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Comunidade do Amapá recebe novo 
prédio do NEI Maria da Conceição 

 O novo prédio do Núcleo de Educação 
Infantil Maria da Conceição já está 
em pleno funcionamento. Construído 
nos padrões do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, 
Metodologias Inovadoras Pró-
infância tipo B, o prédio foi entregue 
pela Prefeitura de Marabá, na última 
sexta-feira (06). O NEI está localizado 
na Avenida Aeroporto, uma das 
principais ruas do Bairro Amapá. O 
espaço conta com cinco blocos, 
sendo dois pedagógicos, oito salas de 
aula, fraldários, repouso e solário. O 
bloco administrativo possui hall de 
entrada, recepção, diretoria, 
secretaria, sala de professores, 
almoxarifado e banheiros adultos. 

Foi aberta oficialmente na quinta-feira (5), 
na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o 
Março Lilás. Campanha de prevenção ao 
colo de útero que irá ocorrer em todas as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona 
urbana e rural. Além disso, também serão 
realizadas ações no Centro de Referência 
da Saúde da Mulher (Crismu). No dia 31 de 
março será feita uma caminhada, com 
concentração na Praça Duque de Caxias, a 
partir das 7h30. Aos sábados algumas UBS 
ficarão abertas para o atendimento das 
mulheres e realização do PCCU. 

Março Lilás intensifica ações de 
prevenção do Câncer de Colo do Útero  



SSAM

Obras

A Sevop iniciou a obra de demolição da 
antiga ponte que liga as Folhas 20 e 28 na 
Nova Marabá e construção de uma nova 
ponte. Também será construída outra nova 
ponte ligando as Folhas 21 e 27, mais larga e 
com mais segurança para pedestres e 
condutores de veículos. Uma terceira ponte, 
com a mesma estrutura das anteriores, será 
construída e vai fazer a ligação entre as 
Folhas 13 e 14. As obras começaram na terça-
feira (03) e o trecho terá que ser isolado pelo 
DMTU. As pontes serão construídas em 
concreto, com largura de 9,20m e 9,00m de 
comprimento. A pista para a passagem de 
veículos terá 7,50m e 1,70m.

Prefeitura vai construir três novas 
pontes nas Folhas 13, 20 e 21

rês equipes se dividem no trabalho de Tcolocação de postes no trecho da BR 
230, entre Marabá e a Vila São José, um 

percurso de aproximadamente 6 quilômetros. 
Os serviços se encontram em sua fase final, a 
previsão de conclusão é no início da semana 
que vem. Ao todo, serão colocados 140 postes, 
tendo uma distância de 35 metros entre um 
poste e outro, que deverá proporcionar maior 
área iluminada. Após o cumprimento desta 
etapa, terá início o serviço de instalação dos 
fios e colocação do suporte para fixação das 
luminárias. O projeto de iluminação pública 
inclui ainda o trecho entre os distritos de São 
Félix e Morada Nova.

Estrada para Vila São José 
começa a receber iluminação   



Seaspac

SEGURANÇA

Desde 28 de fevereiro do ano passado, 
Estado e Município tem atuado em conjunto 
para garantir maior proteção as mulheres 
vítimas de violência doméstica no município. 
O projeto Patrulha Maria da Penha, realizado 
pela Guarda Municipal (GMM) em conjunto 
com a PM, completa um ano atendendo 61 
medidas protetivas na cidade. Marabá é a 
única cidade do interior do Estado a contar 
com esse serviço. A Patrulha conta 
atualmente 5 agentes da GMM e dois da PM, 
entre eles duas mulheres. O atendimento é 
personalizado, há sempre uma policial 
feminina para atender as mulheres e um 
masculino para abordar os agressores.

Patrulha Maria da Penha completa 
1 ano atuando em defesa das mulheres

a sexta-feira (06), o Prefeito Sebastião NMiranda, assinou o Termo de 
Cooperação 03/2020 que garante 

atendimento jurídico gratuito a mulheres em 
situação de vulnerabilidade social. A 
cerimônia de assinatura contou com a 
presença do Conselho Municipal de Defesa 
dos Direitos da Mulher (Condim), Vara 
Criminal de Violência Doméstica contra a 
Mulher, Secretaria de Assistência Social 
(Seaspac) e Coordenadoria Especial de 
Políticas Públicas para Mulher. O Termo 
consiste em uma parceria com a Faculdade 
Carajás, que irá auxiliar através do Núcleo de 
Prática Jurídica (NPJ).

Parceria garante atendimento jurídico à 
mulheres em situação de vulnerabilidade   



Cultura

EDUCAÇÃO

O projeto Clube de Jiu Jitsu, realizado com 
alunos do Colégio Militar Rio Tocantins 
(CMRIO), conquistou para o município de 
Marabá o total de 21 medalhas no 1º Open 
Rondon do Pará. O torneio intermunicipal foi 
realizado no último dia 29 de fevereiro, com 
participação de equipes de cinco 
municípios da região. A equipe do Colégio 
Militar trouxe para Marabá quatro medalhas 
de ouro, 12 de prata e 5 de bronze. O CMRio 
foi representado no torneio por 20 atletas 
que conquistaram além das 21 medalhas, o 
troféu de segundo lugar geral por equipe. 

Alunos do CMRio conquistam 21 
medalhas em campeonato de Jiu jitsu

 prefeito Sebastião Miranda, Oacompanhado da presidente da 
Fundação Casa da Cultura de 

Marabá, Vanda Américo, participaram na 
última sexta-feira (06), da reinauguração do 
prédio da Escola de Música Maestro Moisés 
Araújo, na Aldeia da Cultura, que foi 
totalmente revitalizada e está prontinha 
para receber os novos alunos das turmas 
2020. A Fundação recebeu também a visita 
do Procurador do Ministério Público do 
Trabalho Dr. Gustavo Athaide e na 
oportunidade, todos participaram da aula 
inaugural da Escola de Música.

Escola de Música Casa da Cultura
é reinaugurada após ampla reforma 



GESTÃO

SAÚDE

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), de 
julho a dezembro de 2019, realizou 600 
cirurgias de esterilização em cães e gatos, 
com objetivo de controlar a população, 
evitar doenças, em particular as 
transmissíveis a humanos (leishmaniose e a 
raiva), assim como diminuir o abandono 
desses animais, perambulando pela cidade, 
tornando-se mais suscetíveis às doenças e 
acidentes. As cirurgias de castração são 
realizadas às quintas, sextas-feiras e aos 
domingos, totalizando 22 procedimentos 
semanais, sendo cinco na quinta-feira, seis 
na sexta e 11 ao domingo.

CCZ realiza mais de 600 castrações 
no último semestre de 2019

oi apresentada na manhã desta Fquarta-feira (04), durante audiência 
pública realizada na Câmara Municipal 

de Marabá, a prestação de contas da 
Prefeitura em relação ao 3º quadrimestre de 
2019. A audiência aberta a toda a 
comunidade contou com a participação de 
secretários, vereadores e representantes da 
sociedade civil. A Prefeitura fechou o ano de 
2019 com a Receita Corrente Líquida de 
904.658.741,94 e a despesa com pessoal 
fechou no total de 409.096.000,70 de gasto 
pessoal em relação à receita.

Prefeitura presta contas do 3º quadrimestre 
de 2019 e mantém indicadores positivos
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