
Brasileiras e 
brasileiros: hora de 
compartilhar poderes 
e responsabilidades
Veja como as políticas de Governo, iniciativas empresariais 
e a demolição de preconceitos colaboram para que homens 
e mulheres tenham as mesmas oportunidades

A gente se encontra aqui!
Revista Interna Nº2  -  Janeiro 2011

ÁRVORES COM NOME E SOBRENOME 
A Regional Belo Horizonte fez minuciosa 
catalogação de todas as espécies da flora local

UM PAPAI NOEL EM MARAJÓ
Há 13 anos, o colega Dorival Lédo, da Regional Belém, 
distribui kits escolares e brinquedos para crianças 

DA DIGITAÇÃO À ERA DIGITAL
Conheça a carreira da colega Eliete Estrela, da 
regional Salvador, que começou como digitadora
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PODERES 
COMPARTILHADOS
Fazer com que mulheres e homens 
tenham direitos e deveres equivalentes 
envolve políticas de Estado, 
colaboração das empresas e 
rediscussão de conceitos 

“

A mulher governa a casa, o homem comanda 

o mundo”: esse foi um mote que durante 

séculos pareceu natural e desejável. Mas propor 

mudanças nessa visão estreita não significa uma 

inversão matemática de valores - algo como “homens 

em casa e mulheres no mundo”. O que se tem em vista 

é a divisão de responsabilidades e poderes entre 

homens e mulheres, tanto no ambiente doméstico 

como no profissional, de acordo com as 

particularidades e talentos de cada pessoa - e não com 

o gênero ao qual pertencem.

Apesar de lentamente, essa mudança de mentalidade já 

se faz notar. E é fácil encontrar exemplos que provem 

sua viabilidade. Na rotina do casal Katiane Alpes e 

Pedro Rodrigues, analistas lotados na Regional Recife, 

ela é responsável por organizar a administração 

doméstica, ele normalmente faz as compras, mas, se a 

empregada não vier, cada um ajuda um pouco para que 

a casa, na qual vivem com quatro crianças, continue a 

funcionar perfeitamente. “ A divisão de tarefas sempre 

foi algo natural entre nós”, diz Katiane, casada há 

quatro anos com Pedro. A condição de igualdade se 

repete no trabalho: ambos são gerentes de área - ele 

com 13 anos de Serpro, ela com 12. 

Vivência semelhante é compartilhada pelo casal Alzira 

Luiza Rodrigues e Luiz Fernando Viana Omati, que 

trabalham na Sede e na Regional Brasília. “Lavar louça, 

passar um pano, levar as crianças na escola: o que for 

necessário eu faço, e com muita tranquilidade”, afirma 

Omati. Ele credita essa naturalidade à forma como foi 

criado: junto com os irmãos, três meninos e uma menina, 

desde pequeno ajudava a mãe em todas as tarefas 

domésticas.  Uma simples alteração na forma de educar 

que propiciou um ganho extra de autonomia. “Morei um 

tempo sozinho, e sabia cuidar bem de mim e da casa, sem 

nenhum problema”, conta Omati. “O fato de compartilhar 

tudo e a relação de confiança que construímos são pilares 

fortes de nosso casamento”, constata Alzira.

Pedro e Katiane compartilham tarefas e educam os filhos para que também colaborem nas 
atividades de casa
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Os dois casais representam muito do que se busca 

quando o assunto é equidade de gêneros: o fim da 

dupla jornada de trabalho como uma “exclusividade” 

feminina e oportunidades equivalentes para que 

mulheres ou homens se realizem no campo 

profissional. “Historicamente, a mulher sempre foi 

sobrecarregada de afazeres, acumulando a condução 

da casa, a educação dos filhos, os cuidados com os 

parentes. A produção fazia parte do universo 

masculino e a responsabilidade pela reprodução foi 

concentrada na esfera feminina”, analisa Marcos 

Benjamin, da Assessoria de Relações Sociais do 

Trabalho do Serpro.

“Hoje trabalhamos com a noção de que a reprodução 

 é uma responsabilidade não só das mulheres, mas 

também dos homens, e, ainda, das empresas e do 

Estado. As instituições têm o papel de proporcionar 

mecanismos  que auxiliem a família nos cuidados com 

as pessoas, por meio de instrumentos como as 

licenças e as facilidades para cuidar da família. Mas 

 é importante também uma mudança cultural, e para 

isso é interessante conhecer as questões que 

envolvem a equidade de gêneros”, ressalta Marcos.  

Gênero é diferente de sexo
No dia a dia costumamos usar como sinônimos as 

expressões “sexo feminino”, por exemplo, e “gênero 

feminino”. Mas, a rigor, elas significam coisas 

diferentes: o sexo da pessoa se refere à sua 

conformação biológica, a tudo que se pode constatar 

por meio do corpo. Já a palavra “gênero” envolve o 

conjunto de conceitos e imagens que nos vêm à mente 

quando se diz “mulher” ou “homem” (veja o 

vocabulário).  É o que explica Rafaela Egg, da 

Organização Internacional do Trabalho: “ O conceito 

de gênero se refere a algo construído pela sociedade. 

São todos aqueles comportamentos, atitudes, papéis 

que são esperados de homens e mulheres. Alguns 

desses papéis se cristalizam e acabam provocando 

desigualdades, como aquele nos quais o homem 

assume papel de provedor no espaço público e a 

mulher o papel de cuidadora, se atendo mais aos 

espaços privados.”

Essa construção social tende a ficar transparente, 

invisível. “Uma criança já nasce em um mundo de 

símbolos e significados nos quais ela aprende o que se 

espera dela e vai internalizando esses papéis, de forma 

que no futuro parecerá algo natural, e não aprendido, 

como foi de fato”, ressalta Rafaela. Em consequência, 

as mulheres ainda são maioria em postos e posições 

que reproduzem o papel de cuidadoras. O trabalho 

feminino pode ser visto como secundário, e sua renda 

também - as brasileiras ainda ganham em média 30% a 

menos que os homens, segundo dados recentes do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Por outro lado, nunca houve, como hoje, uma 

convocação tão consistente para alterar essas 

concepções. Além de igualdade de tratamento, clama-

se por equidade: tratar de forma diferenciada quem tem 

necessidades diferentes, para que o conjunto de 

cidadãos tenham direitos e oportunidades semelhantes. 

Nessa lógica, se, por razões históricas e culturais, ainda 

hoje a mulher é sobrecarregada no cuidado com os 

filhos, por exemplo, é justo que se pense em medidas 

que a auxiliem nessa dupla jornada - como horário 

flexível, compensações previdenciárias. Na medida em 

que os cuidados com a família sejam efetivamente 

compartilhados com os homens, as medidas 

compensatórias podem ser revistas - uma realidade 

que, por enquanto, ainda integra o conjunto de desafios 

para as próximas gerações.

Dilma Rousseff: uma das poucas chefes 
de Estado do mundo
“Pela primeira vez a faixa presidencial cinge o ombro de 
uma mulher”, discursou em 1º de  janeiro de 2011 a 
presidente do Brasil, assumindo o cargo com um ministério 
composto por 25% de ministras - proporção recorde no 
país. Em poucos lugares pode-se fazer declaração 
semelhante. De acordo com o estudo divulgado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em outubro, 
apenas 14 mulheres no mundo ocupavam o cargo de chefes 
de Estado ou de governo no ano passado, sendo 192 o total 
de países reconhecidos pela entidade.  
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Miyuki: tratamento igualitário 
possibilitou ascenção
Prestes a completar 30 anos de casa, Miyuki 
Abe está a frente da Superintendência de 
Administração Financeira há cinco anos e é um 
dos exemplos de oportunidades abertas para 
as mulheres no Serpro. “Sempre encontrei 
muito espaço para crescer dentro da 
empresa”, declara. Para ela, o maior desafio 
para as mulheres está em “equilibrar a atenção 
ao trabalho, desenvolvimento pessoal, 
relacionamentos e família, principalmente na 
área de TI, na qual os sistemas são 
normalmente críticos”, ressalta. 

Serpro tem programa pró-equidade há 4 anos
A iniciativa da Empresa consolidou-se via adesão ao Programa Pró-
Equidade de Gênero, uma iniciativa do Governo Federal. Executado 
pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), o programa 
reafirma o compromisso de “promoção da igualdade entre mulheres 
e homens”, inscrita na Constituição Federal e exigiu uma série de 
ações e procedimentos, como a elaboração de Plano de Ação, 
aprovação pela SPM e implantação. Por cumprir adequadamente 
todos os compromissos assumidos, o Serpro recebeu o Selo Pró-
Equidade de Gênero em 2009 e em 2010. No final do ano passado a 
empresa também se tornou signatária dos “Princípios de 
Empoderamento das Mulheres”, carta humanitária promovida pela 
UNIFEM - Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para as 
Mulheres. "O compromisso da Empresa com o tema obteve o 
reconhecimento do Governo Federal", afirma a coordenadora do 
Programa no Serpro, Maria Inês Ferri. "Para os próximos anos, o 
objetivo é envolver mais pessoas na construção das ações".

Para saber mais acesse o sítio 
http://serpronet.serpro/diversos/pro-equidade-de-genero

Mulheres no Serpro

*

*

*Inclui superintendentes e coordenadores
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VOCABULÁRIO DE 
GÊNERO
P

or que dizer equidade em vez de igualdade? Por 

que se diz equidade de gêneros em vez de 

equidade dos sexos? Veja o significado de alguns 

termos importantes da questão de gêneros, baseado 

no glossário produzido pelo UNIFEM, entidade 

ligada à Organização das Nações Unidas.

Sexo 
Conjunto de características biológicas que definem as 

pessoas como homens e mulheres, em regra - apesar 

de existirem indivíduos que possuem características 

de ambos os sexos.

Gênero 
Conjunto de papéis que se atribui a cada um dos 

sexos - traços de personalidade, atitudes, 

comportamentos, valores e poderes. No dia a dia 

podem ser equivocadamente entendidos como 

naturais porque desde a infância tais aspectos são 

informados - claramente ou nas entrelinhas. Daí se 

dizer que o gênero é uma identidade adquirida, ou 

seja, que é aprendida - não se nasce com essa 

identidade. O que se concebe como próprio do 

gênero feminino ou do masculino muda com o 

decorrer do tempo e varia conforme a cultura. 

Empoderamento
Significa que a pessoa - mulher ou homem - pode 

assumir o controle de sua vida: definir seus objetivos, 

adquirir competências, aumentar a autoconfiança, 

resolver problemas e desenvolver a sua sustentabilidade. 

É, simultaneamente, um processo e um resultado.

Igualdade de Gêneros
Conceito de que mulheres e homens são livres para 

desenvolver suas capacidades pessoais e fazer 

escolhas, sem as limitações impostas por estereótipos 

e preconceitos. Não significa que homens e mulheres 

têm de se tornar idênticos, mas que seus direitos, 

responsabilidades e oportunidades não dependem do 

fato de terem nascido com o sexo feminino ou 

masculino.

Equidade de Gêneros
Significa que mulheres e homens são tratados de 

forma justa, de acordo com as respectivas 

necessidades. Pode incluir um tratamento diferente, 

mas considerado equivalente, seja em termos de 

direitos, benefícios, obrigações ou oportunidades. 

Para alcançar a equivalência, às vezes se requerem 

medidas para compensar desvantagens históricas e 

sociais das mulheres.

“Lente” de gênero
Análise que avalia o modo como mulheres e homens 

são afetados de forma diferente pelas políticas, 

programas  e atividades. Perspectiva que considera os 

papéis atribuídos a cada gênero, necessidades sócio-

econômicas, acesso aos recursos e outras limitações e 

oportunidades impostas pela sociedade, cultura, 

religião ou etnia.

O que precisa mudar...
• Menos de 2% das propriedades rurais, no 
mundo em desenvolvimento, pertence a 
mulheres.

• Cerca de 80% das vítimas de tráfico de 
pessoas são mulheres e meninas - metade delas 
são menores

• Estima-se que 72% dos 33 milhões de 
refugiados do mundo são mulheres e crianças

• A cada 1 minuto morre uma mulher devido a 
complicações de gravidez e parto, em algum 
lugar do mundo

... e o que muda quando as 
mudanças ocorrem
• Ao longo da última década, o trabalho das 
mulheres contribuiu mais para o crescimento 
global do que a China. 

• Se o Japão aumentasse a sua porporção de 
mulheres trabalhadoras para os níveis norte-
americanos, impulsionaria o crescimento anual 
em 0,3% ao longo de 20 anos

• Com a redução de discrepância entre taxas 
de emprego de homens e mulheres, a Zona do 
Euro poderia aumentar o PiB em 13%; o Japão 
em 16% e os EUA em 9%

fonte: jornal The Economist e agência financeira 
Goldman Sachs, relatado por UNIFEM
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CONHECIMENTO 
FAVORECE A 
PRESERVAÇÃO
Trabalho de pesquisa e identificação 
das árvores em Belo Horizonte foi 
realizado em parceria com o Museu 
de História Natural e Universidade 
Federal de Minas Gerais

D

esde setembro de 2010, ao caminhar pelas 

áreas verdes da regional Belo Horizonte, o 

empregado tem a oportunidade de se familiarizar com 

as árvores e arbustos que compõem o patrimônio 

botânico do Serpro. Todas as 70 espécies estão 

identificadas, com nome, origem e principais 

características. O trabalho tem como diferenciais seu 

baixo custo e o conceito que integra a ação de 

reaproveitamento de materiais: "A Comissão de 

Responsabilidade Social e Cidadania foi envolvida no 

processo, o que possibilitou a discussão dessa ideia. 

Assim chegamos à sugestão da utilização de 

garrafinhas Pet, com uma etiqueta identificadora 

colocada no seu interior e contendo materiais de 

sobras de plástico e isopor, para melhor fixação e 

apresentação das informações", informa Vera Maria 

Inácio, da Supgl de Belo Horizonte e responsável 

pelo projeto.

Vera explica que a flora da regional mineira do 

Serpro possui cerca de 880 exemplares, mas que 

apenas um de cada espécie recebeu a identificação, 

para evitar a poluição visual. O trabalho de pesquisa 

foi realizado em parceria com o Museu de História 

Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal 

de Minas Gerais, cuja reserva de mata nativa situa-

se ao lado do prédio do Serpro. "Inicialmente foi 

realizada cuidadosa pesquisa da paisagem, seguida 

de uma análise ambiental, o que possibilitou a 

identificação da flora por um profissional habilitado 

- no caso, a bióloga Flávia Santos Faria, da própria 

UFMG. Este envolvimento e intercâmbio entre as 

duas instituições possibilitou uma aprendizagem e 

reciclagem técnica que vão agregar novas práticas 

ao processo de manutenção e conservação das 

nossas áreas verdes", indica.

Os próximos passos deste trabalho são, segundo a 

responsável pelo projeto, a produção de um mapa das 

espécies e de um completo conteúdo digital das áreas 

verdes da regional, para acesso dos empregados. 

Prédio da regional Belo Horizonte está localizado em grande zona verde: ar puro e clima ameno.
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"Conhecer as espécies proporcionará a consecução 

de ações integradas de interferência no meio 

ambiente, possibilitando o manejo e a gestão 

ambiental das áreas em que a organização encontra-

se inserida. O objetivo maior é a sustentabilidade 

contínua do acervo botânico, patrimônio da cidade e 

habitat de inúmeras espécies de animais", destaca.

Função antiestresse
As áreas verdes urbanas proporcionam melhorias no 

ambiente excessivamente impactado das cidades e 

apresentam benefícios para os habitantes. Sua 

função ecológica deve-se ao fato da presença da 

vegetação, do solo não impermeabilizado e de uma 

flora mais diversificada nessas áreas, o que promove 

melhorias no clima da cidade, na qualidade do ar, 

água e solo. Existe também um aspecto social, 

relacionado com as possibilidades de acolhimento, 

descanso e encontro que essas áreas oferecem aos 

empregados. Além das claras funções estética e 

educativa, pode-se destacar ainda uma outra, 

psicológica, que ocorre quando, em contato com os 

elementos naturais, as pessoas experimentam uma 

situação que pode ser descrita como antiestresse, 

pois escapa à lógica dos espaços e da dinâmica da 

rotina de trabalho.

"A identificação de espécimes realizada em Belo 

Horizonte evidencia a necessidade de fazer a 

manutenção e  reconstituição das áreas verdes 

regularmente. Praticar técnicas de manejo de 

reflorestamento sustentável é algo importante para 

preservar o patrimônio ambiental e paisagístico da 

organização", completa Vera Inácio.

Áreas verdes têm várias funções: ecológica, social, educativa, estética e psicológica

Dispositivos de identificação foram 
elaborados reaproveitando materiais
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ESTRELA DA 
DIGITAÇÃO
Dos toques por minuto aos acordos de 
nível de serviço: a trajetória da colega 
Eliete Estrela, da Regional Salvador, 
conta a história da digitação no Serpro.

“

Eu lembro quando cheguei ao Serpro, oito 

dias depois do meu aniversário, em 18 de 

outubro de 1978. Para mim, foi um verdadeiro 

presente”, declara Eliete Estrela de Sousa, hoje 

empregada da Supop na Regional Salvador, uma das 

colegas que começaram no Serpro na função de 

digitadora.

Para ser admitida na Empresa, Estrela, que foi indicada 

por uma amiga que já trabalhava no Serpro, passou por 

dois meses de curso, fez psicoteste e se classificou em 

2º lugar na seleção. “Ficou marcado porque outra 

colega tirou 10 e eu, 9,5”, recorda Eliete.

A habilidade para digitar era grande. “Eu sempre tive 

muita facilidade para gravar números e já digitava sem 

olhar para o teclado. Por isso, conseguia trabalhar e 

conversar ao mesmo tempo”, conta, rindo. Das 7h às 

13h, Estrela digitava cerca de 200 documentos, numa 

média de 120 toques por minuto.

Controle excessivo
O talento de Estrela ajudava a criar espaço para bater 

um papo rápido com as amigas, mas a própria 

disposição das mesas de trabalho desfavorecia a 

interação. A localização de cada concentrador de 

teclado STD 3200 não permitia que uma colega ficasse 

imediatamente ao lado da outra, sempre alternando a 

posição dos trabalhadores. Sem contar que a 

produtividade, a média de toques individual, era um 

dos itens fundamentais da promoção por mérito. 

O tempo de produção era contado minuto a minuto. As 

tradicionais máquinas de ponto com cartão eram 

codificadas até para ir ao banheiro. Na época, os 

supervisores ficavam de olho e ainda procuravam 

quem ficasse ausente tempo demais. “Às vezes, a 

gente ia rapidinho no banheiro ver uns produtos que as 

colegas, mesmo não podendo, vendiam”, lembra 

Estrela. Nem esse ambiente tão específico impedia que 

se batesse à porta cobrando a presença de alguém.

Apito e luz vermelha
Um dos grandes desafios era que os documentos 

chegavam preenchidos à mão. “Era cada letra de 

médico!”. O mesmo formulário era digitado por 

Eliete Estrela, de Salvador: uma das colegas que começaram como digitadoras no Serpro
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diferentes pessoas e as máquinas faziam as 

comparações dos campos. Os poucos erros, 

“quando a gente comia mosca”, eram avisados com 

um apito e luz vermelha no painel luminoso. “Dois 

ou três erros estavam na meta”, ela confirma.

Estrela confidencia, no entanto, que frequentemente 

acompanhava trabalhos realizados com mais erros, 

obrigando a digitação a ser refeita o número 

necessário de vezes para eliminar as inconsistências.

Virada tecnológica
Com o fim da década de 1980, o serviço de digitação 

foi perdendo espaço na Empresa. Um dos marcos 

desta grande transformação foi a implantação do 

Sistema Integrado de Administração Financeira – 

SIAFI, com a prestação de serviços já na modalidade 

online, incluindo volume diário de operações e 

acessos simultâneos.

“Foi uma mudança brusca”, recorda Estrela, que 

passou a atuar em diferentes áreas da empresa, em 

departamentos de recursos humanos, financeiro e 

ainda nas atividades relacionadas à Malha Fina, 

sempre em funções que demandassem digitação. Na 

sequência, ela iniciou o trabalho de atendimento 

interno, no suporte técnico, dando manutenção nos 

computadores e instalando softwares. 

Atualmente, ela presta suporte administrativo aos 

profissionais que atendem diretamente a Receita 

Federal, fora das instalações da Empresa, 

principalmente no interior da Bahia. Seu trabalho dá 

condições para que os colegas possam cumprir os 

acordos de nível de serviço contratados pelo principal 

cliente do Serpro.

Comércio: primeiro endereço do Serpro 
em Salvador

Instalações inauguradas em 1979

Prédio da Regional Salvador atualmente

A 5ª URO
O primeiro local de trabalho de Eliete (1978) foi no 
bairro do Comércio, onde o Serpro da capital 
baiana funcionava desde 1966. Pouco tempo depois 

da sua chegada, a 5ª URO – Unidade Regional de 
Operação, como era denominada, percorreu 12 
km e transferiu-se para a Paralela, onde ainda 
permanece.
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“Eu sempre tive muita facilidade para gravar números e já 
digitava sem olhar para o teclado. Por isso, conseguia 
trabalhar e conversar ao mesmo tempo”

Sala de trabalho da 5ª URO - 1989

Tecnologia nos anos 70
O Concentrador de Teclado STD 3200 foi 
uma inovação tecnológica da época. O 
primeiro dispositivo eletrônico desenvolvido 
no Brasil em computador para substituir as 
antigas perfuradoras de cartões. O objetivo 
primordial era reduzir custos operacionais de 
processamento dos documentos. 

O concentrador tinha a agilidade da máquina 
de escrever sem a necessidade de ter um 
computador por pessoa. Cada prancheta era 
um canal de comunicação com uma espécie 
de mini computador, mini mesmo, já que a 
microinformática ainda não existia. Ele foi 
superado pelo Telinha, um Terminal chamado 
BURRO (porque só permite o acesso local) 
com monitor de fósforo verde. Era o 
conhecido Sistema de Transcrição por 
Terminais de Vídeo (STV 1600).

Visite o Museu Virtual do Serpro 
 e conheça mais sobre a história 
da Empresa.
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PAPAI NOEL DE MARAJÓ
Espelhado na ação de sua mãe, o colega Dorival Lédo 
promove há 13 anos uma ação social em benefício da 
comunidade do Rio Inamaru, na Ilha de Marajó, no Pará. 

“

Eu era criança e estava de férias em Muaná, como de costume. Um dia, 

olhando para aquele lugar, uma chama se acendeu em meu coração. 

Pensei: eu posso fazer algo por essa comunidade”. A lembrança é de Dorival 

Mesquita Lédo Filho, empregado do Serpro lotado em Operações na Regional 

Belém. Ele conta que a partir daquele momento, há trinta anos, estava convencido 

de que poderia levar um pouco de calor humano, de esperança e de solidariedade 

aos ribeirinhos. “Frequento Muaná desde que eu me entendo por gente. Meu avô 

me levava para pescar e a partir daí nasceu meu amor pela localidade”, relembra o 

colega.

Nas férias seguintes, Dorival levou algo mais em sua  bagagem. Seguiu de barco, 

numa viagem de seis horas, levando peças de roupas usadas e alguns brinquedos, 

que foram distribuídos às pessoas carentes da ilha. A entrega foi tão gratificante 

que fez com que crescesse aquela chama, acesa um ano antes. O propósito de fazer 

algo mais significativo, sólido e duradouro virou ideia fixa na cabeça de Dorival. 

“Eu acho que herdei isso da minha mãe. Ela tem um coração enorme e um grande 

prazer em ajudar as pessoas. E sempre que eu ia lá na comunidade eu via a 

necessidade daquela gente. Isso mexia muito comigo”.

Em 1998, o projeto foi finalmente colocado em prática e pela primeira vez foi 

possível realizar a distribuição de donativos para os ribeirinhos da comunidade São 

Raimundo, no período natalino. Na ocasião, houve uma série de atividades ao 

longo do dia que tornaram a data simplesmente inesquecível para todos da 

comunidade. Porém, como ainda não tinham muita experiência, Dorival e sua 

equipe não conseguiram arrecadar o suficiente para fazer uma distribuição que os 

deixassem plenamente satisfeitos. Chegaram à conclusão de que somente com o 

envolvimento de mais gente  seria possível fazer algo que se aproximasse do que 

eles haviam imaginado.

Papai Noel troca o trenó pelo barco para distribuir presentes
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Hoje, o projeto “Natal em Muaná” já tem outra cara. 

Com o passar dos anos, o amadurecimento e o 

refinamento do projeto são visíveis, tanto que em 

2009, após 11 anos de experiência, as doações foram 

significativas. Ao todo, foram doados 190  kits 

escolares, 400  kits de brinquedos, 54  cestas básicas, 

79 kits de redes e cobertores, além de vários brindes 

para os moradores adultos das comunidades de São 

Raimundo, São Benedito e Sagrada Família, todas no 

município de Muaná.

Em 2010, os objetivos traçados por Dorival foram 

plenamente alcançados. Ao todo, o colega conseguiu 

arrecadar 280 kits escolares, 400 brinquedos para 

crianças até 12 anos e 100 cestas básicas para os 

ribeirinhos.

Dorival, de Belém: ação social teve 
inspiração materna

Crianças recebem brinquedo e material 
escolar no Natal em Muaná

Um pouco mais de Muaná  
Muaná é o nome de uma tribo remanescente da 
nação nheengaíba, que dominava a Ilha de Marajó 
antes da chegada dos colonizadores. Na língua tupi 
significa “semelhante a cobra”. A origem do 
município encontra-se numa fazenda particular que 
se transformou em povoado e, em 1751, foi elevado 
à categoria de freguesia, com o nome de São 
Francisco de Paula. Localizada a sudeste da ilha, a 
cidade tem hoje pouco mais de 25 mil habitantes.

Uma das manifestações religiosas locais é a festa em 
homenagem ao padroeiro, São Francisco de Paula, 
celebrado no último domingo de julho. As 
comemorações consistem em procissão, novenário 
e arraial em torno da Igreja Matriz. As Igrejas de São 
Francisco e de São Benedito e as Praças Cipriano 
Santos, da Bandeira, 28 de Maio e Justo Chermont 
constituem os principais monumentos históricos do 
município.

Conheça mais sobre o projeto no site 
http://www.projetoinamaru.net/




