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Comunidade do Núcleo Morada Nova 
ganha creche Tarsila do Amaral

Os moradores de Morada Nova 
comemoraram nessa sexta-feira 
(29) a entrega do novo Núcleo de 
Educação Infantil (NEI) Tarsila do 
Amaral, que vai atender 335 
crianças do bairro. O ato foi repleto 
de apresentações infantis e contou 
com grande presença de 
professores, alunos, pais, demais 
pessoas da comunidade local e 
autoridades. A nova estrutura 
conta com oito salas de aulas 
climatizadas, todas com cantinho 
da leitura e solário. Sendo que duas 
delas possuem banheiro 
adaptados dentro da sala de aula. 
O Nei também dispõe de sala de 
computação e área de lazer. 

Na noite desta sexta-feira (29), o Centro de 
Apoio Pedagógico e Atendimento 
Educacional Especializado para 
Deficientes Visuais Ignácio Batista Moura 
(CAP), comemorou 15 anos de 
funcionamento em Marabá, com uma 
vasta programação no Cine Marrocos. No 
evento tiveram apresentações musicais, 
teatro e dança. A história do CAP foi 
contada a partir das experiências vividas 
pelos alunos.

CAP comemora 15 anos com 
programação no Cine Marrocos



AGRICULTURA

MUTIRÃO

Do dia 2 a 6 de dezembro, a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) está realizando 
um mutirão para emissão e atualização do 
Cartão SUS. A medida visa atingir sobretudo 
os alunos de Rede Pública de Ensino, pois a 
presença do cartão tornou-se obrigatória 
devido às ações do Programa Saúde na 
Escola (PSE), sendo exigida no momento de 
matrícula dos alunos, algo que está sendo 
trabalhado em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação (Semed). Para emitir 
ou atualizar o Cartão SUS é necessário, 
documento oficial cm foto, carteira de 
nascimento para menores e comprovante 
de endereço.

SMS realiza mutirão para emissão e 
atualização do Cartão SUS

 viveiro da Secretaria de Agricultura ode Marabá (Seagri) produziu mais de 
700 mil mudas esse ano, sendo de 

açaí, cupuaçu castanha, mogno e cacau. A 
capacidade total é de 1 milhão. Além da 
produção e doação de mudas a Seagri 
investe em maquinário e laboratório, como 
forma de incentivo à agricultura familiar. 
Ainda este ano será feita a entrega de novos 
maquinários para secretaria, como caçamba, 
um veículo Kwid, uma mini carregadeira e 2 
peneiras rotativas. Na parte de mecanização, 
esse ano foram 1200 famílias atendidas até 
aqui. O objetivo é finalizar o ano com 1500.

Seagri recebe investimentos para 
incentivar agricultura familiar  



SAÚDE

ma caminhada pelas ruas da Marabá UPioneira marcou a abertura da 
campanha dezembro vermelho de 

combate e prevenção à Aids. Cerca de 200 
pessoas participaram da ação, realizada 
pelo Centro de Testagem e aconselhamento 
(CTA), na manhã deste domingo, primeiro de 
dezembro. A caminhada teve início na 
Avenida Santa Terezinha, percorreu as ruas 
do bairro de Santa Rosa e foi encerrada na 
praça de São Félix de Valóis com aulas de 
Zumpa, exames rápidos de sangue, 
distribuição de preservativos, folhetos 
informativos e café da manhã.

Dezembro Vermelho inicia com 
caminhada na Marabá Pioneira 

EDUCAÇÃO

Começou na quarta-feira (27) o ciclo de 
apresentações culturais da 3ª Mostra da 
Educação Municipal de Marabá. A cerimônia 
de abertura ocorreu no Centro de 
Convenções Carajás, onde houve 
apresentações culturais, com musicais e 
peças teatrais dos alunos. Com o tema “Escola 
Protagonista: arte, cultura e conhecimento”, a 
mostra se estendeu até sábado (30), no 
Shopping Pátio Marabá, onde ao todo 70 
escolas e creches estiveram presentes com 
alunos se apresentando ao longo do dia. ao 
todo, 87 instituições de ensino da área urbana 
de Marabá integraram a Mostra de Educação.

Mostra de Educação reuniu alunos
de 87 instituições de ensino 
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