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Ilha do Maruim – uma Zona Especial
de Interesse Social – ZEIS

Área de assentamento de população de baixa renda.
• Área total – 0,1km2;
• População 3.721 hab
50.1% mulheres;
33,51% entre 15 e 24 anos (SIAB/SMS/USF I. Maruim, 2008);
•

Economia
76% da população com renda ente 0 e 1 SM (Censo 2000).
Setor informal (pequeno comércio local; empregadas
domésticas, mecânicos, pescadores, aposentados, etc...
Programas de distribuição de renda (CRAS 3)

Ilha do Maruim – uma Zona Especial
de Interesse Social – ZEIS

Educação
75,19% das crianças de 07 a 14 anos estão na escola;
Taxa de alfabetização de maiores de 15 anos: 88,6%
SIAB/SMS/USF I. Maruim, 2008);

Saúde
USF com cadastro de 961 famílias (3721 moradores);
89% das crianças <1 ano em acompanhamento;
97,7% das crianças <1 ano vacinadas;
2,38 das crianças <1 ano desnutridas;
100% das gestantes acompanhadas e com a vacinação em
dia.
80% das gestantes iniciaram pré-natal no 1º trim. da gravidez
33,3% das gestantes menores de 20 anos
SIAB/SMS/USF I. Maruim, 2008);

Ilha do Maruim – como ZEIS

Situação ambiental e habitacional
•
Área de mangue, às margens do rio Beberibe e praia, poluída
pelo recebimento de dejetos e lixo.
•
73,26% dos domicílios com coleta de lixo;
•
26,64 com lixo a céu aberto;
•
25,7 dos domicílios com esgotamento sanitário;
•
44,28% dejetos a céu aberto;
•
89,8% dos domicílios à rede pública de água;
•
Os demais com acesso à água por perfuração ao cano mestre
que abastece a comunidade;
•
94,8% habitações em alvenaria:
•
96,8% habitações com acesso à energia elétrica
•
Ruas sem canaletas, sem pavimentação

Ilha do Maruim – como ZEIS
Ações de infra-estrutura do Governo Municipal
Área de intervenção: 17,9 hectares;
População beneficiada: 2.640 habitante (660 famílias).
Recursos investidos: Mais de 5 milhões (Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC e Prometrópole.

Ilha do Maruim – Um canteiro de obras

Construção do Canal da Malária em 2005
As obras de drenagem e limpeza do fosso e revestimento
de um quilômetro da calha contribuíram para a redução dos
alagamentos na comunidade.

Ilha do Maruim – Um canteiro de obras
Intervenções em andamento:
•Construção de 232 moradias populares;
•
Pavimentação de vias;
•
Construção de avenida beira-canal;
•
Terraplanagem de 6.891 m2;
•
Implantação de rede de água e ligações prediais
(2.992 metros)
•
Construção de estação de tratamento de esgotos;
•
Implantação de rede de micro-drenagem (5.065
metros de canaletas)
•
Área de esporte e lazer.

Ilha do Maruim – “Rostos, Vozes e Lugares”
“Rostos Vozes e Lugares”
Iniciativa da OPAS/OMS que busca mobilizar recursos
institucionais e comunitários para promoção de mudanças
que resultem no empoderamento de populações
vulneráveis com vistas ao cumprimento dos Objetivos do
Milênio – ODM.

Ilha do Maruim – Plano de Ação RVL
•Conduzido pela Secretaria Municipal de Saúde de Olinda.
• Elaborado com representantes da Secretaria de
Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos;
Secretaria da Educação e Secretaria de Obras e Serviços
Públicos que estão envolvidas nas intervenções chaves
definidas.
•Pactuado com a comunidade da Ilha do Maruim em
reunião realizada em 18/03/09.

Plano de Ação RVL
Metas ODM 1- Erradicar a extrema pobreza e a fome
Aumentar em 10% o no de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa
Família.
Observação:

Esse percentual pactuado com o CRAS, foi questionado pela
OPAS considerando a impossibilidade de inclusão de novas
famílias. No entanto, considerando a revisão dos cadastros
que está sendo feita, o CRAS considera a oportunidade de
aumentar o número de famílias na Ilha do Maruim, sem que
isso represente um aumento do número de famílias no
município de Olinda beneficiadas.

Plano de Ação RVL
Metas ODM 1- Erradicar a extrema pobreza e a fome

•Aumentar em 50% o número de jovens beneficiados pelo
PROJOVEM Adolescente ;
•Manter o número de beneficiadas pelo PETI;
•Aumentar em 10% o número de famílias atendidas CRAS/ PAIF;
•Manter a iniciativa “Polícia Amiga” no local.
•Criar um Painel de Oportunidades na USF para divulgação de
cursos profissionalizantes e empregos oferecidos à comunidade.

Plano de Ação RVL
Metas ODM 2- Universalizar o ensino básico

•Capacitar 100% dos professores da rede municipal nos ciclos
de aprendizagem.
• Avaliar em leitura e escrita de 100% das crianças do 3º e 5º ano
de escolaridade, em três momentos do ano letivo.
•Utilizar 100% dos equipamentos sociais e culturais do entorno.
•Manter a Escola Aberta funcionando sem interrupção durante
todo o ano e oferecendo atividades para comunidade.
•Manter 75,41 das crianças de 07 a 14 na escola de Santa
Tereza

Plano de Ação RVL
Metas ODM 3 - Promover a igualdade entre os
sexos e autonomia das mulheres

•Capacitar 100% professores da Escola Santa Tereza para
promoção da equidade;
•Adquirir 14 publicações sobre a temática (2 para cada professor);
•Realizar 07concursos de redação sobre equidade de gênero e
redução da violência doméstica;
•Promover 03 oficinas para a comunidade sobre equidade de
gênero/violência doméstica na Escola de Santa Tereza.

Plano de Ação RVL
Metas ODM 4 - Reduzir a mortalidade infantil.

•Manter em 100% o acompanhamento pré-natal;
• Reduzir para 10% o percentual de RN de baixo peso ao nascer.
•Manter em 100 % o percentual de gestantes com a vacinação
em dia.
•Aumentar para 65% o percentual de lactentes com aleitamento
materno exclusivo até o sexto mês de vida.
• Manter em 96% a cobertura vacinal em dia em <2 anos.
•Realizar acompanhamento nutricional de 90% dos <2 anos.
•Reduzir para 3% o percentual de<2 anos desnutridas.

Plano de Ação RVL
Metas ODM 5 - Melhorar a saúde materna

•Implantar o Programa Mãe Olindense na USF da Ilha do Maruim;
•Desenvolver um programa de atividades educativas sobre saúde
sexual e reprodutiva na Escola Aberta;
•Até dezembro de 2015 ter reduzido para 20 % o numero de
gestantes menores de 20 anos na Ilha do Maruim.

Plano de Ação RVL
Metas ODM 6 Combater o HIV/aids, tuberculose,
hanseníase e filariose

•Implantar o teste rápido para
aconselhamento pré e pós teste.
•Distribuir 10.000 preservativos
preservativos femininos na USF.
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• Realizar 300 visitas domiciliares dentro do programa de redução
de danos.
• 80% dos sintomáticos respiratórios que chegaram à USF
investigados.
•100% dos casos de tuberculose identificados e tratados.
•

Plano de Ação RVL
Metas ODM 6 Combater o HIV/aids, tuberculose,
hanseníase e filariose

• 80% dos contatos de casos de hanseníase examinados.
•100% dos casos de hanseníase tratados.
•Ter um diagnóstico da situação da filariose, esquistossomose e
dengue na Ilha do Maruim.
•Obs: Foi pactuado que aqui serão acrescidas metas referentes
à saúde bucal

Plano de Ação RVL
Metas ODM 7 Garantir a sustentabilidade ambiental

•100% da população com acesso legal à rede pública de água.
•100% da população com acesso à rede de esgoto.
•Realizar campanha de conscientização para retirar o plástico do
meio ambiente.
•100% da Ilha com obras de drenagem concluídas.
•100% da pavimentação programada para os acessos principais
concluída.
•246 unidades habitacionais iniciadas e 32 unidades
habitacionais entregues

Plano de Ação RVL: Principais Desafios

• O envolvimento e a participação dos representantes das
diferentes secretarias do Governo Municipal nas reuniões
com a comunidade.
•A manutenção de uma agenda de reuniões regulares;
•Alinhar os anseios da comunidade aos planejamentos
institucionais.

