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Mais de 100 títulos de 
terra são entregues em 
Marabá

SEAGRI



 Prefeitura participa de entrega de títulos e assinatura 
de convênio com Incra para revitalização de estradas
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) realizou a entrega de 573 títulos de terras para 
famílias de Marabá e região. Agricultores animado com 
o sonho realizado e lideranças políticas do sul e sudeste 
do Pará participaram da cerimônia de entrega foi 
realizada no sábado (10).

O v ice-prefei to  de  Marabá,  Luciano Lopes, 
comemorou a entrega dos títulos aos agricultores da 
região e a assinatura de convênio do Incra junto à 
Prefeitura de Marabá  para revitalização de estradas e 
construção de pontes, durante o evento.

“Toda ajuda que recebemos é muito bem-vinda, 

através de parlamentares, como senador Zequinha 
Marinho destinando recurso à Marabá. É muito 
importante para gente. Assim como para essas 
pessoas, que hoje recebem o título da sua área, que 
esperam há décadas. Um trabalho gratificante 
capitaneado pelo Dr. Aveilton, o deputado Joaquim 
Passarinho. É uma festa, alegria sem tamanho. Todos 
muito contentes vindo prestigiar e receber seu 
documento”, comenta Luciano Lopes.

Durante o evento, foram entregues títulos definitivos 
para famílias que vivem em glebas federais localizadas 
nos municípios de Marabá, Nova Ipixuna, Breu Branco, 
Itupiranga, Jacundá, entre outros municípios.

INCRA/SEAGRI

Momento da assinatura de convênio do Incra para
revitalização de estradas e construção de pontes

Os títulos foram expedidos pelo Incra com apoio dos Núcleos 
Municipais de Regularização Fundiária
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A ação garantiu os direitos de titularização de terra a agricultores de Marabá 
e outros municípios da região 

5 a 11 de dezembro de 2022



Sebastião Miranda recebe título de Prefeito 
Empreendedor da região Carajás I
O prefeito de Marabá Sebastião Miranda recebeu o o 
prêmio Prefeito Empreendedor, destaque da Região 
Carajás I, evento realizado pelo Sebrae/Pará. A XI Edição 
do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor reconheceu os 
resultados obtidos com os trabalhos realizados pela Sala 
do Empreendedor.

Rafael Amorim, Coordenador da Sala do Empreendedor, 
fez a entrega oficial da premiação ao prefeito e também 
comemora o reconhecimento do Sebrae em ter a Sala do 
Empreendedor de Marabá, como excelência em 
atendimento obtendo o título de categoria Ouro de 
Referência em Atendimento, sendo um dos três 
municípios do Pará a receber a homenagem.

Um dos objetivos da sala é desburocratizar todos os 
procedimentos para facilitar o empreendedorismo no 
município. No estado do Pará foram 16 prefeituras 
contempladas com o prêmio de Prefeito Empreendedor. 

Para Luciano Lopes, Vice-Prefeito de Marabá, o prêmio é 
um reconhecimento aos investimentos do município na 
área de geração de emprego e renda. Já o prefeito de 
Marabá, Sebastião Miranda Filho, elogiou o trabalho da 
Sicom no desempenho e na excelência do atendimento ao 
cidadão que pretende empreender.

Além do prêmio de Prefeito Empreendedor, o município 
também recebe o prêmio Ouro na excelência em 
atendimento.

SALA DO EMPREENDEDOR

 Troféu entregue pelo Sebrae pela gestão do município Rafael Amorim, Coordenador da Sala do Empreendedor, 
fez a entrega oficial da premiação
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O prêmio é um reconhecimento aos investimentos do município 
na área de geração de emprego e renda
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Órgão faz alerta aos consumidores quanto 
às compras de fim de ano
As equipes do Procon (Órgão de Proteção e Defesa do 
Consumidor) realizaram na manhã da última quinta-
feira, 8, fiscalizações em supermercados e postos de 
combustíveis, analisando a validade dos produtos e 
também a precificação, para verificar se o valor da 
mercadoria na prateleira está igual ao valor cobrado no 
caixa.

Este trabalho faz parte de uma intensificação das ações 
do Procon em razão das festas de fim de ano, quando o 
consumidor tende a procurar o comércio local para 
fazer as compras, seja presente, material do lar, 
alimentos, entre outros. 

As ações também são constantes nas rodoviárias, pois 
aumentou o número de denúncias nestes espaços.

“Nós estamos em campo atendendo denúncias. 
Muitas foram, principalmente, de passageiros de 
ônibus. Nossa equipe foi aos terminais rodoviários, 
onde o consumidor relata que está sendo negado o 
direito da gratuidade, atrasos de veículos e isso 
atrapalha o consumidor. Nós nos preocupamos muito 
com o consumidor idoso que é o mais vulnerável”, 
e x p l i c a  a  a d v o g a d a  Z é l i a  L o p e s  d e  S o u s a , 
Coordenadora do Procon em Marabá.

A Coordenação do Procon em Marabá faz um alerta aos 
consumidores para as compras de final de ano, 
principalmente em supermercados. Para verificar a 
validade dos produtos e se o valor cobrado na 
prateleira é o mesmo do caixa. 

“Temos ações em supermercados e recolhidos muitos 
produtos vencidos, precificação onde o consumidor 
precisa verificar preço na prateleira e o preço no caixa. 
Então é preciso observar bem o que está levando”, 
relata a coordenadora.

De acordo com Zélia Lopes, o consumidor ao adquirir 
um produto, precisa verificar se é realmente o que ele 
precisa, pois o órgão não tem como agir em defesa do 
consumidor em caso de arrependimento, o que tem 
gerado bastante procura ao Procon em casos dessa 
natureza.

“Mês de compras chamo atenção do consumidor, 
principalmente quanto ao local. A pessoa compra o 
produto e depois se arrepende. Então faça sua compra 
com segurança, se é realmente o que você quer, pois a 
compra no estabelecimento físico não dá direito ao 
arrependimento e o consumidor precisa entender uma 
coisa, só tem direito se for defeito de fábrica, mas o 
mero arrependimento não dá direito a troca”, explica.
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O Procon está aberto ao atendimento ao público e realizando ações de fiscalização 
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Emoção e dedicação para continuar os estudos 
marcam formatura dos alunos do CEEJA
Para os mais de 150 alunos que formaram no Centro de 
Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), a noite da 
última quinta-feira (8), no plenário da Câmara dos 
Vereadores de Marabá, teve um sentimento de 
realização após tantas batalhas acadêmicas.

Marlene Maria dos Santos, 49 anos, é um desses 
exemplos. Ela abandonou a escola ainda criança. Há 
cinco anos sofreu um acidente, provocando a perda 
das pernas. Ao invés de se abater, Marlene fez o 
contrário, decidiu entrar em grupos de dança e voltar a 
estudar.

o CEEJA aceita alunos a partir dos 15 anos que não 

concluíram o fundamental, possui várias extensões ao 
longo de Marabá e faz um apelo para que todos 
busquem concluir os estudos.

As matrículas não fecham e o aluno pode procurar os 
locais em qualquer época do ano. Em Marabá, a escola 
de referência é a Tereza Donato de Araújo, no núcleo 
Cidade Nova. O Diretor de Ensino da Secretaria 
Municipal de Educação (Semed), Fábio Rogério, 
explica que no CEEJA as aulas são diferenciadas.

“O modelo CEEJA é personalizado, com aulas 
semipresenciais, ou seja, ocorre tanto nas salas de aula 
como de maneira remota”, conta Fábio.

SEMED

Formanda Marlene Maria dos Santos, 49 anos Evento lotou o plenário da Câmara dos Vereadores
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Nova etapa da vida e momento de grande satisfação para os formandos
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RECITAL DE POESIA

 ÁRVORE GIGANTE

DIA DO FONOAUDIÓLOGO

CERTIFICADO ONU

ACONTECE NA CIDADE

Nesta quinta-feira (8), a escola Ida Valmont apresentou o 
recital “Ser-cília”, em homenagem à Cecília Meireles, que 
foi a culminância do Projeto de Leitura, que foi trabalhado 
durante todo o ano. A professora responsável pelo projeto, 
Solanaide de Nobrega, explica que, durante todo o ano, 
foram feitas atividades em cima das leituras de poemas, 
como A Bola Rola, Estou Aqui, Flor Amarela, que foram 
decorados e recitados na apresentação

Dia 9 de dezembro é comemorado o Dia do Fonoaudiólogo,  
profissional responsável por cuidar, estudar e prevenir 
problemas relacionados à linguagem. Em Marabá são 
quatro profissionais atuam na Atenção Básica, além dos 
profissionais do Hospital Municipal de Marabá (HMM), três 
no Hospital Materno Infantil (HMI) e dois profissionais 
junto à Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Desde a última  terça-feira, dia 06 de dezembro, os 
marabaenses começaram a entrar de vez no clima natalino. 

As luzes da, já tradicional árvore de Natal da entrada da 
Marabá Pioneira, berço da cidade, foram acesas e menos de 

5 minutos depois já havia quem parasse para fazer fotos e 
admirar a ornamentação natalina.  A árvore de Natal tem 30 

metros de altura e 10,52 metros de diâmetro. A mangueira 
de led tem mais de 4 mil metros que entrelaçam a árvore 

proporcionando o espetáculo, que é atração das selfies dos 
marabaenses durante o último mês do ano.

A prefeitura de Marabá recebeu o certificado 
MigraCidades 2022, um reconhecimento da OIM 

(Organização Internacional das Migrações) no Brasil, 
agência da ONU para as migrações, em parceria com 

UFGRS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), por 
desenvolver práticas inovadoras de atendimento ao 

migrante. O Certificado da Plataforma MigraCidades é o 
reconhecimento de que o município de Marabá atendeu 

todas as etapas do processo no atendimento ao migrante, 
como por exemplo o atendimento em assistência social, 

educação, saúde, entre utros.
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Campanha de combate à violência encerra com 
mais de 700 agentes multiplicadores de informação
Na manhã da quarta-feira, 06, no auditório da Câmara 
Municipal de Marabá, foi realizado o encerramento da 
campanha “Laço Branco” de combate à Violência 
contra à Mulher, cuja finalidade é o engajamento de 
homens e na luta pela igualdade de gênero e pelo fim da 
violência contra as mulheres. 

Durante o encerramento, a Guarda Municipal através 
da Patrulha Maria da Penha fez um balanço das 
atividades realizadas durante os 16 dias de Ativismo 
contra a violência contra a mulher. As ações da Patrulha 
iniciadas dia 21 de novembro trabalharam na 
sensibilização e mobilização, tendo como ferramentas 
blitz educativas e palestras direcionadas aos órgãos 
públicos e privados de Marabá.

“A gente viu o crescimento do grupamento Patrulha 
Maria da Penha aqui em Marabá, que é pertencente a 
Guarda Municipal, a gente fica feliz porque investimos 
bastante com viaturas e equipamentos e parceria com a 
Pol icia  Mil i tar,  que mostra  o  crescimento e 
fortalecimento da rede de proteção e do grupamento”, 
ressaltou, o coordenador da Patrulha pela GMM, 
Inspetor Roberto Lemos.

A campanha deste ano alcançou cerca de 700 homens 
de forma direta, por meio das palestras, número que se 
multiplica por se tornaram agentes multiplicadores da 
informação nos vários ambientes  (trabalho, família, 
igreja e outros).

LAÇO BRANCO

A Guarda Municipal através da Patrulha Maria da 
Penha fez um balanço das atividades

Inspetor Roberto Lemos, coord. da Patrulha pela GMM
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Campanha “Laço Branco” de combate à Violência contra a Mulher
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Departamento de Endemias prepara Dia D 
de combate ao Aedes Aegypti
O Departamento de Vigilância Ambiental e Endemias 
da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) planeja uma 
grande ação junto à comunidade. A ideia é chamar 
atenção da população quanto aos cuidados que devem 
ser tomados para evitar novos focos do mosquito e o 
consequente registro de doenças como a dengue e a 
Chikungunya. O plano é que o Dia D ocorra no dia 18 de 
novembro.

De acordo com dados do LIRA (Levantamento Rápido 
de Índices para Aedes aegypti), método simplificado 
para obtenção rápida de indicadores entomológicos e 
que também permite conhecer a distribuição do vetor 
Aedes aegypti, há indicação de que em todos os bairros 
foram registrados focos.

Amadeu Moreira, Coordenador do Departamento de 
Endemias, relata que o maior índice foi registrado no 
bairro de Jardim Tropical, nas proximidades do bairro 
Jardim União. Também relata que no núcleo São Félix 
voltou a ser detectado o mosquito em uma grande 
quantidade de focos.

“A Secretaria de Saúde intensifica a vigilância e o 
controle a cada mês, para que não voltemos a focos 
assustadores de dengue e Chikungunya  em Marabá. 
Nós terminamos o LIRA e atualizamos os dados para 
mapear e fazer um planejamento de ação e em muitos 

bairros apresentam índice alto do mosquito Aedes”, 
informou.

Ainda de acordo com Amadeu Moreira, Marabá está 
mantendo o controle da doença. Segundo ele foram 
registrados neste ano 68 casos de dengue, um número 
pequeno em proporção à população de todo o 
município.

“Continuamos com as ações e a doença está sob 
controle. Este ano estamos fechando com 68 casos de 
dengue confirmado, porém nenhum óbito. No ano de 
2019, tivemos zero caso”, explica.

Para continuar as ações de forma intensiva neste 
período de chuvas na região, o Departamento de 
Endemias prepara uma grande ação de trabalho junto 
à comunidade, é o Dia D de combate ao mosquito 
Aedes aegypti, com distribuição de panfletos em vários 
pontos da cidade.

“E para continuarmos fechando o exercício de 2022 no 
combate ao Aedes estamos programando o Dia D de 
combate ao mosquito e também um trabalho de 
conscientização da população e estamos agendando 
para o dia 18 de novembro com uma blitz no sinal e 
distribuição de panfletos”, informou Amadeu Moreira.
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Ideia é chamar atenção da população para evitar novos focos do mosquito 
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 Prontuário Eletrônico do Cidadão chega
 às unidades de saúde da zona rural
Os atendimentos médicos aos pacientes da zona rural 
de Marabá serão realizados a partir de janeiro com 
auxílio do PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão), um 
software integrado ao sistema de informação da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), onde todos os 
dados clínicos e administrativos do paciente ficam 
armazenados.

De acordo com Sheila Macedo, Diretora de Atenção 
Básica/SMS, o serviço começou a ser instalado nas 
Unidades Básicas de Saúde da zona urbana em agosto 
deste ano e foi finalizado em novembro. “A partir deste 
mês estenderemos também para a zona rural. Até 
janeiro de 2023 vamos concluir esse sistema e todos os 

pacientes da zona rural serão atendidos também pelo 
PEC”, informou .

De forma direta, o Prontuário Eletrônico do Cidadão 
(PEC) do Sistema e-SUS tem como principal objetivo 
informatizar o fluxo de atendimento do cidadão 
realizado pelos profissionais de saúde. 

O PEC é uma solução gratuita, desenvolvida e 
disponibilizada pelo Ministério da Saúde, em parceria 
com a Universidade Federal de Santa Catarina, capaz 
de otimizar o fluxo de atendimento das UBS’s, além de 
apoiar o processo de coordenação do cuidado do 
cidadão realizado pelas Equipes de Atenção Básica.

SMS

Sheila Macedo, Diretora de Atenção Básica/SMS Dilceu Barroso, Gerente da UBS Hiroshi Matsuda 
comemora avanço
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Implantação do PEC facilitou o trabalho dos médicos na avaliação clínica

5 a 11 de dezembrode 2022



AMENT e Ala Psicossocial do HMM dão reforço aos 
cuidados com a mente no município
O Ambulatório Especializado em Saúde Mental de 
Marabá (AMENT) foi fundado em 2021, a fim de 
atender demandas represadas de consultas com 
psiquiatra. O novo serviço oferece consultas com 
médicos especializados em saúde mental para casos 
moderados e já desafogou uma fila que contava com 
mais de mil pacientes à espera de atendimento.

Dentro do Ambulatório nós temos atendimento 
psicológico, atendimento de assistente social e temos 
atendimento médico”,  explica Gisele Freitas, 
Coordenadora de Saúde Mental da Secretaria 
Municipal de Saúde de Marabá (SMS).

Os pacientes passam por avaliação e, caso seja 
necessário, passam por exames e medicação. O serviço 
também oferece terapias.

O atendimento é  formado por dois  médicos 
especialistas em saúde mental, dois psicólogos que 
fazem atendimento clínico, assistente social e um 
psicólogo que realiza atendimentos com testes 
neuropsicológicos voltados para crianças que têm 
suspeita de autismo ou TDAH (Transtorno do déficit de 
atenção com hiperatividade).

Além do AMENT, que cuida dos casos moderados, a 
rede de atenção à saúde mental conta com as Unidades 
Básicas de Saúde, responsáveis pelo atendimento de 

caso leves. Os casos graves, severos e persistentes são 
encaminhados para o Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS). Já os casos de surtos, que requerem internação, 
são de responsabilidade do Hospital Municipal de 
Marabá (HMM). 

A ala Psicossocial do HMM funciona desde outubro de 
2014 e é o serviço mais complexo da rede de atenção à 
saúde mental. São seis leitos de retaguarda da rede de 
atenção psicossocial.

Os leitos são de curta permanência, como preconiza o 
Mi n i s t é r i o  d a  Sa ú d e  d e s d e  2 0 0 1  c o m  a  L e i 
Antimanicomial da reforma psiquiátrica. Antes da lei, 
os pacientes ficavam por um longo período internados.

Diante disso, os leitos tem como objetivo estabilizar os 
pacientes para que retornem ao tratamento em 
serviços como o CAPS e AMENT, a depender de cada 
caso.

Serviço

O AMENT funciona de segunda a sábado e os 
encaminhamentos são feitos via regulação da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dos casos 
provenientes das Unidades Básicas de Saúde. Já a Ala 
Psicossocial do HMM recebe os casos de surtos 
diretamente do hospital.

PSIQUIATRIA
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Cidade conta com 36 salas de recursos especiais além dos núcleos e centros especializados

5 a 11 de dezembrode 2022



 Semed premia 145 professores e alunos 
destaques em 2022 
O III Prêmio Destaques da Educação 2022 foi realizado 
na quinta-feira, 8, com presença de educadores, 
alunos e familiares, no evento que marca também o fim 
do ano letivo em Marabá.

Foram premiados 92 alunos e 53 professores de 42 
escolas da rede municipal de ensino que se destacaram 
em concursos e projetos dos mais diversos temas e 
segmentos realizados durante este ano em todo Brasil.

 Entre os concursos destacam-se Olimpíada Brasileira 
de Matemática, Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Mostra de Foguete, Paralimpíadas Escolares, Arte na 
Escola Cidadã, Concurso de Robótica e Concurso 

Nacional de Poesia na Escola, em comemoração aos 
200 anos de Independência do Brasil.

O aluno da Escola Paulo Freire, Kauã Pablo Soares 
Carneiro,15 anos, ganhou uma nota acima dos 9 
pontos em seu trabalho e ficou em primeiro lugar no 
Concurso Nacional de Poesia. “Tive muita influência 
dos meus professores e amigos, além de meus pais. Eu 
queria contar um pouco da história do Brasil e também 
dos grandes feitos realizados”, disse o jovem estudante.

Professora Marilza Leite, secretária municipal de 
Educação,  ficou emocionada com o desempenho dos 
alunos. 

RECONHECIMENTO

Kauã Carneiro, aluno da Escola Paulo Freire foi 1º lugar 
no Concurso Nacional de Poesia

 Marilza Leite, secretária municipal de Educação celebrou 
desempenho dos alunos

ED
UC

AÇ
ÃO

11

Árvore já está pronta para receber as selfies de turistas e marabaenses
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 Sala do Empreendedor de Marabá recebe Selo
 Sebrae Referência em Atendimento
Na quarta-feira, 7, Marabá foi premiado pelo Sebrae 
p o r  s u a  q u a l i d a d e  n o  a t e n d i m e n t o  a o s 
empreendedores locais. A premiação ocorreu no Hotel 
Sagres, em Belém, com a entrega do Selo Referência em 
atendimento que tem certificação na Categoria Ouro 
por atingir pontuação em todos os pilares exigidos.

A Sala do Empreendedor de Marabá concorreu ao Selo 
Sebrae de referência em atendimento após enviar suas 
evidências em sete pilares: qualidade no atendimento, 
gestão, ambiente de negócios, oferta de soluções, 
infraestrutura, presença digital e capilaridade.

Este selo faz parte da metodologia de avaliação para 
reconhecer, em nome do Sebrae, a qualidade dos 
atendimentos e serviços prestados pelas Salas do 
Empreendedor aos empreendedores locais. O objetivo 
é premiar as Salas que tenham atendido os critérios 
qualitativos e quantitativos que refletem as 
necessidades mapeadas, nas mais variadas jornadas 
dos clientes atendidos em diversos momentos do ciclo 
de relacionamento: prospecção, atendimento e pós 
atendimento, tanto nas interações presenciais quanto 
remotas/digitais.

Para participa, as Salas do Empreendedor precisam ter 
parcerias formalizadas por instrumentos jurídicos 
indicados pelo Sebrae. Vale destacar que no Estado do 
Pará foram agraciadas com a Certificação Ouro 

somente 3 prefeituras das 144 existentes e Marabá foi 
uma delas.

“A participação da Sala do Empreendedor na 
premiação do selo Sebrae de referência em 
atendimento foi um sucesso. Conseguimos alcançar a 
mais alta certificação da nossa sala na premiação com 
a  Ca t e g o r i a  Ou ro”.  Ex p l i c a  Ra f a e l  A m o r i m , 
coordenador da Sala do Empreendedor de Marabá.

Para ele, isso demonstra o comprometimento da 
equipe na qualidade dos serviços prestados à 
população de Marabá pela Sala do Empreendedor. 

“Estamos muito felizes pelo reconhecimento e isso 
serve de combustível para que nós busquemos ainda 
mais melhorar as metodologias de atendimentos e 
procedimentos administrativos dentro da sala com o 
intuito de desburocratizar os processos voltados para a 
formalização e legalização dos pequenos negócios no 
município em obediência à Lei Geral nº 123 das micro e 
pequenas empresas e à Lei de Liberdade Econômica nº 
13.874 em que garante o direito que as pessoas 
possuem de desenvolver atividades econômicas, 
trabalhar, gerar reservas e investir sem muita 
interferência do estado, aliviando o peso da burocracia 
sobre o empreendedor e ainda na geração de emprego 
e renda para o município”,  finaliza. 
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Selo faz parte da metodologia de avaliação para reconhecer a qualidade dos atendimentos
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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

28 de novembro  a 4 de dezembrode 2022



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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ILUMINAÇÃO PÚBLICA:  (94) 99263-1919 | 98159-5050

DISQUE DENÚNCIA: (94) 98198-3350 | 3312-3350
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