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Nova creche vai atender 120 
crianças na Vila Capistrano de Abreu 

Na última quinta-feira (05) a zona 
rural de Marabá foi contemplada com 
a inauguração de um novo Núcleo de 
Educação Infantil que vai atender 120 
crianças da Vila Capistrano de Abreu, 
distante cerca de 150 quilômetros da 
cidade. A comunidade realizou uma 
grande festa na entrega do NEI Leir 
Fernandes Gomes. O núcleo foi 
construído dentro dos padrões 
técnicos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
e atende as exigências educacionais 
do Ministério da Educação (MEC), 
para atender crianças de 3 a 5 anos, 
do maternal ao Jardim II, sendo 4 
salas de aula, sala 
multiuso/informática dentre outros.

Crianças e pais das comunidades dos 
bairros KM 7, Araguaia e Nossa Senhora 
Aparecida se reuniram, nesta sexta-feira  (6), 
para receber o certificado de conclusão dos 
seus cursos e celebrar o encerramento do 1º 
ano de atividades da Praça da Juventude.  
Uma parceria entre Fundação Casa da 
Cultura de Marabá (FCCM) e Secretaria de 
Esportes, em que a Prefeitura disponibiliza 
para a comunidade atividades que buscam 
a inclusão social de jovens e adolescentes.

Praça da Juventude completa um 
ano com evento especial



CULTURA

ZONA RURAL

A comunidade do Projeto de Assentamento 
Pedro Laurindo, popular Cabo de Aço, e 
comunidade do PA Padre Josimo Tavares, na 
região da Vila Santa Fé, distante cerca de 75 
quilômetros de Marabá, receberam duas 
novas escolas. As escolas São Raimundo I e 
Santa Terezinha, respectivamente. As novas 
escolas substituem os antigos barracões de 
madeira, cobertos com telhas de amianto e 
salas pequenas, apresentando poucas 
condições de aprendizado. Os alunos e 
professores reclamavam do calor e da falta 
de espaço para trabalhar, mas agora terão 
mais qualidade de aprendizado.

Prefeitura inaugura duas escolas nos 
PA’s Padre Josimo e Pedro Laurindo

uitas famílias lotaram a praça São Félix Mde Valois, na Marabá Pioneira, na noite 
do sábado (07). Pessoas que 

aproveitaram a programação em alusão ao 
dia do evangélico e ao dia da Bíblia, 
celebrado no segundo domingo de dezembro. 
O evento iniciou por volta das 20 horas com 
cantores de música gospel de Marabá. A 
grande atração foi o cantor Pastor Lucas, que 
fez muita gente se emocionar com as 
canções e o testemunho dele. A programação 
foi realizada pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura, a partir de ementas 
parlamentares.

Show gospel na Marabá Pioneira 
celebra dia do Evangélico e da Bíblia



SAÚDE

a última sexta-feira (06) as máquinas Nda Secretaria de Viação e Obras 
Públicas (Sevop) estão concluindo os 

trabalhos de pavimentação asfáltica na 
Quadra 5. No total cinco ruas da Folha 
receberam o serviço contemplando as vias 
que cortam as quadra 3, 4 e 6. Antes do 
asfalto, todas as ruas receberam serviço de 
drenagem e terraplanagem, para garantir 
que não haja mais alagamentos na região. 
Após a conclusão da pavimentação ainda 
serão feitos o meio fio e a sarjeta, 
entregando um serviço completo à 
população.

Moradores da Folha 11 recebem 
última etapa de pavimentação 

SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por 
meio da Vigilância em Saúde, está realizando 
ações de vacinação nas áreas descobertas 
pela Estratégia de Saúde da Família, como 
também ações de vacinação nas escolas, e 
ainda monitoramento rápido de cobertura 
vacinal, onde as equipes de estratégia vão de 
casa em casa, a fim de verificar a situação 
vacinal dos moradores e fazer a vacinação 
de quem precisa.  Além de da cobertura 
vacinal, a SMS acompanha pacientes com 
sintomas do Sarampo por até 30 dias. Todas 
as crianças matriculadas nos Núcleos de 
Educação Infantil já foram imunizadas.  

Agentes de saúde iniciam vacinação 
contra sarampo de porta em porta
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