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Comunidade do Bairro Santa 
Rosa recebe nova Creche    

O novo prédio do Núcleo de 
Educação Infantil Professora Maria 
da Consolação de Souza, no Bairro 
Santa Rosa foi entregue, nesta sexta-
feira, (01), pela Prefeitura de Marabá. O 
espaço foi construído no padrão tipo 
C, dentro das especificidades do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE). Atualmente, a 
creche atende 157 crianças de 3 a 5 
anos de idade, funcionando num 
prédio cedido pelo o Estado, na 
Travessa Praça do Coqueiro. O novo 
NEI conta com quatro blocos, sendo 
dois pedagógicos, administrativo e de 
serviços, além de um pátio coberto e 
refeitório que são interligados através 
de uma circulação coberta e 
playground na área externa. 

Os serviços de pavimentação da marginal 
da rodovia Transamazônica chegam na reta 
final. A obras faz parte de um amplo projeto 
de urbanização de uma área comercial da 
rodovia, que inicia às proximidades de um 
hipermercado e finaliza perto do Banco da 
Amazônia, no núcleo Cidade Nova. O projeto, 
que começou há três meses com serviços 
de escavações para drenagem, inclui 
pavimentação de aproximadamente um 
quilômetro de via, meio-fio e sarjeta, 
estacionamento, iluminação e área verde. 

Marginal da Rodovia BR-230
recebe projeto de urbanização



eSPORTE

m colaboração à Campanha Outubro ERosa, que visa a prevenção e combate 
ao câncer de mama, a Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer (Semel) 
intensificou os esforços oferecendo às 
alunas avaliação de peso e pressão arterial 
e aconselhamento. Conforme o caso, foram 
encaminhadas a procurar um posto de 
saúde para consultas e exames de rotinas. 
Na quarta-feira (30), durante encerramento 
da campanha, a Semel promoveu um aulão 
de dança no espaço de atletismo em frente 
ao Rotary Club, Folha 29, com cerca de 200 
mulheres da comunidade.

 Semel promove Aulão do Outubro
Rosa para mais de 200 mulheres

SEGURANÇA

Na manhã da última quinta-feira (31), o 
Guarda Municipal José Aquino de Araújo 
recebeu Referência Elogiosa, por meio do 
Comando da Guarda, Everton Barreto, pelo 
ato de bravura em decorrência do 
salvamento de uma vida. Na quarta-feira, a 
GMM foi acionada pelo SAMU para apoio no 
resgate de uma mulher que tentava contra a 
própria vida. Ao perceber que ela seguia em 
direção ao fundo do rio, o agente Aquino 
entrou nas águas, a imobilizou e a retirou 
com segurança. A mulher foi encaminhada, 
pelo Samu, ao Hospital Municipal de Marabá 
para acompanhamento.

Agente da Guarda Municipal recebe
menção elogiosa por ato de bravura
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ESPORTE

s trabalhos de recuperação de Oruas avançam no bairro da Paz, 
núcleo Cidade Nova. A semana 

começou com as máquinas da SSAM 
(Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá) nas ruas Villa Lobos e Machado 
de Assis. O objetivo é deixar as vias em 
condições de trafegabilidade e evitar 
possíveis alagamentos no período de 
chuvas. Os serviços constam de uso de 
piçarra e terraplanagem com uso de uma 
motoniveladora e um caminhão rolo 
compressor para compactação do solo.

Serviço de recuperação de ruas são 
realizados no núcleo Cidade Nova  

As equipes do Serviço de Saneamento 
Ambiental de Marabá (SSAM) seguem atuando, 
na prevenção dos danos causados pela chuva 
na cidade. Os serviços de retirada de lixo 
doméstico, vegetação e roça das grotas e 
bueiros, de todo município, são diários. Com o 
dia de finados se aproximando, neste sábado 
(02), as equipes intensificam os serviços de 
limpeza, roça e rastelo nos cemitérios da 
cidade.

Prefeitura realiza limpeza de 
grotas, bueiros e cemitérios

A Prefeitura de Marabá, por intermédio da 
empresa terceirizada Aires & Arrais, está 
melhorando a iluminação pública na BR 222, no 
trecho entre a Ponte Rodoferroviária e o Km 6, 
na Nova Marabá. O serviço, que oferece uma 
iluminação de melhor qualidade, compatível 
com o tráfego naquele trecho, está com mais 
de 70% dos postes substituídos e mais de 30% 
de lâmpadas novas. Houve troca dos postes 
duplo-T de 10 metros por circulares de 14 metros 
e lâmpadas de vapor metálico (sódio) por LED.

Prefeitura melhora iluminação
pública na BR 222

SSAM



Educação

obras

A Folha 12, na Nova Marabá, vem recebendo 
um intenso serviço de pavimentação de 
ruas. As ruas V-125, V-126 e V-127 receberam 
o asfalto durante todo o dia desta quinta-
feira (31), lembrando que todas as vias 
foram drenadas e após o asfalto serão 
confeccionados o meio-fio e a sarjeta. O 
eletricista, João Batista Pereira de Sousa, vê 
com alegria a passagem das máquinas e a 
mudança, que definitivamente chegou em 
seu bairro. A Folha 11 também já recebeu o 
serviço de drenagem e está na fase de 
pavimentação asfáltica.

Folha 12 recebe serviço de 
pavimentação asfáltica

 Escola Professor Mário Antônio Alves da ASilva, na Folha 25, Nova Marabá, desde 
outubro se tornou Ensino em Tempo 

Integral e oferece uma variedade de 
atividades, durante todo o dia, para 205 
alunos distribuídos em 8 turmas do 1º ao 5º 
ano. As aulas são de 7h30 às 16h, e são 
realizadas 4 refeições diárias. No período da 
manhã o ensino segue a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e após o almoço, as 
atividades são extras curriculares com aulas 
de informática, inglês, balé, desenho, leitura e 
produção textual, esportes, artes, entre outras. 

Escola em tempo integral oferta ensino 
diferenciado para mais de 200 alunos  



AGRICULTURA

IPASEMAR

Nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, foi o 
Dia D na luta contra o câncer de mama no 
Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos de Marabá (Ipasemar). A 
programação especial foi voltada ao 
atendimento às servidoras do município. 
Foram realizadas diversas atividades como 
testes de glicemia, verificação de Pressão 
Arterial, palestras com nutricionista, 
enfermeira e fisioterapeuta. Além de limpeza 
de pele e maquiagem e um delicioso café 
da manhã. Todas as atividades contaram 
com a parceira da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), APAE e Sespa. 

Servidoras do Ipasemar têm dia D 
na luta contra o câncer de mama

 Prefeitura de Marabá, através da ASecretaria Municipal de Agricultura 
(Seagri), realizou nesta quinta-feira 

(31), a distribuição de 25 kits de avicultura 
para a comunidade do Recanto dos 
Pássaros, no Bairro São Félix. A ação faz 
parte do projeto de fomento à avicultura 
realizado pela Seagri. O kit é composto por 
lona, tela, bebedouro e comedouro. A partir 
de agora é dado o prazo de um mês para 
que os agricultores realizem a construção 
do galinheiro.  Após isso, a Seagri voltará a 
comunidade para acompanhamento. 

Seagri entrega kits de avicultura para
 comunidade do Recanto dos Pássaros  
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