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Escritores da cidade recebem 
homenagem na 1ª Festa Literária  

A segunda noite da 1ª Feira Literária 
de Marabá, neste domingo (22), foi 
marcada por um bate-papo 
descontraído com os escritores 
Airton Sousa e Eliane Soares, no 
Encontro literário, no Centro de 
Convenções Carajás. Os dois 
homenageados foram escolhidos 
por internautas em votação popular. 
A abertura oficial da 1ª Feira Literária 
de Marabá aconteceu na noite 
sábado (21) e vai encerrar no 
próximo domingo (29). A feira integra 
a 23ª Feira-Pan Amazônica do Livro e 
das Multivozes e conta com vasta 
programação cultural para todos os 
públicos das 10h às 22 horas.

A equipe do Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) realizou uma blitz na quarta-feira (18), 
no semáforo da Avenida Transamazônica, 
em frente à Câmara Municipal, distribuindo 
cartilhas de orientação sobre saúde mental. 
A ação faz parte da programação do 
Setembro Amarelo, mês de prevenção ao 
suicídio, realizado pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS). Além da entrega do 
material, os profissionais conversaram com 
motoristas sobre a importância do cuidado 
com a saúde mental. 

Blitz do CAPS orienta sobre
cuidados com a saúde mental  



Saúde

Trânsito

Com o tema “No Trânsito o Sentido é a Vida”, 
acontece de 18 a 25 de setembro, a 
Semana Nacional do Trânsito de 2019. A 
cerimônia de abertura foi nesta quinta-feira 
(19), no Plenarinho da Câmara Municipal de 
Marabá.  A programação do evento 
contempla blitz educativa, palestras, 
gincanas escolares, entre outras atividades. 
O encerramento oficial do Estado 
acontecerá em Marabá, dia 25, com o 
Encontro Regional Alusivo a Semana de 
Trânsito, que contará com a presença de 
representantes dos Departamentos de 
Trânsito de outras cidades.

Semana Nacional do Trânsito começa 
com blitz e palestras educativas

 3ª edição da Corrida e Caminhada da ADoação, realizada pelo Hospital 
Materno Infantil (HMI), na manhã do 

último domingo (22), arrecadou cerca de 2 
mil frascos para armazenamento de leite. O 
Banco do Leite Humano (BLH) contabilizou 513 
inscrições esse ano, o que superou as 
expectativas da organização do evento. Uma 
das novidades foi a premiação para os 
primeiros lugares na categoria de servidores. 
A Corrida da Doação faz parte da Campanha 
de Aleitamento Materno Agosto Dourado, que 
se encerrará no próximo sábado (28), com o 
Chá Beneficente, no Círculo Militar.

Mais de 500 corredores participam
 da terceira Corrida da Doação  



educação

o Centro de Apoio Pedagógico ao NDeficiente Visual (CAP) a vida se torna 
um pouco mais fácil para 80 pessoas 

com deficiência visual. Lá, os cegos e as 
pessoas com baixa visão são preparados 
para lidar com as limitações sem perder a 
autoestima e a capacidade de sonhar. O 
CAP atende alunos de várias idades, até 
mesmo bebês. Para isso, conta com uma 
estrutura composta de uma sala de AVD 
(Atividades para Vida Diária), salas de 
estimulação precoce entre outros espaços. 
As matriculas no CAP podem ser feitas o ano 
inteiro por alunos de qualquer idade com 
deficiência visual congênita ou adquirida.

 Centro de Apoio Pedagógico faz a 
diferença na vida de deficientes visuais

ESPORTE

O projeto “Ginástica para Mulheres” é 
desenvolvido pela Semel e acontece em 
vários bairros da cidade. O objetivo é 
atender mulheres, principalmente, a partir 
dos 30 anos, no combate e prevenção a 
problemas de saúde como obesidade, 
hipertensão e depressão. Atualmente a 
Semel, em parceria com o Grupo de 
Mulheres Margaridas, atende 80 
participantes no projeto, que funciona há 1 
ano e 5 meses, sob o comando da 
professora Jessica Costa, que trabalha 
exercícios físicos envolvendo dança e 
aeróbica.

Semel promove aulas de aeróbica 
em parceria com o Grupo Margaridas
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