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Itens da agricultura 
familiar são entregues
 à merenda escolar

SEMED



Com apoio da Seagri, agricultores do 
município abastecem escolas 
Os produtos da Agricultura Familiar, que compõem a 
Alimentação Escolar, começaram a ser entregues nas 
escolas de Marabá, esta semana, pela Prefeitura 
Municipal. Dos 71 itens que fazem parte da merenda, 
23 deles vem direto da zona rural, entre os quais há 
verduras, legumes, folhas, frutas, polpas de fruta e 
queijo, o mais recente. Ainda existem itens como o 
chocolate em pó, fabricado na região. 

Açaí, batata doce, macaxeira, abóbora, alface, couve,  
banana, melancia, abacaxi, mamão, tangerina e polpas 
de fruta são alguns dos produtos que alternadamente, 
fazem parte do cardápio diário dos mais de 70 mil 
alunos, dentre escolas municipais e estaduais. 

O cardápio feito pela equipe de nutrição do 
departamento é baseado nas resoluções do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), podendo ser 
adaptado pelas merendeiras da escola, desde que 
sigam as opções indicadas.

Para Mikaele Lima, 10 anos, estudante do 4º ano, a 
merenda escolar agrada o paladar. “Acho a merenda 
boa, deliciosa. O cardápio que mais gosto é sopa, 
também fruta” disse a aluna.  

Jaqueline Rodrigues, 6 anos, também aprova a 
alimentação escolar. “Acho boa, gosto muito de pão e 
leite”, comenta a pequena.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Doa 71 itens da merenda escolar, 23 deles vem da zona 
rural 
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Mikaele Lima, 10 anos, adora comer a sopa da merenda

Cardápio é produzido pela equipe de nutrição do PNAE 
e adaptados pelas merendeiras



Agentes Comunitários de Saúde ganham
tablets para agilizar atendimento
Os agentes comunitários de saúde (ACS), em Marabá, 
passaram a utilizar tablets nas atividades. Na terça-
feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
iniciou a entrega dos novos equipamentos, que por 
meio do aplicativo e-SUS território, possibilitam mais 
agilidade e praticidade na informação e envio de dados 
coletados pelos ACS, durante as visitas domiciliares . 
Ao todo, 308 agentes no município estarão trabalhando 
no novo sistema. 

Os profissionais das unidades participarão de 
treinamento, assim que receberem os instrumentos. 
Na UBS Hiroshi Matsuda a capacitação já iniciou. A 
expectativa é de que, no máximo em uma semana, os 
agentes estejam aptos a utilizarem os aparelhos.

De acordo com Esojairam dos Santos, coordenador do 
e-SUS no município, estes aparelhos estarão 
sincronizados com o sistema utilizado pela rede 
pública de saúde, permitindo aos agentes lançar todos 
os procedimentos realizados nas visitas, direto no 
sistema. Isso substituirá o modo utilizado até o 
momento, em que era preciso carregar pastas com 
diversas fichas,  formulários e depois computá-las uma 
a uma , no sistema nas UBSs para o envio ao governo.

A agente comunitária de saúde, Júlia Carvalho, avaliou 
como positiva a aquisição dos tablets. Ela lembra que 
cada ACS visita em média oito residências por dia, o 
que corresponde a coleta de dados de 20 pessoas, 
diariamente.

SAÚDE DA FAMÍLIA

ACS realizam visitas semanalmente as famílias

SA
Ú

D
E

3
20 a 26 de setembro de 2021

Serão entregues 308 aparelhos aos ACS do município 

ACS Vivian Vieira Neves Lima comemora a aquisição do 
aparelho



Escola São Francisco, km 02, está com
revitalização quase concluída
Na Escola São Francisco, núcleo Cidade Nova, os 
alunos encontraram um ambiente totalmente 
diferente ao retornar para as aulas presenciais,  e não é 
só pelas adequações para prevenção contra a Covid-
19. É que com a revitalização do prédio que está prestes 
a ser concluída, a escola já ganhou um novo aspecto.

Os trabalhos contemplaram telhado, parte hidráulica, 
elétrica, piso, inclusive, o piso tátil, que irá garantir 
acessibilidade a pessoas com deficiência, bem como, 
pintura, troca de janelas, portas e ventiladores. Os 
banheiros também estão com novo revestimento nas 
paredes. 

Apesar das obras já terem surtido efeitos positivos em 
meio a comunidade escolar, Nells Claudjan Rodrigues, 
diretor do departamento de Infraestrutura e Logística 
da Semed, observa que a entrega oficial das obras de 
revitalização da escola ainda não aconteceu. Segundo 
ele, ainda faltam ajustes para o fim do processo, o que 
inclui, também, a  mobília. 

Na EMEF São Francisco estão matriculados uma 
média de 286 alunos entre turmas do primeiro e 
segundo segmento do ensino fundamental. O retorno 
das aulas presenciais acontecem de forma tranquila.

OBRAS

420 a 26 de setembro de 2021

Equipes da Secretaria de Saúde estiveram na 
Vila Sororó, Vila Brejo do Meio e Vila Itainópolis
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Os trabalhos contemplaram telhado, piso, troca de 
janelas, portas e ventiladores

Parte elétrica e hidráulica também foi toda reformada



Praça da Juventude está com vagas 
encerradas para este ano
Um local de inclusão social para crianças e adultos em 
vulnerabilidade social, assim é definido o Centro 
Cultural “Praça da Juventude”, localizado no KM 07. O 
local, que hoje tem 650 alunos matriculados, de 
crianças até idosos, conta com aulas de skate, karatê, 
musicalização, flauta doce, capoeira, teatro, violão, 
zumba, informática, fanfarra, futsal, viola e zumba. 

De acordo com Gilberto Costa, coordenador do espaço, 
o objetivo deste projeto é a inclusão social. “Estamos 
alegres pelo retorno dos nossos alunos, eles trazem 
alegria para esse espaço. A gente sabe o quanto 
precisamos ajudar, até o momento estamos com 650 

matr iculados,  e  todas  as  modal idades,  pelo 
distanciamento, estão com as vagas esgotadas. Temos 
capacidade para mais crianças, mas pelos cuidados e 
medidas de segurança, precisamos manter o 
distanciamento.”

Naiane Castro, de 27 anos, está à procura de emprego e 
por causa disso, decidiu se matricular no Centro 
Cultural no curso de Informática, pois todas as 
entrevistas que fez o pré-requisito era saber usar o 
computador e ela não sabia.  “Me matriculei no curso, 
porque quero aprender a usar o computador e assim 
conseguir o emprego que estou procurando.”

FCCM

Naiane Castro, 27 anos, iniciou aulas de informática no
local

Estrutura da praça abriga espaço para aulas de  skate, 
karatê, capoeira, zumba, entre outros.
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 Diversas artes são ensinadas no espaço, como balé, violão, teatro e flauta 



Programa Apoio Marabá convoca 
trabalhadores de bares aprovados
Na quinta, sexta e sábado (23, 24 e 25), a comissão 
responsável pelo Programa Apoio Marabá (PAM), que 
proporciona oauxílio emergencial no valor de R$ 
500,00 para 2.000 trabalhadores do setor artístico 
musical, trabalhadores em bares e ambulantes móveis, 
em razão da pandemia COVID-19, recebeu os 
trabalhadores de bares para recebimento do protocolo 
e senha para saque do benefício das 8 às 14h, na 
Secretaria Municipal de Assistência Social (Seaspac).

De acordo com o diretor da Seaspac e componente do 
Comitê Gestor do PAM, Luís Silva, esta é mais uma 
etapa do programa e os trabalhadores aprovados 
precisaram comparecer à Seaspac para realizar o 

saque do auxílio. “Para realização deste procedimento 
temos um espaço amplo e estamos cumprindo com 
todos os protocolos e orientações. É um atendimento 
rápido e a pessoa precisa trazer documento oficial com 
foto”, destacou.

Elislene Lima, trabalha em bares como garçonete, 
auxiliar de cozinha e atendente, e compareceu à 
Seaspac, após ter sido aprovada para o benefício. 
“Soube do benefício e fiz minha inscrição juntamente 
com minhas amigas que também trabalham na área. 
Fo i  m u i t o  d i f í c i l  f i n a n c e i r a m e n t e  p a r a  o s 
trabalhadores em bares durante a pandemia, este 
benefício com certeza vai me ajudar muito”, destaca.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Equipe da Seaspac montou um amplo espaço para 
atender os trabalhadores 

Elislene Lima foi uma das beneficiadas com o auxílio
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PAM irá beneficiar dois mil trabalhadores 



TERRITÓRIOS EM REDE

EDUCAÇÃO FÍSICA

QUEIMADAS

LIMPEZA

ACONTECE NA CIDADE

Restabelecer vínculos de crianças e adolescentes de 4 a 17 
anos com as escolas. Este é o objetivo do projeto 
Territórios em Rede, uma  iniciativa da Fundação Vale em 
parceria com a Cidade Escola Aprendiz e a Prefeitura de 
Marabá. Com duração de 30 meses, o projeto faz parte de 
uma ampla estratégia de desenvolvimento territorial do 
município. Até 31 de agosto, o projeto já identificou 1150 
crianças e adolescentes que estavam fora da escola ou em 
risco de evasão escolar. Desse montante, 866 já estão 
matriculadas nas escolas públicas de Marabá.  

Com quase três meses de atuação, a equipe de brigadistas 
da Defesa Civil de Marabá já combateu mais de 260 focos 
de queimadas . Esses dados são da Defesa Civil do 
município que trabalha atendendo aos chamados por 
telefone, mas principalmente, por meio das rondas diárias. 
A Brigada de combate a incêndios tem a parceria da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente (Conman). Como 
suporte logísticos, os profissionais tem três caminhonetes, 
um caminhão pipa com capacidade para 20 mil litros de 
água, ferramentas e uma equipe de  24 brigadistas. 

. Na volta às aulas presenciais, o uso da bola de forma 
coletiva está descartado nas escolas da rede municipal de 
Marabá. Além disso, outras atividades, mesmo sem bola, 

mas que causem aglomeração, também estão sendo 
evitadas. Com isso, os professores de educação física 

precisaram adaptar as aulas para garantir a segurança dos 
alunos e deles mesmos. Estão sendo realizadas atividades 

que proporcionem um melhor condicionamento físico, 
melhorando a imunidade do aluno, oferecendo 

conhecimento com aulas teóricas.

São aproximadamente 440 agentes, divididos em 29 
equipes realizando serviços de roçagem e limpeza de valas, 

em diversos bairros e duas máquinas de limpeza de valas. 
Na última semana, foi realizada a limpeza de vala manual 

na Folha 33, na Folha 12 e no bairro São Félix. Foi realizada 
também a limpeza de vala com máquinas na Folha 33 e no 

bairro Jardim União. Limpeza de roço no bairro Araguaia, 
na Avenida Tocantins, São Paulo e Manaus e ainda capina 

na Folha 11 e 16, como também a limpeza de roço no 
bairro Araguaia, Coca-cola, na Avenida Tocantins e na 

Avenida Manaus. Limpeza de vala manual na folha 16 e 29. 
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Mais de mil animais vacinados nos 
residenciais Tiradentes e Jardim do Éden
Os donos de cães e gatos dos residenciais Tiradentes e 
Jardim do Éden, no núcleo de Morada Nova foram 
essenciais no apoio às equipes do Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ), na aplicação da vacina antirrábica 
nos animais, a partir dos três meses de vida, durante a 
última semana. A vacinação também ocorreu nos 
bairros São Félix 2, São Félix 3 e Francolândia.

A meta da campanha, segundo o médico veterinário 
Flávio Ferreira da Silva, diretor do CCZ, é vacinar 35 mil 
cães e gatos. Para conseguir chegar à meta as equipes 
saem de casa em casa nos bairros, imunizando os 
animais. Até o momento Marabá não tem registro da 
doença.

A dona de casa Maria de Fatima Lima dos Santos é 
dona de duas gatinhas, a Malú e a Mimi, e ela sabe que 
protegendo seus animais de estimação ela também 
está protegendo a família. “É bom resguardar os 
animais porque também estamos cuidando de nós . 
Eles estão entre nós e temos que pensar na saúde de 
todos”, disse dona Maria de Fátima.

A campanha de vacinação contra a raiva animal em 
Marabá teve início no último dia 20 de setembro e vai 
se estender até o dia 22 de outubro, na zona urbana e 
rural do município. Somente nesta terça-feira, foram 
vacinados 694 cães e 418 gatos, totalizando 1112 
animais vacinados.

ANTIRRÁBICA

Maria Fátima dos Santos aproveitou para vacinar as 
suas duas gatinhas

Campanha de vacinação se estende até 22 de outubro em 
diferentes bairros do município
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Meta é vacinar 35 mil cães e gatos no período de um mês 



Órgãos de trânsito e SAMU realizam 
exposição  na Praça São Francisco
Tendas foram montadas na Praça São Francisco, para a 
exposição educativa realizada  pelo DMTU, Detran, 
PRF e Samu, em alusão à Semana Nacional do Trânsito. 
A ação aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (23), 
com objetivo de conscientizar a população sobre os 
cuidados básicos no trânsito, tanto para condutores de 
veículos quanto para os pedestres. A população teve a 
oportunidade de conhecer equipamentos e materiais 
utilizados no dia a dia dos profissionais.

Rogério Matias, coordenador do departamento de 
Educação no Trânsito do DMTU, enfatiza que a equipe 
levou para a exposição panfletos educativos e outros 
materiais gráficos para distribuição aos visitantes. 

Também foi criado um ambiente lúdico para chamar 
atenção das crianças. Foi montado uma pista 
educativa, teve o jogo do aprendiz, teatro de fantoches 
e  a i n d a  o f e r t o u  e m i s s ã o  d e  c re d e n c i a l  d e 
estacionamento para idosos e  pessoas com 
deficiência.

O  Samu  participou da exposição alertando sobre as 
consequências dos acidentes de trânsito. São os 
socorristas que atuam quando  há vítimas. Só em 2021, 
dentre os atendimentos feitos pelo o Samu, foram 
1.118 em acidentes de moto, 81 atropelamentos, 75 em 
acidentes de carro. Na tenda, um boneco  representava 
uma vítima com trauma  e ficou em evidência.

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Samu realizou simulação de atendimentos médicos
para a população

Exposição realizou jogos e buscou abranger diversos 
públicos 
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Espaço lúdico  foi montado para chamar a atenção dos 
mais novos  



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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