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Matrículas na rede 
municipal irãoaté dia 
13 de janeiro
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Última semana para matrícula nas escolas da 
rede pública do município
A Secretaria Municipal de Educação de Marabá 
(Semed) segue até 13 de janeiro com a matrícula de 
novos alunos em uma das 201 escolas e 37 núcleos de 
Educação Infantil da rede de ensino. Até agora, a Semed 
avalia que as matrículas ocorrem de maneira tranquila.

As matrículas ocorrem por meio da internet. Os pais 
que não tiverem acesso à internet ou tiverem 
dificuldade em manusear o sistema, podem se dirigir às 
escolas pretendidas para serem orientados. Além disso, 
também podem procurar diretamente a sede da 
Semed, que conta com equipe técnica para realizar a 
orientação de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Lembrando que apenas a pré-matrícula é realizada 
pelo site e voltada para novos alunos vindos das redes 
particulares, estadual ou de outros lugares. Após essa 
fase, os pais devem procurar a escola com os 
documentos em mãos para confirmar a matrícula com 
a assinatura do termo de compromisso. 

Entre os documentos solicitados estão a ressalva, caso 
seja aluno transferido, documentos pessoais do aluno, 
comprovante de endereço, foto 3×4, Cartão Sus e cartão 
Bolsa Família.

A secretaria utiliza critérios geográficos para que os pais 
consigam vagas para seus filhos em escolas próximas às 
suas casas. No entanto, por alguns fatores como o fato 

da escola atender um bairro grande pode não haver 
vagas para o estudante. Diante disso, a Semed sempre 
busca uma alternativa.

“A secretaria se responsabiliza, se compromete em não 
deixar nenhuma criança em idade escolar fora da 
escola. É importante dar essa garantia para a sociedade, 
que às vezes os pais ficam preocupados. É dever do 
Estado e direito da família assegurar a matrícula para a 
criança em idade escolar”, destaca o Diretor Geral de 
Ensino/Semed, Fábio Rogério Rodrigues.

A expectativa da Semed é que ao final da matrícula, a 
rede municipal de ensino de Marabá tenha entre 51 e 52 
mil estudantes.

Em casos excepcionais, a Semed poderá realizar a 
matrícula de novos alunos após o dia 13. Por exemplo, 
quando a família do aluno mudou-se para a cidade 
após essa data. A orientação é que os responsáveis 
devem procurar imediatamente a secretaria.

As aulas iniciam no dia 23 de janeiro. Entre os dias 17 e 
19, cerca de 2.500 professores participarão da Jornada 
Pedagógica que trabalhará a leitura e escrita enquanto 
construtores de desenvolvimento social junto aos 
alunos, alinhando estratégias para a recomposição da 
aprendizagem deles ao longo do ano por causa da 
pandemia.
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Expectativa é que mais de 50 mil alunos frequentem a rede municipal em 2023
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Pioneiro no Estado, programa Família Acolhedora
 já mudou a vida de muitas crianças em Marabá
“É como se a criança estivesse passando por uma longa 
tempestade e a família a protegesse dessa chuva. Isso é 
ser acolhedora”. É assim que o diretor da Seaspac, Luiz 
Silva, define o papel do Programa Família Acolhedora.

A iniciativa foi implantada a partir de novembro de 2017 
em Marabá, com o Serviço de Acolhimento Familiar 
(SAF), amparado pela Lei Municipal 17.809/2017 e 
ligado diretamente à SEASPAC, cujo objetivo é oferecer 
um lar temporário para crianças e adolescentes 
afastados das famílias biológicas, por determinação 
judicial, diante da violação de direitos previstos no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com a SEASPAC, em 2022, 13 crianças 
passaram pelas famílias acolhedoras em Marabá. 
Atualmente, há 15 famílias habilitadas e 10 crianças 
inseridas no programa.

O programa Família Acolhedora entrou na vida de 
Daiane Cristina, de 34 anos, por meio de um projeto no 
Abrigo Institucional da SEASPAC há 6 anos, onde 
conheceu como funcionava o SAF. A partir daí, a 
autônoma se aprofundou no tema e entrou na lista de 
famílias acolhedoras. Ela, que tem dois filhos e ama 
fazer parte do programa, está acolhendo a sexta 
criança.

CIDADE CARINHO
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A autônoma Daiane Cristina acolhe a sexta criança

02 a 08 de janeiro de 2023

Luiz Silva, diretor técnico da Seaspac, ressalta a 
importância do programa na vida das crianças

Atualmente há 10 crianças sendo atendidas pelo 
programa



1º pagamento será dia 18 e beneficiários não 
precisam de cadastro para receber em janeiro
A partir do dia 18 de janeiro de 2023 tem início o 
pagamento do Programa Bolsa Família, que volta a ter 
esse nome com o atual Governo Federal. O Comitê do 
Bolsa Família de Marabá informa que não é necessário 
para os beneficiários fazerem o recadastramento, pois os 
dados serão migrados automaticamente através do 
CadÚnico.

O novo Bolsa Família pagará R$600,00 de forma fixa, 
R$200,00 a mais que o previsto pelo Auxílio Brasil  para 
2023, e também terá um adicional de R$150,00 por 
criança de 0 a 4 anos, podendo atingir o teto máximo de 
R$900.

Os novos valores foram aprovados através do Projeto de 
Emenda Constitucional (PEC) nº 32/2022. O Bolsa 
Família passa agora a fazer parte do Ministério do 
Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate 
à Fome.  

Em Marabá, há em torno de 53 mil famílias cadastradas 
no CadÚnico, sendo que mais de 28 mil recebem o 
auxílio dado pelo Programa Bolsa Família.

Vale lembrar que há alguns critérios para o recebimento 
das parcelas, como a exigência de que as crianças sejam 
vacinadas, o controle de peso e altura que é feito 
trimestralmente e a regularidade escolar. 

BOLSA FAMÍLIA

Calendário de pagamento do Bolsa Família 2023 já
está definido

Comitê do Bolsa Família fica localizado na entrada
da Marabá Pioneira
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   Valor do benefício pode chegar a R$ 900
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Com chegada do inverno, ações de combate ao
mosquito Aedes Aegypti são reforçadas
Com o período de chuvas, as atenções da Secretaria 
Municipal de Saúde de Marabá (SMS) se voltam ainda 
mais para a prevenção e cuidado acerca da proliferação 
do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças 
como dengue, chikungunya e zika. Nesta semana, 
agentes de combate a endemias estiveram na Folha 27, 
núcleo Nova Marabá.

Os agentes realizaram visitas domiciliares com 
orientação aos moradores, além de verificação de 
possíveis criadouros do mosquito.

A partir dos dados do LIRA, é possível direcionar as 
ações para os locais que apresentarem maior número 
de criadouros e traçar ações de atuação.

De acordo com as estatísticas da SMS, em 2022 foram 
registrados 63 casos de dengue. O número está dentro 
dos índices esperados pela secretaria. Outro dado 
importante é que não houve registros de casos de 
chikungunya no município.

Para que o trabalho seja efetivo, é necessário o apoio e 
cooperação da população na hora de receber os 
agentes de endemias, como aponta a supervisora de 
campo Eliane Moraes.“Nosso trabalho muito 
importante para a população. Mas alguns moradores 
não nos recebem. Nós pedimos à população para que 
quando os agentes de endemias passarem para 
orientar, que abram suas portas. Nós temos crachá, 
temos uniforme, todos iguais”, reforça a supervisora.

ENDEMIAS

Agentes visitam domicílios e orientam moradores A população precisa apoiar a equipe de agentes para 
evitar a doença
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Agentes de endemias percorrem casas em todos os bairros da cidade
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Limpeza de bueiros e grotas intensificada nos 
bairros
O período das chuvas iniciou em Marabá, fato que 
eleva os níveis das águas nos canais pela cidade. Por 
isso, o Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM) está a 
todo vapor na limpeza de bueiros e grotas em vários 
bairros, a fim de evitar alagamentos.

Esta semana, várias equipes atuam na limpeza de 
bueiros nas Folhas 11, 21, 28 e bairro Araguaia. Há 
também serviços pelas Avenidas Minas Gerais, 
Manaus e Residencial Jardim do Éden.

Mesmo assim, segundo o coordenador do SSAM, 
Odilon Cerqueira, é importante alertar aos moradores 

que não joguem lixo nas ruas, grotas e bueiros, com 
risco de entupimentos, o que dificulta o fluxo da água, 
podendo causar alagamentos em vários pontos pela 
cidade, além de sobrecarregar os serviços realizados, 
semanalmente, pelo SSAM.

“Venho pedir encarecidamente a colaboração da 
população de Marabá para evitar colocar lixo nos 
bueiros, pois é importante manter tudo limpo. Isso vai 
evitar os alagamentos e transtornos. Eu venho reforçar 
aqui: evite jogar lixo nos canais, como mesa, cama, 
cadeira, sofá e outros objetos. Vamos manter a cidade 
limpa, vamos ajudar a fiscalizar nosso bairro”, enfatiza.

CIDADE LIMPA

Lixo retirado é levado ao aterro sanitário Limpeza de bueiros é reforçada durante período chuvoso
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Durante a semana, equipes atuaram nas Folhas 11, 21, 28 e Bairro Araguaia
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No Dia Mundial do Braille refletir sobre 
acessibilidade é importante

Ângela Santos tem 21 anos e nasceu cega. Aos cinco 
anos, por indicação de um tio deficiente auditivo, ela 
chegou ao Centro de Apoio Pedagógico  e Atendimento 
Educacional Especializado ao Deficiente Visual Ignácio 
Batista Moura (CAP). Logo, teve contato e aprendeu o 
Braille, sistema de escrita tátil utilizado por pessoas 
cegas ou de baixa visão. Na quarta-feira, 4, foi o Dia 
Mundial do Braille. A data é celebrada desde 2019 e 
busca conscientizar sobre a importância desta 
linguagem para a realização plena dos direitos 
humanos de pessoas com deficiência visual.

Por meio do CAP, Ângela foi inserida no ensino comum 
realizando as atividades do centro ao mesmo tempo. 
No CAP, foram mais de 12 anos participando até que 
concluiu o Ensino Médio e entrou na universidade.

O Braille é um sistema formado por caracteres em 
relevo e foi aperfeiçoado no século XIX por Louis Braille, 
na França, que perdeu a visão durante a infância. É 
composto por seis pontos divididos em duas colunas 
verticais de três pontos. A partir das combinações de 
pontos surgem as letras, números e outros símbolos.

O CAP atualmente atende cerca de 95 alunos. A maioria 
tem baixa visão. No centro, são realizadas atividades de 
acompanhamento pedagógico, atividades de vida 
diária, que auxiliam a pessoa a ter autonomia no dia a 
dia, orientação quanto à mobilidade e o ensino de 
Braille.

A maior parte dos estudantes são da rede municipal e as 
atividades acontecem sempre no contraturno das aulas 
no ensino comum.

O professor de Biologia Márcio Ribeiro trabalha no CAP 
desde 2009, tanto ministrando a disciplina, quanto na 
produção de materiais em Braille que auxiliam na 
aprendizagem.

E le  começou a  trabalhar  com Brai l le,  como 
possibilidade de desafio, quando foi chamado por uma 
professora para ministrar aula de informática para uma 
pessoa cega. Na ocasião, um software auxiliou na aula. 
A partir da experiência, especializou-se em tecnologias 
assistivas, recursos educacionais voltados a pessoas 
com deficiência visual e começou a trabalhar no CAP.

Para o professor, o Braille é imprescindível para as 
pessoas deficientes visuais.

“Um leitor expande seus conhecimentos, ele é uma 
pessoa não mais culta do que a outra, mas ele consegue 
abstrair, compreender, traduzir o que ele quer. Ele 
consegue ser autônomo. Então, o Braille deu essa 
autonomia. Veja um cego entrando no elevador e vai ver 
aqueles pontinhos em Braille. Ele sabe para onde ele 
vai, onde quer ficar. Um cego pega um cardápio, ele 
sabe  o que quer escolher sem o cara estar aqui do lado 
dele dizendo. É um divisor de água onde a leitura é a 
vida da pessoa com deficiência visual”, enfatiza.  

ACESSIBILIDADE
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    Escrita tátil é a linguagem utilizada por pessoas cegas ou de baixa visão
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Moradores comemoram pavimentação da
Avenida Alfredo Monção
As obras de pavimentação em concreto da Avenida 
Alfredo Monção, no bairro da Paz, foram concluídas e já 
trazem melhorias para os moradores da comunidade. O 
trecho da via de 640 metros que recebeu o serviço ainda 
contou com drenagem, meio-fio e sarjeta.

O mecânico Hagamenon Pereira, de 63 anos, lembra 
como era a vida antes da pavimentação. Ele trabalha há 
oito meses no local e conta que após a pavimentação 
conquistou novos clientes.

“Essa rua era um lamaçal só. Na época do inverno era 
muita lama, as crianças iam para o colégio e não tinham 
como chegar limpos, chegavas todos sujos. Sem contar 
que o trânsito de carro e de moto era muito 

dispendioso, muita lama, enxurrada dentro das casas. 
Hoje melhorou muito, para o meu comércio e acredito 
que para toda a comunidade da Alfredo Monção”, 
destaca o mecânico.

Para a via, foi executada a pavimentação em concreto 
armado mais adequada para terrenos com maior 
incidência de alagamentos, aumentando a resistência 
do solo.

A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas de 
Marabá (Sevop) segue com ações de pavimentação pela 
cidade. Recentemente, a via entre as Quadras 8 e 10, na 
Folha 21, também recebeu a pavimentação em 
concreto, faltando apenas a conclusão das calçadas.

SEVOP

Trecho também recebeu drenagem, meio-fio e sarjeta Mecânico Hagamenon Pereira comemora mudanças
em sua vida e da família
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Foram 640 metros de pavimentação
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Em fase final, pavimentação, construção de 
bueiros e urbanização na Avenida da Torres
A Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop) está a 
todo vapor com o trabalho de pavimentação em 
concreto e construção de bueiros, por todo o percurso 
que compreende os bairros Araguaia e Nossa 
Aparecida. Os mais de 1.300 metros de pavimentação 
em concreto armado já estão na fase final dos serviços.

Segundo o engenheiro Fábio Moreira, Secretário 
Municipal  de  Obras,  o  t recho terá  retor nos 
pavimentados entre os dois lados da avenida, fato que 
irá facilitar a vida dos que trafegam naquele perímetro. 
“Foi feita uma intervenção completa nos trechos que 
foram danificados e não cabiam mais recuperação no 
sistema de tapa buracos. Então foi recuperado por 

completo tanto numa pista quanto na outra e foi feito 
em concreto armado em 12 cm”, explica.

O comerciante Jorge Barros, que mora às margens da 
Avenida das Torres há cerca de um ano, afirma que esses 
serviços são de extrema importância.“Eu vejo que é um 
serviço de grande importância porque havia muitos 
buracos, lama, enchentes. Mas agora está show de bola, 
a administração de Marabá está de parabéns, pois 
resolveu um grande problema que tinha aqui nessa 
avenida e também na outra. É um serviço de qualidade, 
pois um concreto desse aqui dura muito. O tráfego de 
carros melhorou bastante. Eu só tenho a agradecer a 
administração da Prefeitura de Marabá”, destaca.

SEVOP

Local recebeu pavimentação em concreto para maior
resistência

O comerciante Jorge Barros já sente as melhorias
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São mais de 1300 metros de pavimentação no local
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Departamento realiza serviços infraestruturais
nas grotas de grande porte da cidade
Trabalhar o ordenamento, o respeito aos logradouros 
públicos, fiscalizar propagandas visuais irregulares 
pelo município, bem como o exercício do direito do 
cidadão de usufruir os bens públicos são algumas das 
atribuições do Departamento de Código de Postura do 
Município, que é coordenado por Tulio Rosemiro 
Pereira e está localizado no bairro Jardim Vitória no 
núcleo da Cidade Nova.

Neste ano, o Departamento avançou bastante em obras 
de infraestrutura em canais e grotas em todos os 
bairros. Nas Folhas 28 e 20, está sendo realizado um dos 
maiores serviços de urbanização na Grota Galeria, 
dando fim aos constantes alagamentos.

Neste ano de 2022, o Departamento de Postura recebeu 
500 denúncias, dentre elas, obras irregulares, calçadas. 
Realizou serviços nas três maiores grotas do município, 
como a grota do Aeroporto que recebeu serviço de 
infraestrutura e realizou 429 notificações de 
construções irregulares.

Nas feiras populares, o Código de Postura trabalhou no 
ordenamento e obras de melhorias que pudesse 
beneficiar tanto o feirante, quanto o consumidor. Na 
feira da Folha 28, os trabalhadores foram transferidos 
para o espaço na divisa da Folha 28 com a Folha 31 com 
uma grande obra de infraestrutura construída em ferro 
e com cobertura.

OBRAS

Nas Folhas 20 e 28 ocorrem um dos maiores serviços 
de urbanização da cidade

Na Feira da Folha 28, trabalhadores foram transferidos 
para a divisa da Folha 28 com a Folha 31 
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Mais de 500 denúncias de obras irregulares em 2022
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Órgãos apreendem 294 kg de pescado irregular
Na manhã desta terça, 03, uma equipe de fiscalização 
da Secretaria de Meio Ambiente (Semma), composta 
por sete agentes de fiscalização e dois motoristas, em 
conjunto com o Grupamento de Proteção Ambiental 
da Guarda Municipal, realizou ação de fiscalização nos 
comércios de pescado do município, cumprindo o 
Decreto municipal nº 352 que dispõe sobre o período 
de Defeso Piracema temporada 2022-2023 (época de 
reprodução dos peixes).

A ação abrangeu os bairros Laranjeiras e Nova Marabá. 
Como resultado, foi encontrado pescado proibido para 
comercialização na Feira da Folha 28, e em uma 
peixaria na Folha 12, resultando em 294 quilos de 

pescado irregular apreendido. O produto apreendido é 
das espécies Tucunaré, Mapará, Pescada branca, Bagre 
e Tambaqui. Vale ressaltar que o peixe proibido para a 
venda estava misturados aos de criatório para 
camuflagem.

Os proprietários foram notificados e responderão 
processo administrativo. O total em multa foi de R$ 
7.930,00 (sete mil, novecentos e trinta reais) com base 
no artigo 35, parágrafo único inciso III do Decreto 
Federal nº 6514/2008.

O pescado foi doado para moradores da Vila São José e 
Residencial Magalhães, em São Félix.

PIRACEMA

Foram apreendidos produtos das espécies Tucunaré, 
Mapará, Pescada Branca, Bagre e Tambaqui

Pescado apreendido foi doado para moradores da Vila
São José e Residencial Magalhães
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                                           Ação abrangeu bairros Laranjeiras e Nova Marabá
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Farmácias polo vão agilizar entrega de 
medicamentos
A Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS) 
entregará, ainda nesses seis meses iniciais do ano, a 
primeira farmácia polo de Marabá, que visa 
descentralizar a distribuição de medicamentos pela 
rede municipal de saúde. O projeto piloto iniciará no 
Partage Shopping.

A diretora do Departamento de Média e Alta 
Complexidade (DEMAC) da SMS, Sheila Macedo, 
explica que as medicações a serem distribuídas fazem 
parte da lista dos remédios que são entregues junto às 
Unidades Básicas de Saúde, Centro de Especialidades 
Integradas (CEI) e hospitais municipais.

“Então, aquela medicação que é entregue no posto de 
saúde vai ser centralizada nessas farmácias. Quando o 
usuário passar pelo atendimento médico, vai ser 
referenciado para essas farmácias polo. Todo 
atendimento, quando a gente fala de medicamento 
dentro do nosso município, seja voltado para uma 
especialidade clínica ou até dentro da atenção básica, 
vai ser referenciado a essa farmácia polo”, explica a 
diretora.

Serão cinco farmácias polo, uma em cada núcleo do 
município. Já o funcionamento ocorrerá de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. Cada unidade contará com 
um farmacêutico e quatro atendentes. A equipe atuará 
na orientação e entrega de medicamentos.

Além disso, os sistemas das farmácias estarão 
conectados ao do almoxarifado da Secretaria de Saúde 
para haver maior controle. A unidade do Shopping 
Partage cobrirá as áreas dos postos de saúde 
Enfermeira Zezinha, Hiroshi Matsuda e Mariana 
Moraes, por exemplo. Vale ressaltar que pessoas de 
outras áreas e que estejam em trânsito poderão realizar 
a retirada de medicamentos.

Segundo a titular da SMS, Mônica Borchart, o projeto 
das farmácias polo é desenhado desde 2019. O objetivo 
é garantir maior agilidade e comodidade ao usuário 
uma far mácia  com todos  os  medicamentos 
disponibilizados na rede municipal de saúde.

“O projeto vem sendo desenvolvido desde 2019 e a 
gestão abraçou. O grande objetivo da farmácia polo é 
trazer comodidade para nossa população. Vamos ter 
profissionais qualificados, vai ter farmacêutico. Um 
exemplo, às vezes, não tem uma medicação, ele pode 
fazer a troca por outra medicação semelhante. Nosso 
grande objetivo é trazer uma maior eficiência e 
comodidade para nossa população”, pontua a 
secretária.

Outra ação importante dentro das farmácias polo será 
a entrega de medicamentos para pessoas que fazem 
tratamentos específicos. A parceria se dará com a 
Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

SMS
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Projeto piloto ficará no Partage Shopping
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Folha 17 vai ganhar um espaço de lazer
Nesta semana, a Secretaria Municipal de Viação e 
Obras Públicas (Sevop) iniciou as obras de uma praça 
na Folha 17, núcleo Nova Marabá. As equipes 
trabalham na fase de implantação, mobilização de 
equipamentos e mão de obra e locação de ambientes.

As próximas etapas contemplam a execução dos 
canteiros, pisos, instalação de iluminação pública e o 
assentamento do meio-fio ao redor e toda o 
paisagismo.

O espaço contará com urbanização completa, área de 
arborização com ixora vermelha e ipê amarelo além de 

gramado, bancos em granilite, canteiros, playground 
para as crianças e acessibilidade.

Para a engenheira Larissa Brás, responsável pela obra 
junto à Sevop, o novo espaço só tem beneficiar à 
comunidade. “A praça vai dar vida a um espaço, que 
antes era utilizado para despejo de lixo. Promover um 
espaço de lazer e tranquilidade para as crianças da 
região, um ponto mais seguro para quem passar por lá 
pois antes era uma área muito escura e passível de 
assaltos”, ressalta a engenheira.

O período de execução da obra é de seis meses.

SEVOP

Espaço contará com urbanização completa Engenheira Larissa Brás conta que a obra será erguida
em local que era utilizado como despejo de lixo
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Equipes trabalham na fase de implantação, mobilização de equipamentos e mão de obra

02 a 08 de janeiro de 2023



Arte de fotografar muda a vida de marabaenses
Quantas histórias cabem em uma foto? Quais 
sentimentos você tem ao ver a foto de uma criança? E 
ao ver a foto de um homicídio? Dos seus amigos se 
divertindo? E de um casamento? Imagens despertam 
emoções e a fotografia é uma arte que nos ajuda a 
tornar eternos esses sentimentos e revivê-los sempre 
que quisermos.

Mas ao vermos uma foto, há outras histórias que 
também estão sendo contadas e que não aparecem nas 
imagens. Neste 8 de janeiro, Dia do Fotógrafo, 
contaremos histórias de pessoas que escolheram, ou 
foram escolhidos, pela fotografia e que fazem dela sua 
arte e sua profissão.

Rapharazzo considera a profissão um estilo de vida. 
Comprou a primeira câmera com 15 anos e tornou do 
hobby uma prof issão.  Abandonando a  área 
administrativa e se dedicando exclusivamente a 
fotografia.

Josseli Carvalho estava desempregado quando 
começou a fotografar crimes e brigas que via pela 
cidade. Levou as fotos ao jornal Correio de Carajás, 
onde trabalha nos últimos 12 anos. 

Ele conta que a fotografia mudou sua vida. Hoje ele 
também é conhecido por fotografar festas, eventos, 
além claro de manter sua veio de fotografo policial.

DIA DO FOTÓGRAFO

Uma das fotos preferidas de Carlos Raphael, 
o Rapharazzo

Uma das fotos preferidas de Josseli Carvalho

CU
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Data é comemorada no dia 8 de janeiro

02 a 08 de janeiro de 2023



DIA DO FOTÓGRAFO
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Jordão Nunes é um dos fotógrafos mais vistos pela
cidade.“Eu uni duas paixões: a cidade que eu nasci, 
Marabá e a fotografia”

Breno Pompeu herdou do pai o talento para fotografia.
“Fotografar é um alívio, desestressa. Tento manter como 
um hobbie assim como um trabalho”.

Sarah Lopes descobriu na maternidade seu interesse 
pela fotografia. “Fotografia representa eternizar estes 
momentos tão bonitos na vida, como foi a maternidade”.

Paulo Sérgio atua no jornalismo há 12 anos. “Tenho a
 honra de fazer parte do jornalismo de Marabá . É
 gratificante  registrar o sorriso das pessoas”. 

Rapharazzo considera a fotografia um estilo de vida.
“Fotografia é uma paixão,  um estilo de vida. Com os 
trabalhos passei a ver o mundo com outros olhos”

Josseli Carvalho mudou de vida através da fotografia.
“Mototáxi, polícia, as pessoas da rua, passaram a me 
conhecer. Procuro sempre fazer amizade e ser gentil”.

02 a 08 de janeiro de 2023

.



DMTU: 156

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

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

DEFESA CIVIL: 3321-8990

SEMMA (94)99145-1982

GUARDA MUNICIPAL: 153

TELEFONES ÚTEIS

maraba.pa.gov.br

@marabapagov @prefeituramaraba @marabapagov Prefeitura de Maraba
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