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Novos Conselheiros Tutelares
participam de cerimônia de posse  

 Foi realizada na sexta-feira (10), no 
auditório da Secretaria de Assistência 
Social, Proteção e Assuntos 
Comunitários (Seaspac), a cerimônia 
de posse dos 10 conselheiros 
tutelares e 10 suplentes, que ficarão 
no cargo de 2019 a 2022. Foram 5 
vagas para o Conselho Tutelar da 
Cidade Nova e 5 para o órgão da 
Nova Marabá. A secretária de 
Assistência Social, Nadjalucia Oliveira, 
recebeu os novos conselheiros e 
destacou que os desafios são 
grandes. “A figura do conselheiro vem 
para somar nessa proteção que é o 
ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). O conselheiro é o 
instrumento pra concretude dessa 
lei”, comenta.

A Secretaria de Saúde, através da Diretoria 
de Atenção Básica, lançou este mês a 
campanha Janeiro Roxo, aderindo à 
campanha mundial de combate a 
hanseníase. Já houve capacitação de 
médicos e enfermeiros e ao longo do mês, 
outras ações específicas acontecem em 
todas as UBS, que terão dias D. Atualmente 
cerca de 200 pacientes fazem o tratamento 
da doença na rede municipal de saúde. A 
medicação está disponível nos postinhos.

Janeiro Roxo promove ações de 
combate a hanseníase nas UBS



assistência social

ESPORTE

Até o próximo dia 20, o Estádio Municipal 
“Zinho Oliveira”, localizado na Marabá 
Pioneira, estará pronto para receber as 
partidas do Campeonato Paraense de Futebol 
2020. Na reforma em curso, solicitada pela 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
(SEMEL), está inclusa a ampliação da área de 
jogo em cerca de 2 centímetros para cada 
lado e afastamento das traves, visando o 
tamanho oficial das praças de futebol. Além 
do alargamento da área de esporte, que 
passa dos atuais 101m x 65m para 105m x 68m, 
o estádio recebe pintura, reforço do gramado 
e mais dois armários na área de vestuário.

Estádio Zinho Oliveira recebe adaptação 
para os jogos do Parazão 2020

 horta do Centro Integrado para APessoas Idosas (Cipiar) foi iniciada em 
2018, mas com a chegada de seu Manoel 

dos Santos, 72 anos, há um mês, os resultados 
começaram a aparecer. Ele conta que o seu 
grande objetivo tem sido os estudos. Está se 
dedicando a leitura, pensa em adquirir uma 
nova profissão. Mas ressalta que a horta tem 
funcionado como uma terapia, distração para 
passar o tempo. A maioria dos produtos está 
no ponto e já são utilizados na preparação 
das refeições da própria casa, afinal de 
contas, o cultivo é para o autoconsumo dos 25 
idosos que vivem no centro.

Horta funciona como terapia e melhora
qualidade de vida dos idosos do Cipiar 
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s obras de adequação da estrutura Afísica do Hospital Materno Infantil 
(HMI) para a implantação da Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, estão 
previstas para serem concluídas em 60 dias. 
O serviço vai possibilitar melhoria no 
atendimento aos recém-nascidos que 
precisarem de cuidados especiais, 
sobretudo, os prematuros e aqueles com 
baixo peso. No total, a UTI Neo terá 10 leitos, 
uma vez que o Hospital já contava com 
quatro leitos de UCI, e agora serão 
implantados mais quatro leitos de UTI e 
duas Unidades Mãe Canguru.

HMI passa por adequação para 
implantação de UTI Neonatal

A Prefeitura de Marabá iniciou uma parceria 
com o Instituto Sorriso Legal, que realiza 
cirurgias corretivas de fissura labiopalatal no 
município. A previsão é que a partir de fevereiro 
o Hospital Municipal de Marabá (HMM) já 
comece a realizar entre 16 a 20 cirurgias. O 
Instituto atende pacientes de todo sul e 
sudeste do Estado e conta com uma equipe 
multidisciplinar com cirurgiões plásticos, 
fonoaudióloga, ortodontista, dentista, clínico 
geral, técnico em prótese, assistente social, 
pedagogo e psicólogo.

HMM vai realizar cirurgias 
corretivas de lábio leporino

Os médicos e enfermeiros que atendem nas 
Unidades Básica de Saúde (UBS) passaram por 
formação, durante os dias 08 e 09, no auditório 
da Secretaria de Assistência Social, Proteção e 
Assuntos Comunitários (Seaspac), com 
palestras sobre a Hanseníase. O treinamento é 
uma realização da Escola da Saúde. Além de 
atualizar os profissionais sobre a Hanseníase, o 
programa de treinamento visa formar agentes 
multiplicadores.

Médicos e enfermeiros da Atenção 
Básica recebem capacitação

SAÚDE



OBRAS

s máquinas da Sevop estão Atrabalhando na obra de contenção 
de uma erosão às margens de uma 

grota que passa pela Avenida Alfredo 
Monção, no bairro Bom Planalto. A erosão 
já havia atingido parte do asfalto e o muro 
de uma loja de material de construção 
construída próxima a grota. As obras vão 
dar segurança para os moradores e 
transeuntes. Segundo Jefferson Cruz, 
responsável pela obra, o serviço feito no 
momento vai dar estabilidade ao terreno 
evitando novos processos erosivos.

Sevop realiza serviços de 
contenção no bairro Bom Planalto

SSAM

As máquinas do SSAM, Serviço de 
Saneamento Ambiental de Marabá, 
continuam os trabalhos de limpeza de 
grotas em vários pontos da cidade. O 
objetivo é evitar os transtornos dos 
alagamentos neste período de inverno 
amazônico. Na manhã da última quarta-
feira (8), uma retroescavadeira realizava a 
retirada de entulhos na grota do bairro 
Araguaia. Outras equipes do SSAM 
trabalham na limpeza de bueiros em vários 
bairros, como Liberdade e São Miguel da 
Conquista.

Trabalho de limpeza de grotas e bueiros 
é intensificado para evitar alagamentos
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