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Dois anos sem 
o desfile da
Independência

7 DE SETEMBRO



Há dois anos milhares de pessoas, de todas as idades, 
cores, credos e gêneros acordaram cedo e se dirigiram 
à Avenida Antônio Maia,  para acompanhar o 
tradicional desfile de 7 de setembro em Marabá. 

Devido aos protocolos de contenção da Covid-19 
adotados, o desfile que não foi realizado em 2020, 
também não acontecerá neste ano. 

No último ano em que foi realizado  foram 6.300 
pessoas que desfilaram pela tradicional avenida da 

cidade, além do grande público que prestigiou o 
evento. Destes, 3500 eram alunos da rede municipal de 
ensino.

O tema daquele ano foi “Identidades Brasileiras: 
Lugares, Cores, Saberes e Sabores”, que buscou exaltar 
a diversidade cultural do país e da cidade.

Ao todo 26 escolas participaram no desfile no 7 de 
setembro, além de outros desfiles que ocorreram em 
Morada Nova e zona rural.
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Inicia a vacinação de 12 a 17 anos  
Alegria, irreverência, música e muita gente animada 
marcaram a vacinação contra a Covid-19 para os 
adolescentes de 12 a 17 anos em Marabá, nesta semana. 
Pais e mães, tios e avós acompanharam os adolescentes 
para receber a primeira dose da vacina.

A equipe de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) preparou uma recepção diferente, bem ao estilo 
dos adolescentes, com pinturas nos rostos, fantasias e 
muita alegria para envolver a todos neste momento tão 
importante.

Adolescentes como Júlio César dos Santos, de 17 anos. 
Ele  foio acompanhado da mãe, a esteticista Luciene 
Maria dos Santos e destaca a vontade de voltar a 
normalidade da vida. “Queremos voltar a normalizar  a 

minha vida, rever os amigos e cumprimentar a todos 
sem muito perigo e voltar para a escola”, disse.

A vacinação contra COVID-19 continua nos dias 6 e 8, 
segunda e quarta-feira, para adolescentes com 12 a 17 
anos, com ou sem comorbidades.

Na segunda-feira (6), a vacinação será nos seguintes 
locais: Quadra coberta do Bairro São Félix Pioneiro; 
Centro de Convenções (Nova Marabá) e Uepa 
(Agrópolis do Incra). 

Na quarta-feira (8), a vacinação acontecerá nos pontos: 
Ginásio do Dequinha (Manoel Paulino Alves) no Bairro 
Laranjeiras; Centro de Convenções (Nova Marabá); e 
Uepa (Agropólis do Incra).

COVID-19

Júlio Cesar e sua mãe Luciene Maria após se vacinarem Vacinação continua para os adolescentes nos próximos
dias
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Vacinação movimentou a semana 
no Centro de Convenções



Escolas do campo se preparam para 
volta às aulas presenciais
As 94 escolas localizadas em comunidades rurais de 
Marabá estão nos últimos preparativos para a volta 
às aulas na forma presencial. As equipes gestoras e 
os educadores estão preparando os ambientes 
internos, promovendo reuniões periódicas para 
realizar a recepção dos alunos

É o que está acontecendo, por exemplo, na Escola 
Família Agrícola (EFA). Segundo o diretor Rafael de 
Sousa Marques Soares, há vários dias a equipe 
gestora iniciou os trabalhos preparativos para a volta 
às aulas em conjunto com os nove professores que 
atuam naquela unidade, oito servidores de apoio, 4 
vigilantes e 4 merendeiras. Ele recorda que, no 
sistema normal de ensino, a EFA funciona 15 dias 
com turmas do 6º e 7º anos e 15 dias com turmas do 
8º e 9º ano do Ensino Fundamental. Todavia, nesse 
período de retorno das atividades presenciais, a 
partir de meados de setembro, os professores ficarão 
uma semana com cada turma para diminuir a 
quantidade de alunos na escola.

Atualmente, segundo o diretor há 74 alunos 
matr iculados  na Escola,  v indos  de  vár ias 
comunidades rurais diferentes, que estudam em 
regime de alternância para ter tempo de ajudarem os 
pais em suas propriedades. A EFA tem uma 
camionete para dar  suporte às  atividades 
pedagógicas e também para atendimento célere em 
caso de um aluno adoecer e precisar ir ao hospital.

Os principais objetivos da EFA são a formação 
integral dos alunos e a promoção do meio rural, 
buscando interagir escola-família, como espaços de 
a p r e n d i z a g e m  c o n t í n u a ,  v a l o r i z a n d o  a s 
informações da cultura rural e o calendário escolar.
 
Na semana passada a Diretoria de Ensino do Campo 
da Semed reuniu gestores de todas as escolas 
localizadas na zona rural do município para dialogar 
sobre o retorno às aulas no mês de setembro, a data 
ainda será confirmada pelo Conselho Municipal de 
Educação.
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ZONA RURAL
Gestores e professores se reúnem

para discutir estratégias para o retorno
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CCZ

CIDADANIA

SAÚDE

VACINA

ACONTECE NA CIDADE

Equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) dão 
continuidade à Campanha de Controle e Combate à 
Leishmaniose no município. Os agentes já passaram pela 
Vila São José, no KM 8, sentindo Itupiranga, Residencial 
Tiradentes, Jardim do Éden, Morada Nova , São Félix entre 
outros. A ação faz parte da campanha Agosto Verde. Você 
também pode  realizar o teste na sede do CCZ na Avenida 
2000 s/n. Belo Horizonte, nas segundas-feiras de 8 às 10h, 
quarta-feira 13 às 15 h e na quinta-feira das 8 às 10h.

A vacian contra gripe está disponível em todas as UBSs do 
município.  É importante fortalecer a imunidade contra a 
influenza (gripe), para todas as pessoas a partir dos seis 
meses de idade. A vacina da gripe é trivalente, protege 
contra 3 tipos de vírus: Influenza A (H1N1), Influenza B e 
Influenza A (H3N2).  Mas apesar da disponibilidade na 
rede, o marabaense deixou a desejar na procura pelo 
imunizante e o  município atingiu apenas 63% da meta, 
que era de vacinar 90% da população estimada na 
campanha. Procure a UBS  e vacine-se. 

Na quarta-feira, 1°, o Ministério Público do Pará (MPPA) 
realizou a entrega do Prêmio Mulheres Empoderadas, 

dentro da programação alusiva ao aniversário de 15 anos 
da Lei Maria da Penha. O prêmio foi destinado as 

mulheres que atuam na luta pelos direitos das Mulheres 
no município. A programação, que ocorreu no auditório 

da Promotoria de Justiça de Marabá, também encerrou a 
Campanha Agosto Lilás de combate à violência doméstica 

contra a mulher e integrou o seminário “15 anos da Lei 
Maria da Penha: Avanços e Conquistas”. 

No último mês de agosto, Marabá registrou oito óbitos 
por Covid-19. O número foi o menor registrado em um 

período de 30 dias desde o início da pandemia. 
Recentemente, o município alcançou a marca de 125 mil 
vacinados, denotando que a imunização já alcança bons 
resultados na queda no número de óbitos e internações. 
Em relação aos óbitos, o número de agosto é 50% menor 

que os 16 óbitos registrados em julho e quase 64% menor 
que os 22 óbitos de agosto do ano passado. 
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Saúde em Dia orienta atletas amadores
Correndo, caminhando, ou pedalando a prática de 
atividades físicas logo cedo ou no fim da tarde, vem 
ganhando cada dia mais adeptos em Marabá. 

Porém, muitos iniciam as práticas sem nenhuma 
orientação de um especialista o que pode vir a resultar 
em sérios problemas de saúde.

De olho neste público o a Secretaria de Esportes (Semel), 
criou o projeto Saúde em Dia, que visa acompanhar os 
atletas de rua com cuidados com a saúde como aferição 
da pressão, peso, teste de glicemia, orientação com 
educador físico sobre o melhor desempenho e cuidados 
na hora da prática esportiva.

O militar aposentado Jorge Augusto de Castro Teixeira, 
está todos os dias na Avenida Minas Gerais, no bairro 
Novo Horizonte, fazendo sua prática diária de 
caminhada. Quando viu as equipes do projeto resolveu 
parar para verificar sua pressão. “Muito bom, fazia 
tempo que não tinha esse serviço aqui e faz tempo que 
faço caminhada. Vi a equipe e resolvi fazer os exames e 
saber como anda minha saúde”, disse Jorge Augusto.

O projeto Saúde em Dia, acontece na Praça da Criança, 
toda segunda-feira no horário de 6 às 7:30, na pista de 
caminhada do Aeroporto, as quartas-feiras, no horário 
de 6 às 7:30 e também na Avenida Minas Gerais as 
quintas-feiras no horário das 6 às 7:30 da manhã.

QUALIDADE DE VIDA

Placas de sinalização orientam atletas e 
informam sobre os serviços

José Augusto de Castro Teixeira, militar aposentado, 
utilizou os serviços do Projeto Saúde em DIa
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Praça da Criança, Pista de Caminhada do Aeroporto e 
Avenida Minas Gerais recebem profissionais do Projeto.



A movimentação na escola José Alves de Carvalho, 
localizada no bairro Independência, retrata o novo 
cotidiano das escolas municipais na preparação para o 
retorno das aulas presenciais. Os professores do 1º ao 5º 
ano se revezam entre o recebimento dos cadernos de 
atividades, aulas remotas e a produção de materiais 
pedagógicos para ornamentação do espaço escolar.
 
A ansiedade toma conta da pedagoga Tina Mesquita, 
professora do 5º ano. Ela lembra que já são quase 2 anos 
em contato com os alunos de forma remota e a 
expectativa para o reencontro é grande. À preparação 
da sala de aula está sendo aos moldes de inicio do ano 
letivo.

“Preparando a sala com o bem-vindo, os combinados, 
porque nesse momento de pandemia terá os 
combinados de lavar as mãozinhas, utilizar o álcool,  
manter o distanciamento um do outro, tudo isso temos 
de levar em consideração até segunda ordem. Estou 
muito ansiosa. É como se fosse o inicio do ano”, enfatiza 
a professora.

Dentro das ações realizadas pela EMEF José Alves estão 
a sinalização do piso, placas de orientação,  pias 
instaladas na entrada da escola para higiene das mãos, 
além de salas decoradas e painéis de boas vindas. Nos 
corredores os pontos de álcool já estão disponíveis 
fixados nas paredes. Outros espaços vão receber 
também distribuidores para o papel toalha. O gestor 
Valdivino Silva destaca que o possível está sendo feito 
para oferecer segurança à comunidade escolar.

“Estamos no processo de sinalização. Algumas já estão 
instaladas como sinalização de prevenção, de 
cuidados, de orientação. A gente também está 
orientando os pais por meio dos grupos, fazendo 
chamada de vídeos, procurando de todas as maneiras 
deixar nosso público orientado, sobre os protocolos” 
ressalta o gestor.

A escola José Alves de Carvalho atualmente tem 498 
alunos matriculados, cursando entre o 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental. 
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Escola José Alves se prepara para 
retorno das aulas presenciais

PROTOCOLO



Recuperação de vias ocorre no Bairro
Jardim Bela Vista
O que antes eram trechos de ruas com buracos e 
grandes dificuldades de passagem de veículos, aos 
poucos vem ganhando uma nova pista e o acesso 
facilitado pelos serviços de terraplanagem realizados 
pela equipe do Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM).

Segundo Niltom Amorim, responsável pelo trabalho, as 
equipes são integradas por cerca de 15 profissionais 
com motoristas de máquinas pesadas, apontador, entre 
outros. São utilizadas uma motoniveladora, caçambas, 
carro-pipa e rolo compactador. As equipes também 
realizam a limpeza com a retirada de entulhos das vias.

As máquinas iniciaram a recuperação em ruas do bairro 
Jardim Bela Vista, uma continuidade do trabalho 
iniciado na semana passada no bairro da Infraero. Pelo 
menos 15 ruas estão relacionadas para receberem os 
serviços de manutenção de vias.

Os trabalhos começaram pela Rua Nova Vida e Lauro 
Sodré. E ainda esta semana outras vias também 
receberão os serviços como as ruas Jatobá, Espírito 
Santo, Castanheiras e 31 de Março. Após a finalização 
desta etapa as equipes retornam para o bairro da 
Infraero para o fechamento da programação de 
manutenção das vias do bairro, num total de nove.

SANEAMENTO

Para realização do serviço são utilizadas caçambas,
motoniveladoras,  carro-pipa e rolo compactador

Niltom Amorim, responsável pela equipe de
recuperação de vias da SSAM
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Várias ruas do Núcleo Cidade Nova 
receberam o serviço durante a semana



DMTU: 156
ILUMINAÇÃO PÚBLICA:  (94) 99263-1919 | 98159-5050
DISQUE DENÚNCIA: (94) 98198-3350 | 3312-3350

DEFESA CIVIL: 3321-8990
SEMMA (94)99145-1982
GUARDA MUNICIPAL: 153

TELEFONES ÚTEIS

maraba.pa.gov.br

@marabapagov @prefeituramaraba @marabapagov Prefeitura de Maraba
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