pavimentação da Avenida Alfredo 
Monção, no bairro da Paz, núcleo Cidade Nova, estão 
em fase de finalização. Nesta etapa da obra, os 
operários realizam a construção das calçadas, ao longo 
da  avenida,  com uso de  concreto.  O trecho 
pavimentado recebeu drenagem e construção de meio-
fio e sarjeta.

Os trabalhos de infraestrutura deixaram os moradores e 
comerciantes animados, já que segundo eles, antes, no 
local, havia bastante lama e poeira e era praticamente 
inviável a instalação de novos empreendimentos 
devido o difícil acesso.

A pavimentação em concreto armado, como é o caso da 
Avenida Alfredo Monção, é utilizada em áreas que 
sofrem algum tipo de alagamento e o solo não é 
adequado para outro tipo de pavimento que não seja o 
concreto, o qual aumenta a resistência do terreno.

A dona de casa Claudia dos Santos é só felicidade, pois 
agora pode alugar um ponto comercial que estava 
fechado. “Sou moradora desde 2010 aqui do bairro e 
hoje a pavimentação chegou. É só maravilha, acabou a 
lama e a poeira. Nunca mais tinha alugado meu ponto 
comercial devido a poeira e agora já vou alugar”, 
comemora.

SEVOP

Conclusão de meio-fio e sarjeta também estão entre
os serviços realizados

A dona de casa Claúdia dos Santos  comemora,  pois 
vai poder alugar seu ponto comercial
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Servidores estão construindo calçadas ao longo da avenida
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Educação Especial leva trabalhos desenvolvidos 
em sala de aula para Praça São Félix de Valois
No entardecer de quinta-feira, 1º de dezembro, a Praça 
São Felix de Valois, foi palco de uma apresentação 
diferente. O Departamento de Educação Especial da 
Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou a 
Exposição dos Recursos Pedagógicos utilizados pelos 
professores e alunos da Educação Especial do 
município ao longo do ano.

Foram apresentadas exposições em estandes, com os 
materiais que são utilizados nas 36 salas de recursos 
especiais espalhadas pelas escolas do município ou nos 
centros e núcleos focados em alunos com necessidades 
especiais, como o Centro Especializado na Área da 
Surdez (CAES), Centro de Apoio Pedagógico ao 

Deficiente Visual (CAP), Núcleo de Atendimento 
Especializado para Alunos do Espectro Autista (Naete). 
O pessoal do Projeto Marabá Paralímpico também 
participou da ação.

Atualmente a cidade conta com 64 professores das salas 
de recursos das escolas, com enfoque na educação 
especial. 

Emília Cunha Sampaio, 13 anos, que é atendida pelo 
CAP, aproveitou a ação e mostrou orgulhosa os 
trabalhos que desenvolve no Centro. “O atendimento 
no CAP é muito legal, aprendi muita coisa.  O evento 
está muito bonitO”, conta a estudante.

SEMED

Emília Cunha, 13 anos, mostra seu trabalho 
desenvolvido no CAP

Funcionários, parentes e  população em geral 
prestigiaram o evento
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Cidade conta com 36 salas de recursos especiais além dos núcleos e centros especializados
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 Confira as classificadas na 1ª etapa do concurso 
“Servindo com Amor” da rede pública de ensino
A Secretaria Municipal de Educação (Semed), através 
da Coordenadoria de Alimentação Escolar (CAE), 
apresenta o resultado da 1ª etapa do Concurso das 
Merendeiras: Servindo com Amor, onde participaram 
as merendeiras da rede municipal e estadual de ensino, 
apresentando suas melhores receitas no preparo da 
alimentação aos alunos das escolas públicas de 
Marabá.

A 1a Etapa classificatória levou em consideração os 
seguintes critérios:

Análise visual das preparações inscritas, onde o prato 
preparado deverá obrigatoriamente utilizar um tipo de 
proteína (carne bovina ou de frango) – 2,5 pontos
Inclusão no mínimo de dois itens da agricultura 
familiar, a saber: abóbora, melancia, macaxeira (dentre 
outros) – 2,5 pontos
Avaliação da criatividade, valorização de hábitos 
alimentares locais e a possibilidade de replicação da 
receita no contexto da alimentação escolar – 2,0 pontos
Melhor apresentação – 1,0 ponto
Melhor recriação de receitas – 0,5 ponto
Mais itens da agricultura familiar – 1,0 ponto
Reaproveitamento dos alimentos – 0,5 ponto

1 - Ana Cláudia da Silva da EMEF DR. José Cursino De 
Azevedo - Zona urbana. Com o prato: Arroz com 
cenoura e talo de couve, farofa de proteína de soja, 

paleta ao creme de macaxeira.
2 -  Beatriz Pereira dos Santos da EMEF              Anisio 
Teixeira - Zona urbana. Com o prato: Assado de panela 
e macaxeira-batata doce cozida, feijão com abóbora, 
arroz branco, farofa e ovo.
3 - S ulene da Silva Almeida da EMEF Rui Barbosa   
Zona urbana. Com o prato: Arroz com cenoura, farofa 
de proteína de carne ao alho, estrogonofe de frango, 
salada de repolho com alface e tangerina de 
sobremesa.
4 - Lucimery Gadelha Pereira da EMEF               Evandro 
Viana - Zona urbana. Com o prato: Galinhada(frango, 
arroz, cenoura, abóbora, milho verde, couve, cheiro-
verde, alho, cebola, açafrão) e acompanhamento 
salada de repolho.
5  -  F r a n c i s c a  R e g i a n a  d a  S i l v a  d a  E M E F                             
Nossa Senhora De Fátima --Zona urbana. Com o prato:  
Baião de dois com carne moída e salada de repolho 
com cenoura de frutas.
6 - Daniela dos Santos Goncalves  da EMEF              
Silvino Santis - Zona urbana. Com o prato: Arroz com 
abóbora, feijão cozido com talos de couve-salada de 
repolho, couve, cenoura e cheiro-verde, carne cozida 
c o m  m a c a x e i r a ,  s u c o  d e  a c e r o l a  e  m i n g a u 
caramelizado de tapioca;
7 - Maria de Nazaré Ataide  do NEI Augusto Bastos 
Morbach -- Zona urbana. Com o prato: Feijoada de 
carne com legumes, arroz branco, couve refogada ao 
alho-farofa de cuscuz com ovo e laranja.

MERENDEIRAS
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Profissionais serão premiadas por criarem as melhores receitas para os alunos
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Montagem de árvore de Natal gigante é
concluída e será ligada nesta terça-feira (6) 
O mês de Dezembro chegou. Período de festas e 
comemorações e com elas a decoração de Natal. Em 
Marabá, um dos itens mais esperados é a montagem da 
árvore de natal gigante, na entrada da Marabá Pioneira, 
que já virou tradição. São 30 metros de altura e 10,52 
metros de diâmetro que iluminam a entrada do núcleo 
pioneiro da nossa cidade, acendendo ainda mais o 
clima natalino no coração dos marabaenses.

A estrutura metálica da árvore já foi montada e os 
servidores estão agora lançando a mangueira de led, de 
mais de 4 mil metros que entrelaça a árvore, 
proporcionando o espetáculo, que é atração das selfies 
dos marabaenses durante o último mês do ano.

De acordo com o engenheiro eletricista Idelfran Arrais 
da Silva, são em torno de 170 mil lâmpadas de led ao 
redor da árvore, sendo necessário cerca de três 
caminhões guindastes equipados com cesto aéreo e 
cerca de 15 homens trabalhando para ergue-la. 
Também foi utilizado um guindaste de 75 toneladas 
para implantação do poste no centro da árvore.

São três cores na formação, sendo a verde que vai até o 
5º nível, a azul que vai até o 9º nível e a cor branca que 
v a i  a t é  o  1 3 º  n í v e l .  No  a n o  p a s s a d o  f o ra m 
acrescentadas estrelas ao redor da árvore e esse ano a 
previsão é que, além das estrelas, sejam acrescentadas 
bolas de natal para embelezar ainda mais  atração.

FIM DE ANO

Caminhões guindastes são utilizados para montagem 
da árvore 

 São 4 mil metros de  mangueira de LED entrelaçadas para 
iluminar a árvore
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Árvore já está pronta para receber as selfies de turistas e marabaenses

28 de novembro  a 4 de dezembrode 2022



Participantes de ações voluntárias recebem 
certificados do Programa Saúde na Escola
No Dia Internacional do Voluntário, o Programa Saúde 
na Escola (PSE) realizou a certificação das pessoas que 
atuaram em voluntariado nas ações do programa nos 
últimos dois anos. O PSE é um programa fruto da 
parceria entre Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e 
Secretaria Municipal de Educação (Semed). A 
cerimônia aconteceu na manhã desta segunda-feira, 5, 
no auditório da Semed. O PSE é voltado para o 
desenvolvimento de ações no ambiente escolar com 
abordagem de temas relacionados aos cuidados com a 
saúde.

A coordenadora de saúde do PSE, Tarcilene Varela, 

ressalta a importância do trabalho voluntário, 
principalmente dos acadêmicos de cursos da área de 
saúde, na execução das ações com o público escolar. 
Para ela, é importante o reconhecimento do trabalho 
desses voluntários.

Mais de 100 certificados foram entregues a acadêmicos 
de sete instituições de ensino superior. Os certificados 
contam com carga horária discriminando o período de 
voluntariado.  

Os voluntários são estudantes de graduações como 
Medicina, Enfermagem, Psicologia e Nutrição.

SMS/SEMED

Voluntários são estudantes de graduações como 
Medicina, Enfermagem, Psicologia e Nutrição

Orlando Morais, coordenador do PSE/Semed, entrega 
certificado a voluntária
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Mais de 100 certificados foram entregues a acadêmicos de sete instituições
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Iniciadas as obras de revitalização e ampliação 
da Escola Julieta Gomes Leitão, em São Félix
A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas 
(Sevop) segue com obras de revitalização e ampliação 
em escolas do município. Agora é a vez da Escola Julieta 
Gomes Leitão, no núcleo São Félix. Iniciaram os 
serviços que têm previsão de duração por 12 meses.

Atualmente a escola conta com oito salas de aula e 
ganhará mais seis. Além disso, também serão 
construídos uma quadra poliesportiva, cujos 
fundamentos já foram lançados e um novo refeitório 
com cozinha, despensa e área de serviço. Os banheiros 
também serão ampliados e  será realizada a 
revitalização do atual prédio com o objetivo de garantir 
a acessibilidade a todos os alunos.

A Escola Julieta Gomes Leitão foi fundada na década de 
1990 e atualmente atende cerca de 600 alunos do 6º ao 
9º ano do ensino fundamental.

Por causa da obra, a escola adotou o escalonamento. A 
cada semana, 300 alunos estudam presencialmente, 
enquanto os outros 300 estudam de maneira remota. A 
vice-diretora Maria Edna Lopes fala da expectativa da 
comunidade escolar com a revitalização e a ampliação 
da escola. “A expectativa é muito grande. A reforma e 
ampliação do Julieta é de fundamental importância, 
vai chegar  no tempo certo porque a comunidade é 
ampla. A escola atende vários residenciais. A 
comunidade está feliz”, destaca .

SEMED

Escola também ganhará quadra poliesportiva, novo
refeitório, despensa e área de serviço

Vice-diretora Maria Edna Lopes está animada com 
as mudanças na escola 
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Escola ganhará mais seis salas de aula e passará a contar com quatorze

28 de novembro  a 4 de dezembrode 2022



Exposição “Tempo de Menino”, de Bino Sousa, 
é atração do Museu Municipal
ÉNeste mês de dezembro, o Museu Municipal 
Francisco Coelho está com uma atração extra. O pintor 
e muralista Bino Sousa apresenta a exposição “Tempo 
de Menino”, das 9h às 17h de segunda a sexta e 9h às 
13h nos fins de semana. 

 A diretora do Museu, Wania Gomes, faz um convite 
para a população apreciar as obras. A mostra ficará no 
museu até o dia 30 de dezembro. “Temos essa 
exposição muito interessante acontecendo aqui, onde 
o artista Bino conta toda história visual dele da cidade. 
Nos identificamos muito e quem tiver oportunidade de 
vir ao museu, verá que vai ganhar bastante em cultura e 
arte”, comenta.

O nome da exposição surgiu a partir de um poema do 
escritor paraense Dalcídio Jurandir, que retrata o 
cotidiano amazônico. O artista Bino Sousa se inspirou 
nas obras e as relacionou com a própria vivência nas 
ruas de Marabá, acompanhando as inúmeras 
mudanças que a cidade tem passado na última década.

As peças apresentadas fazem o público relembrar as 
histórias e lembranças com os rios, que fazem parte do 
cotidiano da cidade, de uma Marabá que muitos 
vivenciaram na infância, e que para alguns ainda 
resiste na memória. ino mergulha nos rios e 
peculiaridades das regiões sul e sudeste do estado, em 
especial Marabá. 

FCCM

Museu fica aberto para visitação das 9h às 17h de 
segunda a sexta e das 9h às 13h, aos fins de semana.

Artista Bino Souza posa ao lado da diretora do Museu
Wania Gomes
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Exposição permanecerá no museu até o dia 30 de dezembro

28 de novembro  a 4 de dezembrode 2022
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