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Prefeitura inaugura Núcleo de 
Educação Infantil no Bairro Araguaia   

A Prefeitura de Marabá entregou 
nesta sexta-feira (08), o novo prédio 
do Núcleo de Educação Infantil José 
de Souza Andrade Filho, no Bairro 
Araguaia. O NEI foi construído no 
padrão tipo B, dentro das 
especificidades do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). Atualmente o NEI atende 265 
crianças do Maternal, Jardim I e II, 
dos bairros Nossa Senhora Aparecida 
e Araguaia. O novo prédio do NEI está 
localizado na Rua Prata, aos fundos 
da Escola José Flávio. A obra está 
orçada em R$ 1.850.113,44. Além da 
creche, a Prefeitura está acelerando 
as obras da área de lazer que fica na 
parte externa do NEI.

Na terça (5) e quarta-feira (6), no auditório 
da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Proteção e Assuntos Comunitários, o 
Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) realiza o 5º ciclo de capacitação do 
Selo Unicef para municípios da Região de 
Integração de Carajás referente ao período 
2017/2020. O tema desta capacitação foi 
saúde. O tema desta capacitação foi saúde. 
O Selo representa que o município trata a 
criança e o adolescente como prioridade 
nas políticas públicas.

Seaspac sedia 5º ciclo de 
capacitação do Selo Unicef 



GESTÃO

arabá está entre as cidades com Mmelhor gestão do país. É o que revela 
a pesquisa de Índice de Gestão 

Fiscal (IFGF), realizada pela Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), 
referente ao ano de 2018. O município é o 
único do Estado do Pará a conseguir nota 
máxima em dois dos quatro itens avaliados 
(autonomia e liquidez). Os números mostram 
que, desde o início da atual gestão, Marabá 
saiu da 30° para a 2° posição no Estado. 
Com isso, a cidade está em um grupo 
privilegiado que, segundo a Firjan, 
compõem a “Gestão de Excelência” do país.

 Marabá está entre as cidades 
com melhor gestão do país

SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em 
parceria com a Secretaria Estadual de Saúde 
(Sespa) realizou a abertura do Novembro Azul, 
nesta quinta-feira (7), no auditório do Cine 
Marrocos. A ação contou com a presença dos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que 
receberam uma capacitação sobre a Política 
Nacional de Atenção Integrada da Saúde do 
Homem, ministrada pelo Enfermeiro Diego 
Cutrim, da coordenação da saúde do homem 
da Sespa. O tema do encontro foi “Homem 
que se cuida é Homem de atitude”. Durante 
todo o mês acontecerão ações nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) por toda cidade.

Novembro Azul inicia com capacitação 
de Agentes Comunitários de Saúde
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MEIO AMBIENTE

ESPORTE

Mais de 300 atletas de Marabá correram 
contra a poliomielite nesse domingo (03). A 
Corrida End Polio Run, teve largada as 
6h30min da manhã, em frente à sede do 
Rotary Club, na Folha 29, Nova Marabá. O valor 
arrecadado com as inscrições será utilizado 
no combate pela erradicação da poliomielite 
no mundo. Também foi disponibilizado café 
da manhã e massagem para os corredores. A 
Prefeitura de Marabá deu todo apoio 
necessário para realização do evento, desde 
a infraestrutura, até o cuidado com a 
segurança e saúde dos participantes.

"End Polio Run" reúne mais de 300 
atletas pela erradicação da poliomielite

omo acontece em todos os anos, em C1º de novembro começa o período da 
Piracema na bacia hidrográfica 

Araguaia-Tocantins, que se estende ao fim de 
fevereiro do ano seguinte, que em 2020 vai 
até dia 29. É a época de reprodução das 
espécies aquáticas. Por isso, é necessário que 
a pesca seja proibida no decorrer destes três 
meses. Nesta segunda, 04, foi o último dia 
para os comerciantes de Marabá declararem 
seus estoques de peixes. No último fim de 
semana cerca de 500 metros de malhadeira 
(rede de pesca) foram apreendidos.

500 metros de rede de pesca foram 
apreendidos no final de semana  



ESPORTE

oradores da Avenida Goiás no MBairro Jardim Bela Vista, estão 
vivendo um novo momento depois 

dos serviços de drenagem e 
pavimentação na via. Na manhã de terça-
feira (5), eles acompanharam os trabalhos 
dos operários nos serviços de 
asfaltamento da via, a realização de um 
sonho para eles. A Avenida Goiás se 
estende do início do Bairro Bela Vista, 
corta os bairros Jardim União e segue até 
ao Bairro Liberdade, sendo que o trecho 
final já foi pavimentado.

Pavimentação da Avenida Goiás segue
 para etapa final no Jardim Bela Vista

As obras de contenção das margens dos rios 
Tocantins e Itacaiunas avançam. Após os 
trabalhos de aterramento e terraplanagem do 
pontal do bairro Francisco Coelho, na Marabá 
Pioneira, agora é a vez do bairro do Amapá  
receber obras de infraestrutura no antigo porto 
das canoinhas. O cenário está sendo 
modificado com os serviços, que estão na fase 
da terraplanagem e da drenagem com uso de 
manilhas canalizando, futuramente, as águas 
pluviais diretamente para o rio.

Obras de construção da Orla
avançam no Bairro Amapá

Está em construção uma nova ponte sobre o 
Rio Geladinho, afluente do Rio Tocantins, que vai 
melhorar o escoamento da produção agrícola 
da região, uma vez que muitos proprietários 
rurais moram nesta área. A nova ponte, que vai 
substituir uma de madeira construída há mais 
de 30 anos, terá 50 metros de extensão e 5 
metros de largura, para isso serão utilizados 36 
trilhos na base da estrutura e mais 70 trilhos de 
12 metros na montagem da pista

Comunidade do Geladinho vai 
ganhar ponte de ferro

OBRAS



AGRICULTURA

TrÂnsito

A Coordenação de Educação para o Trânsito 
do Departamento Municipal de Trânsito (DMTU) 
tem realizado um período intenso de 
atividades em empresas, escolas e vias 
públicas, com objetivo de levar ao público em 
geral informações que contribuam para a paz 
no trânsito e, consequente, redução de 
acidentes. Na agenda deste mês, será 
desenvolvida nos dias 14 e 17 uma atividade 
voltada ao Dia Mundial em Memória às Vítimas 
do Trânsito, que transcorre no terceiro 
domingo de novembro; bem como realização 
de Gincana Educativa de Trânsito na Escola 
Cristo Rei, no dia 22 de novembro.

DMTU intensifica ações de educação
 no trânsito para reduzir acidentes

stá aberta a temporada de doação de Emudas no Canteiro da Seagri – 
Secretaria Municipal de Agricultura. 

Dentre as espécies à disposição estão 
mudas de açaí e cupuaçu, que são as mais 
procuradas. A Secretaria avisa aos 
produtores rurais interessados em reflorestar 
áreas degradadas ou cultivar plantas 
frutíferas. São cerca de 600 mil mudas para 
serem doadas até o fim do ano. O produtor 
rural procurar a secretaria, e o 
Departamento de Produção Vegetal, e 
solicitar as mudas. Cerca de 150 mil mudas já 
foram distribuídas neste semestre.

Seagri tem 600 mil mudas frutíferas
 e florestais para doação  
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