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uem vê o idoso, João Alves, Qsorridente com um violão na 
mão, não imagina a transfor-

mação pela qual ele passou neste 
último ano. Seu João, de 63 anos, 
viveu por 15 anos nas ruas de 
Marabá, onde andava carregando 
dois carrinhos de madeira de um 
lado a outro. Após ser resgatado 
pela Secretaria de Assistência Social, 
Proteção e Assuntos Comunitários 
(Seaspac), hoje ele vive no Centro 
Integrado da Pessoa Idosa Antônio 
Rodrigues (Cipiar), onde recebe 
carinho e cuidado dos profissionais. 
Agora, a Seaspac em parceria com o 
Ministério Público, busca encontrar 
os familiares do idoso. 

A Prefeitura de Marabá iniciou um projeto 
de avicultura, coordenado pela 
Secretaria Municipal de Agricultura (Sea-
gri), visando atender pequenos produto-
res rurais, organizados em associação, e 
que manifestaram interesse pela criação 
de galinhas caipiras. Inicialmente, 20 
produtores rurais receberam kits para 
Avicultura, sendo 10 no PA-Morajuba e 10 
no PA-Alegria. Os avicultores se compro-
metem em construir o galinheiro, segun-
do orientação técnica, além da área de 
pastejo das aves.

Seagri entrega kits para 
avicultura a 20 produtores rurais

Catador de lixo encontra abrigo 
e nova vida na Casa do Idoso     

 



SAÚDE

O Centro de Testagem e Aconselhamento/ 
Serviço de Atendimento Especializado de 
Marabá recebeu um novo equipamento que 
permite a realização do teste de carga viral 
em pacientes com HIV e Hepatite C. 
Atualmente esse tipo de exame é feito em um 
laboratório em Belém e demora de 30 a 40 
dias o resultado, com o novo aparelho 
poderá ser em 1h30min. O equipamento foi 
entregue pelo Ministério da Saúde a duas 
cidades do Pará, sendo Marabá e Santarém 
as selecionadas. Atualmente o CTA/SAE tem 
2831 pessoas cadastradas no programa de 
HIV/AIDS e 212 em tratamento de Hepatite C.

CTA adquire novo equipamento para 
testagem de HIV e Hepatite C

OBRAS

eu Antônio Ferreira, morador do núcleo SMorada Nova há 34 anos, anda satisfeito 
com os novos serviços realizados no 

bairro. É que nesta semana, as equipes da 
Operação Tapa-buracos da Secretaria de 
Viação e Obras Públicas (Sevop), fizeram 
manutenção das Avenidas Tocantins e 
Avenida 2000. Lá, foram recuperados 100 
metros de asfalto da Avenida 2000, às 
proximidades da UBS Carlos Barreto e cerca 
de 20 trechos na Avenida Tocantins. A equipe 
também realizou serviços na Rua Sol Poente 
no núcleo Cidade Nova e Avenida VE 02 e 
Folha 05, na Nova Marabá.

 Operação Tapa-buraco melhora 
ruas no núcleo Morada Nova



Setembro AMARELO 

este mês ocorre a campanha N“Setembro Amarelo”, que chama 
atenção para a prevenção do suicídio 

e, nesta semana, a Prefeitura de Marabá deu 
início ao ciclo de palestras sobre saúde 
mental em todas as Unidades de Saúde da 
zona urbana. A campanha é desenvolvida 
pelos Programas Estratégia da Família e 
Educação Continuada da Secretaria Municipal 
de Saúde. Na terça-feira (10), foi a vez de 
pacientes e servidores da UBS do Bairro 
Laranjeiras saberem um pouco mais sobre o 
assunto, através da palestra do enfermeiro 
João Augusto e na quinta-feira (12), a palestra 
foi realizada no Crismu, na Folha 33.

Programação inicia com palestras 
nas Unidades Básicas de Saúde

ESPORTE

Os praticantes de esportes na Nova Marabá 
em pouco tempo estarão com os novos 
espaços totalmente reformados. Começou 
esta semana os serviços de reformas das 
quadras na VE-2, VP-7 e da Folha 29. Nas 
quadras da VP 7 os serviços já estão 
bastante adiantados, enquanto que as 
quadras da folha 29 ainda em manutenção. 
Durante a reforma, as quadras da VE-2 e da 
Folha 29, ainda não foram liberadas para as 
práticas esportivas. A previsão é que dentro 
de duas semanas todas as seis quadras já 
estejam disponíveis para a comunidade. 

Prefeitura reforma seis quadras
esportivas na Nova Marabá
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