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Vila São José recebe nova Creche, 
quadra esportiva e escola reformada  

A Vila São José, localizada há 8 km do 
centro da cidade, recebeu nesta 
sexta-feira (27), uma creche com 
capacidade para 224 crianças, uma 
quadra poliesportiva coberta com 
vestiários e uma escola de ensino 
fundamental completamente 
reformada, que atende 438 alunos, 
incluindo EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) e educação infantil. A creche 
Daniel da Silva Franco foi construída 
em convênio com o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). Todos os espaços atendem as 
condições dos portadores de 
deficiência ou mobilidade reduzida 
com dimensionamentos adequados.

Dia 26 de setembro é comemorado o Dia 
Nacional do Surdo. Em Marabá, foi realizada 
a Passeata em Prol dos Direitos da Pessoa 
Surda, organizada pelo Centro Especializado 
na Área da Surdez (CAES). Os participantes 
saíram da sede do CAES, na Folha 26, Nova 
Marabá, passando pela rotatória em frente a 
Vila Militar Castelo Branco e seguindo em 
direção à Praça da Prefeitura. Além dos 
alunos do Caes, também participaram 
alunos do Senai, faculdades, amigos 
familiares, professores e intérpretes. 

CAES realiza passeata pela 
inclusão da comunidade surda  



Obras

Trânsito

Marabá recebeu na quarta-feira (25), no 
Teatro Cine Marrocos, o Encontro Regional 
de Encerramento da Semana Nacional do 
Trânsito. Foram realizadas palestras sobre 
“Municipalização de Trânsito”, “Atuação do 
Ministério Público na Municipalização do 
Trânsito” e “Atendimento Pré Hospitalar em 
Eventos de Trânsito de Veículos de Duas 
Rodas”, além de serem apresentados e 
discutidos os números do trânsito na região. 
A Semana Nacional do Trânsito ocorreu de 
18 a 25 de setembro. No decorre dela, 
aconteceram palestras, blitz educativas e 
campanhas nos semáforos.

Marabá sedia Encontro Regional alusivo 
à Semana Nacional do Trânsito

 serviço de drenagem de um trecho ode aproximadamente 150 metros, na 
Avenida Sudoeste, esquina com a rua 

Rio Grande do Norte, no Bairro Bom Planalto, 
foi retomado. No local, passa um córrego, que 
recebe água de muitas vias próximas, sendo 
preciso ampliar a capacidade de absorção 
desse volume hídrico. Parte da rua já recebeu 
o serviço de drenagem, terraplanagem e 
pavimentação, restando apenas este trecho 
para finalizar a obra.  O serviço de drenagem 
superficial e profunda e pavimentação na 
Avenida Sudoeste está orçado em 
R$3.171.552,30, resultado de convênio entre 
Prefeitura de Marabá e Caixa.

Serviço de drenagem é retomado na 
Avenida Sudoeste, no Bairro Bom Planalto  



educação

a terça-feira, 24, a Prefeitura de NMarabá entregou à Secretaria 
Municipal de Educação a nova sede 

do CAES - Centro de Atendimento 
Especializado na Área da Surdez Professora 
“Noelini Costa”, localizado na Folha 26, 
Quadra 01, Lote 25, Nova Marabá.A 
cerimônia de inauguração contou com a 
participação da secretária municipal de 
Educação, Marilza Leite, da coordenadora 
do departamento de Educação Especial da 
SEMED, Arley Novaes, e de Iracelma Silva 
Costa, coordenadora do CAES e pedagoga 
especialista na área da surdez. 

 Surdos de Marabá e região ganham 
centro educativo na Folha 26

LAZER

Em breve a população de Marabá ganhará 
mais três espaços de lazer e 
entretenimento e de atividade física. Trata-
se da nova praça São Francisco, no núcleo 
Cidade Nova, espaço para a prática de 
esportes da Infraero, também no núcleo da 
Cidade Nova, e praça dos Sonhos, no 
núcleo de São Félix. Na Infraero os serviços 
estão com mais de 90% concluídos. Na 
Praça São Francisco os últimos pontos 
estão sendo construídas áreas para 
abrigar os jardins, passarelas e uma fonte 
iluminada. O São Felix também vai ganhar 
um espaço de lazer totalmente reformado.

Marabá vai ganhar novos espaços 
de lazer e de práticas esportivas

GUARDA 
MUNICIPAL

153

DISQUE DENÚNCIA
(94) 98198-3350
(94) 3312-3350

DMTU
156

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA

(94) 99263-1919
(94) 98159-5050

DEFESA CIVIL
3321-8990

SEMMA
(94)99145-1982

TELEFONES ÚTEIS




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

