
EM AÇÃO
INFORMATIVO SEMANAL | EDIÇÃO 79 | MARABÁ 11 A 17 DE NOVEMBRO | 2019  

Prefeitura entrega duas novas
escolas na Zona Rural de Marabá 

Com grande participação da 
comunidade, na última quarta-feira 
(14), foram inauguradas duas escolas 
na Zona Rural de Marabá. A primeira foi 
a Escola Santa Rita, localizada no P.A 
Santa Rita, distante 16 km do núcleo 
urbano. O prédio foi completamente 
reformado e ampliado, sendo 
construída mais uma sala de aula e 
área para as atividades recreativas 
das crianças. A Escola Santa Rita 
atualmente tem duas salas de aulas 
trabalhando com ensino fundamental 
de 1° ao 9° ano. A Segunda 
inauguração foi da Escola Vitória, 
localizada no P.A Alegria, região da vila 
de Brejo do Meio. As duas obras vão 
melhorar a qualidade de vida e ensino 
das crianças daquelas comunidades.

Na quinta-feira (14), Dia Mundial do Diabetes, 
os profissionais de saúde fizeram uma 
atividade especial para esse grupo de 
pacientes, com direito a palestras e um 
lanche super saudável: salada de frutas com 
aveia e granola. De acordo com Rosângela 
Martins, gerente do posto, o encontro foi a 
continuidade das ações, que já são 
desenvolvidas com este público. São 168 
pacientes diabéticos, atendidos pelo 
programa Hiperdia, que acompanha 
portadores de hipertensão arterial e/ou 
diabetes mellitus da rede municipal de saúde.

SMS promove ação para pacientes
com diabetes e hispertensão 
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Centenas de pessoas foram ao Zinho Oliveira, 
na segunda-feira (13), para acompanhar as 
finais do Campeonato Marabaense da 
Categoria de Base, o Marabazinho.  Ao todo, 
foram três partidas que definiram os 
campeões da categoria sub-12, sub-14 e sub 
16 da edição de 2019 do campeonato, que 
passou a ser organizado pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (Semel). No sub 
12 o time Arena Marabá venceu por 1 a 0 p 
time do Marquinho Marabá. Na segunda final, 
referente à categoria sub 14, o placar ficou 
em Arena Beira Rio 2 x 1 Parkatejê. Já na final 
do sub-16 a Equipe do Marquinhos Marabá se 
sagrou campeão.

Finais do Campeonato Marabazinho 
lotam Estádio Zinho Oliveira

a última quinta-feira (14), o DMTU Nrealizou a distribuição de 100 mudas de 
árvores, a maioria, frutífera. Além disso, 

o plantio de uma muda de Jatobá, no canteiro 
central da via que dá acesso ao bambuzal, 
marcou o Dia Mundial em Memória das vítimas 
de trânsito, em Marabá. Participaram do ato, o 
Departamento Municipal de Trânsito (DMTU), a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o 
Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O 
ato é uma continuidade das ações dos órgãos 
de trânsito em prol da vida. A entrega das 
mudas de árvores representam o cuidado e 
preservação com a vida.

Dia em Memória às Vítimas de Trânsito 
é lembrado com entrega de mudas   



OBRAS

 novo estádio municipal de Marabá Oestá cada vez mais perto de ser 
entregue à população. Os operários 

trabalham na fase de acabamentos de 
vestiários e cabines de rádio e TV. O muro, 
onde vai separar a torcida da antiga 
estrutura do estádio, já foi erguido e os 
ferros do alambrado foram colocados e 
pintados. O objetivo dos trabalhos é finalizar 
os espaços destinados para o público e 
profissionais, que estarão trabalhando na 
cobertura dos jogos, para posteriormente 
avançar na parte do gramado, iluminação 
e acessos.

Obras avançam no estádio 
municipal de Marabá

EDUCAÇÃO

A cerimônia de entrega dos computadores 
aconteceu na terça-feira (12), no gabinete do 
prefeito Sebastião Miranda e contou com a 
participação do Prefeito Tião Miranda, 
representantes da mineradora Buritirama, 
secretária de Educação Marilza Leite, 
vereadores e diretores de escolas da zona 
rural de Marabá. Os 50 computadores, 
equipados com CPU, teclado, mouse óptico e 
tela de 16’’, foram doados pela mineradora 
Buritirama, com atuação na região da Vila 
União, zona rural de Marabá, e serão 
distribuídos em sete escolas de seis 
comunidades da região do Rio Preto.

Doação de 50 computadores beneficia 
escolas da zona rural de Marabá
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