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 Prefeitura de Marabá inaugu-Arou na noite desta sexta-feira 
(30), as novas instalações do 

Centro de Especialidades 
Integradas (CEI), localizado na 
Rodovia Transamazônica, Bairro 
Amapá. Na ocasião, também foram 
entregues duas ambulâncias para o 
Samu (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) e  uma ambulância de 
Atenção Básica para a Vila 
Capistrano de Abreu, zona rural. O 
novo local atenderá, também, o 
Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e 
o serviço de regulação. Ele é mais 
amplo e dispõe de novos exames de 
imagem que antes não eram oferta-
dos, como mamografia e raio X. 

No mês de julho o Serviço de Saneamento 
Ambiental (SSAM), substituiu mais de mil 
lâmpadas, sendo 855 lâmpadas de vapor 
de sódio e 343 lâmpadas de vapor metáli-
ca. De acordo com Magdemberg Teixeira, 
diretor administrativo da SSAM, também 
foram colocados 70 novos postes e 67 
braços de luminárias em vários pontos da 
cidade, no período de 11 de junho a 16 de 
agosto. A população pode fazer pedidos 
para manutenção da iluminação pública 
em sua rua ou bairro através dos telefo-
nes (94) 99263-1919 e 98159-5050.

Prefeitura substitui mais de mil 
lâmpadas e instala novos postes

Prefeitura inaugura novo Centro
de Especialidades Integradas   

 



SAÚDE

Cerca de 120 pessoas recebem atendimento 
odontológico semanalmente na UBS 
Enfermeira Zezinha. Por lá, são realizados 
diariamente cerca de 24 atendimentos, pela 
manhã e a tarde. O dentista Rinaldo Lima 
trabalha na rede há 24 anos e acredita que 
a população está vivendo um dos melhores 
momentos do serviço de odontologia no 
município. Segundo ele, não falta material e 
os dentistas ainda contam com auxiliares e 
o serviço é feito com dedicação. Naquela 
UBS o atendimento odontológico é voltado 
para clínica geral, como restauração, 
extração e limpeza. 

UBS Enfermeira Zezinha é referência
 no serviço de odontologia

OBRAS

esta quinta-feira (29), as máquinas da NSecretaria de Viação e Obras 
Públicas (Sevop) iniciaram os 

serviços de colocação de aterro e 
terraplanagem no ponto de encontro dos 
rios Tocantins e Itacaiunas, no Bairro 
Francisco Coelho, dando o pontapé inicial 
da obra de extensão da Orla. O serviço de 
contenção vai impedir o avanço do 
assoreamento que estava destruindo a 
estrutura das casas do tradicional bairro e 
urbanizar o local, já que deverá ampliar o 
acesso como ponto turístico da cidade.

 Prefeitura inicia obras de contenção 
dos Rios Tocantins e Itacaiunas 



ESPORTE

 Projeto “Esporte do Futuro”, da OSecretaria Municipal de Esporte e Lazer, 
disponibiliza aulas de esporte para 

crianças e adolescentes da rede municipal de 
ensino de Marabá. O projeto contempla mais 
de 100 alunos, sendo 20 no voleibol, que ainda 
possui inscrições abertas. Para se cadastrar é 
preciso que o responsável pela criança 
procure a Semel, no Ginásio Poliesportivo da 
Folha 16, com uma declaração de matrícula da 
escola, uma foto e o documento de identidade 
ou certidão de nascimento da criança. A ideia 
do projeto é ensinar os fundamentos básicos 
de cada esporte para as crianças, sem 
necessariamente focar em competições.

 “Esporte do Futuro” está com 
inscrições abertas para turma de vôlei

CULTURA

Lançado no início do mês, o Projeto Sarã, da 
Fundação Casa da Cultura de Marabá, 
pretende recuperar áreas degradadas de um 
conjunto de mais de 15 ilhas existentes no Rio 
Tocantins, desde a foz do Rio Flecheira até o 
limite do município de Marabá com 
Itupiranga. A 1ª etapa foi de conscientização 
de comunidades ribeirinhas. Já na 2ª etapa, 
iniciada dia 16 de agosto, começaram os 
estudos sobre as condições da primeira ilha. 
Posteriormente será apresentado um 
relatório e discutidas medidas que precisam 
ser adotadas para recuperar as áreas 
degradadas do local.

Projeto Sarã chega à segunda 
etapa com apoio de ribeirinhos
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