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Prefeitura inicia as obras do muro 
de contenção e orla do Bairro Amapá  

Desde segunda-feira (07), as 
máquinas da Prefeitura de Marabá 
trabalham intensamente no Porto 
das canoinhas, no Bairro Amapá, 
dando início ao aterro para a 
construção do muro de contenção e 
cais. O serviço é continuidade das 
obras de infraestrutura portuária e 
de proteção das margens dos Rios 
Tocantins e Itacaiunas, iniciadas em 
agosto desse ano. O projeto, orçado 
em R$ 42.170.000,00, é uma parceria 
entre Governo Federal e Prefeitura. O 
projeto está dividido em duas partes 
nesse primeiro momento. Sendo a 
primeira etapa de nivelamento da 
área, tanto no Bairro Francisco 
Coelho quanto Amapá  

A partir deste sábado (12), o Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) de Marabá 
funcionará também aos finais de semana. 
Essa é apenas uma das novidades porque 
o antigo CAPS II passará para a categoria 
3. Após um breve período de adaptação, o 
CAPS III contará também com 
atendimento 24 horas por dia para os 
pacientes em tratamento ou em crise. O 
novo CAPS está localizado ao lado do 
antigo, na folha 31, Nova Marabá.

CAPS terá acolhimento de 
pacientes em período integral



AGRICULTURA

OUTUBRO ROSA

Do dia 10 ao dia 25 de outubro o Centro de 
Especializações Integradas (CEI) terá 
demanda livre, ou seja, sem precisar de 
regulação, para atendimento referente ao 
Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer 
de mama. Para divulgar a campanha, o CEI 
recebeu na quinta-feira (10), o dia D da 
campanha, com palestras e danças. serão 
três clínicos gerais a disposição da 
população durante esse período. Enquanto 
durar a campanha, a paciente pode 
procurar diretamente o CEI para realização 
do cadastro e posteriormente da consulta e, 
se necessário, a realização da mamografia.

CEI oferece demanda livre referente 
à prevenção do câncer de mama

 visita técnica do analista ambiental do AMinistério do Meio Ambiente (MMA), faz 
parte de uma etapa do projeto de 

compostagem, que está sendo implantado 
nos residenciais Tiradentes e Jardim do Éden, 
comunidades localizadas nos núcleos de São 
Félix e Morada Nova. No Residencial 
Tiradentes, 30 famílias estão sendo 
beneficiadas. O analista ambiental Pablo 
Saldo, do FNMA – Fundo Nacional de Meio 
Ambiente, afirmou ter uma visão positiva do 
projeto em Marabá, inclusive, porque já 
começou a alcançar o objetivo da iniciativa, 
que é transformar lixo orgânico em adubo e 
gerar renda para as comunidades.

Projeto de compostagem recebe visita 
técnica do Ministério do Meio Ambiente  



ESPORTE

 Projeto Esporte do Futuro ensina os Ofundamentos básicos do esporte para 
crianças de 8 a 14 anos de idade. As 

aulas de futsal ocorrem das 8h30min às 10h e 
das 14h30min às 16h, sempre nas segundas e 
quartas, com 25 alunos pela manhã e 25 pela 
tarde. Para se cadastrar é preciso que o pai 
procure a Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer (Semel) com uma declaração de 
matrícula da escola, uma foto e o documento 
de identidade ou certidão de nascimento das 
crianças. Também é necessário o 
acompanhamento do boletim, pois é feito um 
acompanhamento das notas do aluno.

 Aulas de futsal do "Esporte do Futuro" 
promovem integração entre estudantes

0BRAS

Quem passa pela VP 6, na Nova Marabá, já 
deve ter percebido máquinas trabalhando, 
cavando a área. Esse trabalho faz parte da 
primeira etapa da obra do Terminal de 
Integração Definitivo do Transporte 
Coletivo em Marabá, em substituição ao 
provisório, prevista para ser finalizada em 
um prazo máximo de seis meses. O atual 
Terminal de Integração, localizado na 
Folha 26, foi construído pela empresa de 
transporte coletivo Nasson/TCA e está 
sendo utilizado de forma provisória. Já a 
construção do Terminal Definitivo está sob 
responsabilidade da Prefeitura de Marabá.

Prefeitura inicia obras do Terminal 
de Integração definitivo
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