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Escolas retomam 
aulas presenciais

EDUCAÇÃO



Alunos retornam às salas de aula 
cumprindo protocolos de segurança
Adaptações, máscaras, distanciamento e protocolos de 
segurança, essa é a nova realidade dos alunos que 
retornaram às aulas presenciais hoje, segunda-feira, 
dia 13. 

O Núcleo de Educação Infantil (NEI) Maria da 
Conceição S. Pereira, no bairro Amapá,  que atende 165 
crianças de 3 a 5 anos, foi todo adaptado para recepção 
desses estudantes. 

Além do NEI Maria da Conceição, mais de 200 escolas, 
tanto da zona urbana, quanto rural voltaram à ativa 
nesta segunda-feira, com a capacidade reduzida e 
cumprindo todos os protocolos da Divisa

A coordenadora do NEI, Ednólia Silva Araújo, diz que 
antes do retorno, aconteceram treinamentos para que 
tudo ocorresse da melhor forma. “Fizemos as 
adaptações necessárias na escola para que os alunos 
fossem recebidos cumprindo todos os protocolos de 
segurança. Os pais e alunos foram orientados para que 
o nosso retorno fosse seguro.”

De acordo com a diretora Maria Joilda dos Santos, todo 
o quadro de funcionários estava ansioso para a volta às 
aulas. “O desafio é aplicar o processo educacional  
neste período de pandemia. A equipe gestora teve 4 
dias de treinamento na Semed e foi criado um comitê 
para adaptarmos todo o nosso espaço.”

VOLTA ÀS AULAS

Crianças retomaram às aulas em sistema de 
escalonamento

Distanciamento social  e uso obrigatório de máscaras 
ocorreram durante todo período de aula 
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Alunos comemoram o retorno ao ambiente escolar



Casa da Cultura retoma atividades 
presenciais na sede e extensões
Com a apresentação musical e artística da Companhia 
de Artes, a Fundação Casa da Cultura retomou às aulas 
presenciais de música para seus 664 alunos, que 
estudam na própria fundação e mais de 500 alunos que 
par t icipam dos cursos em suas extensões.A 
coordenadora administrativa da Escola de Música 
Maestro Moisés Araújo, Rosilan Sobrinho, explica que o 
retorno dos alunos às aulas será acompanhado de todo 
protocolo sanitário que determinam as autoridades.

“Estamos retornando aos poucos, até alcançar todos os 
nossos alunos, por isso não estamos abrindo 
matrículas para novatos. As extensões também estão 
retornando aos poucos. Em pouco tempo esperamos  
voltar ao normal”, informou.

São mais de 13 cursos que atendem os alunos em vários 
instrumentos musicais. Julia Souza, de 9 anos, estuda 
flauta doce e diz que estava ansiosa por esse momento. 
“É bom estudar aqui, eu e meu irmão já estávamos 
aguardando pelo recomeço das aulas”, disse a aluna.

A programação que retomou às atividades presenciais  
foi extensa, além da Companhia de Artes o público  
pode acompanhar apresentações da escola de música, 
orquestra, bandas e outras apresentações culturais. 

A presidente da FCCM, Vanda Américo, estava 
visivelmente emocionada na abertura do evento ao  ver 
o espaço que se destina às crianças da escola de música 
novamente preenchido.

FCCM

Julia Souza, 9 anos, e a família na cerimônia de retorno
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Crianças comemoram o retorno das aulas presenciais



Primeira parcela do IPTU 2021 vence dia 30
No próximo dia 30 de setembro, a primeira parcela do 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 2021 – 
vence, tanto para quem irá pagar a primeira parcela 
das quatro cotas mensais, quanto para quem optou 
quitar em única parcela com 10% de desconto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão 
Fazendária de Marabá (SEGFAZ), os contribuintes que 
não receberam os carnês de pagamento em domicílio 
podem se encaminhar à sede da pasta para a emissão.

Segundo o titular da secretaria, Aldo Maranhão, o 
pagamento do contribuinte é importante para a 

manutenção dos serviços públicos municipais. “A 
arrecadação do tributo é primordial para a prestação 
de serviços e é também revestida em obras e melhorias 
para a nossa sociedade”, pontua.

A SEGFAZ está localizada na Avenida VP 8, Folha 28, 
Quadra 7, Lote 04-E, no primeiro andar do prédio da 
Secretaria Municipal de Administração (SEMAD). 

O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 
14h. 

O telefone para contato é (94) 3321-2243.

SEGFAZ
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Parcela única ainda pode ser paga com 10% de desconto
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Pavimentação da Avenida Goiás beneficia 
centenas de moradores em três bairros
A principal via de acesso aos bairros Jardim União, 
Jardim Bela Vista e Infraero recebem serviço de 
pavimentação em concreto armado. A Avenida Goiás, 
c e n t r o  c o m e r c i a l ,  j á  r e c e b e u  d r e n a g e m  e 
terraplanagem e agora recebe pavimentação.

A parte final da avenida, no bairro Jardim Bela Vista, já 
está pavimentada e nesta semana os serviços se 
concentram na realização da pavimentação da parte 
inicial, um trecho de aproximadamente quinhentos 
metros restantes para finalizar o projeto.

A população conta que a obra já era esperada no local e 

contam as dificuldades que passaram, quando 
principal via de acesso se tornava um obstáculo com 
buracos e imensas poças d’água, em todo seu percurso 
durante o período chuvoso.

Dona Marilú Julião Franco é vendedora de hortifrúti no 
local e conta que já caiu com o carrinho que faz o 
transporte dos produtos. “Estava chegando para 
organizar a mesa e aqui havia um buraco, eu me 
desequilibrei e cai. Os produtos todos foram ao chão, 
assim era nossa realidade, mas graças a Deus chegou 
essa obra em nosso bairro que vai beneficiar a todos”, 
conta.

SEVOP

Marilú Franco comemora as mudanças na via Obra está sendo executada com recursos próprios
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 Via já recebeu drenagem e terraplanagem 



DIA DO CICLISTA

EDUCAÇÃO

SETE DE SETEMBRO

ROMARIA

ACONTECE NA CIDADE

No sábado (11), centenas de ciclistas participaram do «Dia 
do Ciclista na Ciclofaixa», organizado pela Secretaria 
Municipal de Esportes (Semel) e Departamento Municipal 
de Trânsito Urbano (DMTU). Foram 10 km de  trajeto de 
perto de aeroporto, na Cidade Nova até o Shopping 
Partage, Nova Marabá. Durante o percurso foram 
entregues água e alimentação para os participantes. 
Ao final do evento foi realizada uma blitz com  
panfletagem e adesivo para conscientizar sobre o uso das 
ciclofaixas da cidade. 

Na manhã desta terça-feira (7) , em comemoração a 
Independência do Brasil e ao feriado de Sete de Setembro, 
aconteceu o hasteamento da bandeira do Brasil em frente 
ao Museu Municipal Francisco Coelho (MMFC) na Praça 
Duque de Caxias, na Marabá Pioneira. O evento, que reuniu 
poucas pessoas e cumpriu com os protocolos de segurança, 
contou com a participação de autoridades locais e as 
bandeiras de Marabá, do Pará e do Brasil foram hasteadas. 
Foram aproximadamente 30 músicos, que auxiliaram para 
que essa apresentação acontecesse da melhor forma.

Na manhã de quarta-feira, dia 08, trinta professores do 
Núcleo de Educação Infantil (NEI) Neuton Miranda 

receberam o treinamento “Volta às aulas com segurança”, a 
fim de garantir um retorno seguro às salas de aula para as 

crianças durante a pandemia, realizado pela equipe 
Estratégia Saúde da Família do Centro de Saúde Pedro 

Cavalcante, em conjunto com os acadêmicos de Medicina 
da Universidade do Estado do Pará (Uepa).O Núcleo de 

Educação Infantil (NEI) Neuton Miranda atende crianças de 
3 a 5 anos, no total são 298 alunos. 

Muita devoção e emoção marcaram a 29ª Romaria Fluvial 
dos grupos do Divino Espírito Santo em Marabá, que 

reuniu dezenas de pessoas. A Romaria saiu da igrejinha do 
Divino, no Bairro Amapá e seguiu até a igreja do Divino, no 

Bairro de Santa Rosa, Marabá Pioneira. A Romaria reuniu 
15 embarcações entre barcos e lanchas, e durou o o 

percurso de aproximadamente três quilômetros. O Divino 
Espírito Santo recebeu muitas homenagens dos devotos ao 

longo da Orla de Marabá. Os barcos saíram do porto do 
Amapá, no Rio Itacaiúnas e seguiram até o porto da 

Colônia Z-30, no Rio Tocantins.
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UBS Demósthenes Azevedo realiza 
visitas domiciliares aos pacientes
Nos bairros da Velha Marabá, o atendimento médico 
chega à casa dos pacientes todas as sextas-feiras. Uma 
equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Demósthenes Azevedo, no bairro Francisco Coelho, 
composta por médica, técnico em Enfermagem e o 
Agente Comunitário de Saúde (ACS), realiza visita aos 
pacientes que não podem ir até o postinho fazer a 
consulta. A equipe sai logo cedinho com as fichas dos 
pacientes. Durante a semana, o ACS já fez a visita e o 
levantamento do quadro de saúde do paciente.

Dona Maria Nair Gonçalves, de 78 anos, moradora da 
rua Benjamim Constant, é mãe de Daniel Gonçalves, 
de 40 anos, que tem um quadro de transtorno mental. 

Semanalmente, a médica acompanha a situação do 
paciente. “A visita foi muito boa e que Deus abençoe 
todos eles, isso é muito bom, eu já conheço todos eles e 
sempre é muito bom a visita, porque chega pra cuidar 
da gente, só tenho a agradecer o trabalho deles”, diz 
dona Nair Gonçalves.

Na sexta-feira (3), a equipe da médica Josefina da 
Palma, da UBS Demósthenes Azevedo, realizou sete 
visitas, nas ruas Benjamin Constant, Magalhães Barata 
e rua 27 de Março, na Marabá Pioneira. A médica 
explica que o trabalho é necessário, pois é preciso 
acompanhar os pacientes, e, em caso de maior 
gravidade, encaminhá-lo ao hospital.

SAÚDE DA FAMÍLIA

ACS visitam residências diariamente para levantar o 
quadro de saúde do paciente.

Dona Maria Nair Gonçalves, 78 anos, morada da rua 
Benjamim Constant
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Visita com médico, enfermeiro e ACS acontece às sexta-feiras

.



Vacinação contra gripe continua em todos as
Unidades Básicas de Saúde 
Fortalecer a imunidade contra a influenza (gripe) é 
possível por meio da vacina e o imunizante está 
disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 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). Segundo o 
Ministério da Saúde, mesmo contraindo a doença, os 
sintomas certamente serão mais leves para quem 
tomou a vacina.  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 contra a gripe.

Fernando Gomes, coordenador da imunização, alerta 
sobre a importância de procurar as UBS para as demais 
vacinas. É que apesar da pandemia de coronavirus, os 
outros vírus continuam existindo e a única maneira de 
combatê-los é com a vacina. 

“Oriento toda a população que compareça aos postos 
de saúde. A vacina está disponível em todas as 
unidades em Marabá, assim como temos várias outras 
vacinas disponíveis também. As pessoas estão muito 
preocupadas com a covid e esquecem das outras 
patologias, que precisam ser combatidas, sobretudo 
aquelas que constam no calendário nacional”, enfatiza 
o coordenador, acrescentando que  o intervalo entre a 
vacina da gripe e a da Covid-19 é de 14 dias.   

H1N1

Município ainda não atingiu a meta de 90% de 
população imunizada

A vacina da gripe é trivalente e  protege contra 3 tipos
de vírus
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Qualquer pessoa  pode se vacinar



Abertura do Campeonato Marabaense de 
Futebol reúne atletas de toda cidade 
Na terça-feira, aconteceu a abertura do Campeonato 
Marabaense das Categorias de Base, o Marabazinho, 
realizado pela  Prefeitura de Marabá, através da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel). O 
evento foi realizado no Estádio Zinho Oliveira. O 
Campeonato conta com a participação de 19 
escolinhas de futebol em duas categorias, sub 14 e sub 
16; 8 equipes femininas; 13 equipes Master; 12 equipes 
da primeira divisão e 12 da segunda divisão.

De acordo com o titular da Semel, Thiago Miranda, esta 
edição do Campeonato carrega ainda mais expectativa, 
após a pausa, por conta da pandemia. “A edição deste 
ano tem algumas novidades: uma premiação histórica, 
u m  n ú m e r o  g r a n d e  d e  c l u b e s  i n s c r i t o s  e 

aproximadamente 600 atletas participando de toda 
competição. O Campeonato possui 24 clubes, 12 da 
primeira divisão e 12 da segunda divisão”.

Luciano Dias, vice-prefeito, participou do evento e 
relata que essa competição reúne grandes clubes 
marabaenses, incentivando o esporte amador. “Tenho 
certeza que será um grande espetáculo que vai 
movimentar o esporte na cidade. Serão três meses de 
competição e esperamos que todos se empenhem para 
no final ter uma grande festa do nosso campeão.”

Após a abertura, aconteceu o jogo da primeira divisão 
entre Renegados e Sociedade Esportiva Amapaense, o 
jogo ficou em 1×1.

SEMEL

Campeonatos contarão com 64 equipes entre feminino,
masculino, master e infantil. 

Competição movimentará mais de 600 atletas
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O campeonato conta com 19 escolinhas



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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