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Prefeitura investe mais de R$ 10 milhões
em obras de educação na zona rural  

A Prefeitura de Marabá realiza obras 
de construção e reforma de 14 
escolas localizadas na zona rural do 
município. São mais de R$ 10,5 
milhões em investimentos, entre 
recursos próprios e do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação), captados junto ao 
governo federal. Com recursos 
próprios, nove obras foram 
iniciadas só neste ano de 2019, 
algumas delas estão em estágio 
final e deverão ser inauguradas em 
breve. Na Vila União, a Prefeitura 
está construindo uma Escola de 
Ensino Fundamental com seis salas 
de aula e aplicando R$ 1.021.561,20, 
estando a obra 95,87% concluída.

O Departamento de Educação Ambiental 
(DEA) da Secretaria Municipal Do Meio 
Ambiente (Semma), em parceria com a 
Secretaria de Viação e Obras Públicas 
(Sevop), começou nesta sexta-feira (4) a 
instalação de 64 placas de sinalização 
ambiental no município. As placas 
buscam informar e alertar a população 
sobre os riscos e consequências de se 
derrubar, cortar ou podar árvores da 
cidade.

Semma instala placas de 
conscientização ambiental



MEIO AMBIENTE

CIDADANIA

Para comemorar o Dia Nacional do Idoso, 
no 1º de outubro, a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) realiza a 10º Semana do Idoso, 
na Unidade Básica de Saúde (UBS) Amadeu 
Vivácqua. Até o dia 04, a UBS promove 
palestras sobre diferentes temas envolvendo 
a terceira idade, além de realização de teste 
glicêmico, aferição de pressão arterial e 
atendimento médico voltado a esse público. 
Nesta sexta-feira (04), foi realizada uma 
caminhada pela Avenida Magalhães Barata, 
ao redor da Praça dos Sonhos. A 
programação contou com brincadeiras e 
apresentações de dança.

Programação do Mês do Idoso 
inicia na UBS Amadeu Vivacqua

o Sábado (28), em operação de Nfiscalização e monitoramento dos rios 
Tocantins e Itacaiunas, a equipe de 

fiscalização da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, encontrou 113 ovos de tartaruga, e 
para evitar ação de predadores, caçadores 
ou de banhistas, foram transportados ao 
Projeto Quelônios para a conclusão do 
processo de incubação, já que os quelônios 
não apresentam cuidado parental. A Praia do 
Tucunaré está se tornando um dos locais 
escolhidos por quelônios para fazerem ninhos. 
Por isso, a Semma pede ajuda às pessoas que 
frequentam a praia, para ter cuidado especial 
no período de reprodução desses animais.

Projeto Quelônios resgata ninho 
com mais de 100 ovos de tartaruga  



SAÚDE

 Secretaria de Saúde (SMS) intensifica Aas ações contra o sarampo na 
cidade. Desde o dia 27 de setembro 

até o dia 25 de outubro está acontecendo 
uma campanha seletiva, que tem como 
público alvo crianças de 6 meses a 5 anos e 
jovens adultos de 20 a 29 anos, que não 
foram imunizados durante a infância. Neste 
sábado (5), será o dia D. Todos os postos de 
saúde da cidade estarão abertos, das 8h às 
18h, atendendo a população. Além disso, 
também haverá postos itinerantes 
espalhados pela cidade. O intuito é atingir a 
maior demanda de imunização possível.

 Campanha de vacinação intensifica
imunização contra sarampo em Marabá

0BRAS

As máquinas da Secretaria de Viação e 
Obras Públicas (Sevop) iniciaram o serviço 
de terraplanagem na área do aeroporto, 
no núcleo da Cidade Nova, onde será 
construída uma pista de atletismo para a 
prática de corridas e caminhadas. A pista 
terá 10 metros de largura e quase um 
quilômetro de extensão, por toda área da 
Infraero, local onde os moradores dos 
bairros Laranjeiras, Jardim Vitória, 
Liberdade e Cidade Nova já costumam 
praticar atividades físicas. Ao lado, a 
Prefeitura também já instalou uma 
academia ao ar livre.

Sevop inicia serviços de construção
da pista de atletismo no aeroporto
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