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Prefeitura entrega Escola Urbano 
Cantuário à comunidade do PA Tibiriçá

 A comunidade do Projeto de 
Assentamento (PA), Três Ilhas – 
Tibiriçá, localizada distante quinze 
quilômetros de Marabá, estrada do Rio 
Preto, recebeu com muita festa, a 
nova escola municipal de ensino 
fundamental Urbano Cantuário, que 
vai atender 107 alunos em dois turnos, 
que saíram de um velho barracão de 
madeira para estudar em um novo 
espaço. A nova escola foi construída 
com duas salas de aula, setor 
administrativo, banheiros com piso 
cerâmico antiderrapante e 
adaptados para portadores de 
necessidades – PNE, cozinha, e em 
toda escola foram utilizadas telhas 
metálicas termo acústica e forro PVC. 
Na escola 90% dos alunos utilizam 
diariamente o transporte escolar.

O nível do rio Tocantins em Marabá atingiu 
os 11,28 m, na manhã desta segunda-feira 
(16), ultrapassando o limite de alerta que é 
de 10 metros. Em razão disso, os abrigos 
foram construídos no Bairro Santa Rosa e no 
ginásio da Obra Kolping, no Belo Horizonte, 
para atender as primeiras famílias atingidas 
pela enchente. A Defesa Civil também já está 
disponibilizando caminhões para fazer a 
mudança das famílias. Uma equipe da 
Secretaria de Assistência Social – Seaspac, 
está fazendo o cadastro  das famílias na 
sede da Defesa Civil, na Marabá Pioneira. Até 
o momento, 60 famílias foram cadastradas.

Defesa Civil: Famílias atingidas pela 
enchente recebem atendimento  



ESPORTE

 Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Aestá adotando todas as medidas  de 
prevenção contra o Covid-19 e 

capacitação dos servidores do município, que 
atuam na área da saúde. Na quinta (12) e 
sexta-feira (13), foi realizada capacitação com 
médicos da Atenção Básica. A CCIH (Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar) e Unidade 
de Epidemiologia do HMM (Hospital Municipal 
de Marabá) também promoveu capacitação 
para  profissionais do HMM. Também ocorrerá 
treinamento nos próximos dias com os 
coordenadores dos hospitais privados. Até o 
momento, a SMS monitorava um caso suspeito, 
que logo foi descartado.

Secretaria de Saúde toma medidas 
de prevenção contra o Corona Vírus  

Uma manhã bastante diferente para os 
moradores dos bairros Jardim União, Infraero e 
Bela Vista, aconteceu no último sábado (14), 
com uma ação de saúde na Escola Maria das 
Graças, bairro da Infraero. A ação se estendeu 
das 8h até as 14 horas e contou com presença 
de mais de 100 pessoas, entre mulheres, 
homens e crianças. Foram realizados 
atendimentos médicos, de enfermagem, testes 
rápidos, aferição de PA, glicemia, vacinas, 
palestras sobre a saúde da mulher, orientações 
jurídicas e distribuição de mudas de árvores.

Coordenadoria da Mulher realiza
ação de saúde no bairro da Infraero

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), 
realiza este mês ações de saúde, voltadas ao 
Março Lilás, alertando sobre a prevenção do 
câncer do colo do útero e testes rápidos para 
HIV, sífilis e hepatites virais. A programação 
acontece na Rodoviária do Km 06 até dia 14. 
Nos dias 21 e 22, serão realizadas atividades no 
shopping, com música ao vivo, serviços de 
embelezamento e aulão de ritmos. A agenda 
do CTA encerra dia 28 na Praça da Liberdade.

CTA/SAE realiza programação de 
prevenção ao câncer do colo do útero

SAÚDE



SSAM

obras

Nesta semana teve início o serviço de 
instalação dos móveis no novo prédio do 
Procon na Marabá Pioneira. Todos os 
espaços receberão os móveis planejados 
para cada ambiente, como setor de 
atendimento ao público, administrativo, 
sala de reuniões e diretoria.
De acordo com a empresa responsável 
pela instalação dos novos móveis, o 
trabalho deve ser finalizado em um período 
de 15 a 20 dias. O prédio foi construído com 
21 ambientes, com salas de atendimento 
forradas com placas de gesso e piso em 
porcelanato para melhor atender a 
população.

Novo prédio do Procon está nos 
últimos detalhes para a inauguração

ma operação conjunta do Serviço de USaneamento Ambiental de Marabá, 
Código de Postura do Município e 

Secretaria de Obras, trabalha na reabertura 
de córregos e grotas, que estavam sendo 
aterrados por construções irregulares no 
município. No bairro Bom Planalto, foi feita a 
demolição de uma construção irregular, que 
bloqueava a passagem da água, para fazer 
a limpeza do córrego. Equipes da Sevop e 
SSAM trabalham na retirada de entulhos no 
bairro. As ações de quarta-feira (11), foram 
realizada nas ruas Marechal Rondon, Carlos 
Drummond e Manoel Abreu.

Sevop, SSAM e Postura promovem 
operação para limpeza de grotas 



SEMMA

SEMEL

O projeto educacional “Esporte do Futuro”, 
desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Semel), no Ginásio 
Poliesportivo Renato Veloso, disponibiliza  
aulas de karatê e atende em média 25 
crianças, de 6 a 17 anos, no turno da tarde. 
As aulas acontecem duas vezes por 
semana. As matrículas são gratuitas e 
podem ser feitas na Semel que funciona no 
próprio ginásio da Folha 16, Nova Marabá. O 
projeto “Esporte do Futuro” atende 160 
crianças nos três núcleos de atuação, 
Folha 16, Km-07 e Morada Nova, com aulas 
de karatê, vôlei e futsal.

Karatecas do “Esporte de Futuro” 
se destacam em competições

urante o mês de fevereiro e março o DRio Tocantins ganha novos 
habitantes. Isso porque está sendo 

realizada a soltura dos filhotes de tracajás e 
tartarugas-da-amazônia do Projeto 
Quelônios do Tocantins, que visa realizar o 
manejo reprodutivo de quelônios aquáticos. 
A taxa de eclosão dos filhotes já subiu de 
27% para 80% desde o reinício do projeto 
em 2017. Nesse ano, serão soltos 27 mil 
filhotes das duas espécies no Rio. Somente 
nesta quinta-feira (12) foi realizada a soltura 
de dois mil animais.

Projeto Quelônios aumentou em 53% os
tracajás e tartarugas nascidos na região



educação

SEAGRI

A Secretaria de Agricultura (Seagri) está 
implantando sete Unidades 
Demonstrativas para utilização da Escola 
Família Agrícola (EFA) de Marabá. As 
unidades serão utilizadas para aplicação 
prática do conteúdo da escola e como 
demonstrativo para os agricultores dos 
projetos desenvolvidos pela Prefeitura de 
Marabá para agricultura. Serão criadas 
unidades de suinocultura, viveiro de 
mudas, avicultura, piscicultura, pastejo 
rotacionado, Sistema Agroflorestal (SAF) e 
a horta (produção de hortaliças).

Escola Família Agrícola terá sete 
Unidades Demonstrativas

 Escola Cristo Rei, no Bairro Jardim AUnião, oferece atividades extras com 
seus estudantes, como aula de 

música, xadrez e balé. Esse projeto 
desenvolve habilidades e já tem descoberto 
talentos, como o da aluna Yasmim Lima, que 
recentemente representou o Estado do Pará 
nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), 
realizado em Blumenau, Santa Catarina, na 
modalidade de xadrez. Outros sete alunos 
receberam medalhas nos Jogos Estudantis 
Paraense.  O Projeto visa trabalhar as 
múltiplas inteligências que um cidadão 
pode desenvolver.

Escola Cristo Rei desenvolve talentos
no esporte, na arte e na música
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