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Crianças venezuelanas 
ganham tarde de lazer 
no CRAS Amapá

DIA DAS CRIANÇAS



Crianças da tribo Warao ganharam 
presentes e tiveram tarde de brincadeiras
A comemoração pelo dia das crianças chegou mais 
cedo para 36 crianças venezuelanas da comunidade 
indígena Warao, abrigadas pela Prefeitura de Marabá, 
na Velha Marabá. O evento promovido pelo Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) do Amapá, 
aconteceu nesta sexta-feira (08), com uma tarde  
marcada por brincadeiras, distribuição de presentes e 
lancheS.

“Ho j e  d e m o s  p re f e r ê n c i a  p a r a  a s  c r i a n ç a s 
venezuelanas, mas nesta segunda-feira teremos uma 
programação especial com as outras crianças 
atendidas pelo Cras Amapá, temos dois grupos num 
total de 30 crianças”, enfatiza Edileuza Athiê, 
coordenadora do Cras.

Com sorriso no rosto, o líder do grupo indigena Luiz 
Antônio Moya disse que o momento é importante para 
o povo dele. Lá adultos e crianças se misturavam nas 
brincadeiras, num momento de pura descontração. 
“Estamos agradecidos com o momento que a 
assistência social está fazendo com as crianças. É 
importante pra divertir as crianças. Estão fazendo um 
bom trabalho com a gente”, ressalta o venezuelano.

O Cras do Amapá atende a 17 famílias da comunidade 
Warao. De acordo com Edileuza Athiê, a partir de agora 
as crianças serão incluídas em outras atividades do 
espaço. A distribuição de brinquedos às crianças 
venezuelanas foi uma parceria entre a Prefeitura  e a 
empresa Grão de Ouro Máquinas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Outras ações serão desenvolvidas com as demais crianças 
assistidas pelo Cras
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Brincadeiras animaram crianças e adultos venezuelanos

36 crianças venezuelanas participaram da ação



1º dose da vacina ocorrerá nas Unidades 
Básicas de Saúde sempre às sexta-feiras
O 1º dia da vacina contra Covid-19 nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) foi receptivo pela população 
que compareceu aos postinhos, em busca da primeira 
dose do imunizante. Na sexta-feira (08), o calendário 
foi aberto para pessoas acima de 12 anos que ainda não 
haviam iniciado o esquema vacinal. 

“Estamos atendendo em todas as UBS de Marabá. As 
vacinas estarão disponíveis todas às sextas-feiras, 
somente para a 1º dose, então é só se locomover ao 
local mais perto de sua casa levando os documentos 
necessários”, pontua Fernando Silva, coordenador do 
Departamento de Imunização da SMS.

Na UBS Laranjeiras houve grande movimentação em 
busca da primeira dose. “É uma forma de evitar 
concentrar em uma local só e, às vezes, distante da 
própria comunidade. Hoje é um teste com a primeira 
dose, a priori só será nas sextas-feiras, porque temos 
vacinas da rotina para as crianças e também da gripe 
para serem aplicadas”, observa Fábio Lima, gerente da 
UBS Laranjeiras.

Rejiane da Silva, 30 anos, aproveitou para tomar a 
vacina. “Uma grande vitória, perdemos tantos amigos 
e parentes. Não vi antes porque não tinha tempo, e 
preferi vir agora com mais calma”,  ressalta.

COVID-19
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Vacinação nas UBS começou na última sexta-feira (09)
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Vacinação nas UBS atenderá o público em geral acima 
dos 12 anos.

Rejiane da Silva, após tomar a primeira dose da vacina
na UBS Laranjeiras.



Inscrições para a Corrida de São Félix de 
Valois iniciam no dia 18 de outubro
As inscrições para a 11ª Corrida de São Félix de Valois 
começam no dia 18 de outubro. A corrida ocorre dia 20 
de novembro. O evento esportivo e beneficente tem o 
apoio da Secretaria Municipal de Esporte (Semel) e da 
Paróquia do São Félix de Valois. Os interessados devem 
se dirigir até a Semel,  na Folha 16, ou na Academia Gol 
de Placa, Folha 32, com um 1 pacote de fralda geriátrica 
ou 1 kg de leite em pó. Os itens arrecadados serão 
doados para projetos sociais.

Thyago Ferraz, coordenador da Semel, lembra que se 
trata de um evento de grande porte já inserido no 
calendário esportivo de Marabá. Cada participante 

receberá o kit do atleta com camisa, bolsa e squeeze 
(garrafa) antes da corrida. Para quem concluir a prova, 
que terá o percurso de 7 km, haverá premiação em 
medalha. A premiação em dinheiro é somente para os 
três primeiros vencedores da categoria masculina e 
feminina. Os três primeiros  colocados também 
ganham  trófeu.

“Dessa forma, estamos incentivando a prática de 
esporte de forma acessível, ao mesmo tempo que ajuda 
o próximo com as doações”, destaca Thyago Ferraz. A 
largada e chegada será em frente a Paróquia São Félix de 
Valois, na Praça do Manduquinha, Marabá Pioneira. 

SEMEL

Atletas comemoram resultado na prova de 2019, 
realizada antes da pandemia.

Prova é realizada na Marabá Pioneira. 
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Prova costuma mobilizar centenas de atletas profissionais e amadores da região



São Félix recebe ação do CCZ com testes 
de leishmaniose
No  domingo, 10 de outubro, o Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) realizou uma ação no bairro São Félix, 
na Escola Evandro Santos Viana e na Praça dos Sonhos, 
para testagem rápida do diagnóstico da leishmaniose 
canina, a ação aconteceu das 8 às 12h.

De acordo com o médico veterinário Flávio Ferreira, 
coordenador do CCZ, a ação tem como objetivo 
percorrer todos os núcleos da cidade com testagens 
rápidas. “É importante que as pessoas compareçam, 
tragam os animais, a partir de 4 meses, e nos ajudem a 
prevenir a leishmaniose, que e é uma doença que pode 
ser  mortal se não for detectada a tempo”.

André Luiz, supervisor, levou sua cachorrinha, 
Danone, de 2 anos e meio para realizar o teste na Praça 
dos Sonhos. “Essas ações são muito válidas, pois 
incentivam o cuidado com o animal e nos ajudam a 
preservar a saúde dos animais da nossa região e a nossa 
também, sempre que posso trago meus animais.”

Ana Carla Pereira, engenheira,  dona do Thor de 1 ano e 
8 meses. “Como, infelizmente, ainda lidamos com 
doenças como essa, eu me preocupei em vir trazer o 
meu cachorro, apesar dele não apresentar nenhum 
dos sintomas, para ver se está tudo certo com ele”, 
destaca.

 CONTROLE DE ZOONOSES

André Luis e Danone aprovaram a ação Vacinação contra raiva também foi aplicada nos animais.
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Ação tem acontecido em diferentes núcleos



OBRAS

MAIS OBRAS

SEMMA

OUTUBRO ROSA

ACONTECE NA CIDADE

O Sevop iniciou a pavimentação asfáltica e urbanização da 
Avenida Brasília, no Belo Horizonte. A obra que contempla 
o sistema de abastecimento de água complementa um 
grande projeto de drenagem, que beneficia as ruas 
adjacentes como a Vitória, que teve o serviço concluído em 
120 metros de comprimento e a Rio de Janeiro,  entre as 
ruas Belém e Brasília, em um trecho de 200 metros. Foram 
asfaltados nesta etapa, 163 metros de extensão da Avenida 
Brasília,  O trecho corresponde ao início do cruzamento 
com a Avenida Dois Mil até  depois da avenida Cuiabá. 

O Departamento de Educação Ambiental da  Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente realizou na manhã de quarta 
(7), blitz ecológica de combate às queimadas, por meio de 
adesivagem de veículos com o tema “Não deixe que o verde 
se torne cinza”. A ação ocorreu no semáforo entre as 
Avenidas Paraíso com Antônio Vilhena e contou com a 
participação do departamento de Fiscalização da Semma, 
ONG INDEVA (Instituto Nacional de Defesa Ecológica e 
Vigilância Ambiental), Batalhão de Força Nacional Pré-
Militar, Semma de São João do Araguaia e agentes do 
DMTU (Departamento Municipal de Trânsito Urbano).

A pavimentação em concreto armado na Avenida Geraldo 
Veloso, no Bairro Bela Vista, está sendo finalizada. A obra é 

uma sequência da pavimentação da Avenida Goiás, no 
Bairro Jardim União, e está deixando os moradores felizes 

com a mudança no cenário local. A pavimentação dá acesso 
para as escolas e ao Centro de Referência em Assistência 

Social (CRAS) do bairro. Vale ressaltar ainda que o serviço 
faz parte de um pacote de obras que inclui  drenagem, 

terraplanagem e pavimentação em concreto armado, 
beneficiando os bairros Jardim União, Bela Vista e Infraero. 

Na manhã desta quarta-feira, dia 6, representantes do 
Poder Executivo de Marabá participaram de Sessão 

Especial em referência ao Outubro Rosa, mês de 
conscientização que marca a luta contra os cânceres de 

mama e colo do útero, que acometem milhares de 
mulheres no País a cada ano. O evento aconteceu no 

Plenário da Câmara e foi conduzido pelas vereadoras 
Cristina Mutran e Elza Miranda. A ex-vereadora fortaleceu 

o argumento de que o governo do Estado precisa implantar 
serviço de tratamento de câncer em Marabá, que é polo 

para a região sudeste do Estado. 
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Núcleo de Educação Infantil Fernando 
Pessoa é entregue todo revitalizado
Uma cerimônia especial marcou a retomada das aulas 
presenciais no Núcleo de Educação Infantil (NEI) 
Fernando Pessoa, no bairro da Liberdade, na manhã 
desta quarta-feira (6). O NEI passou por uma obra de 
revitalização para receber seus 264 alunos.

A revitalização do NEI é resultado de uma parceria da 
Prefeitura de Marabá com o Exército Brasileiro, por 
meio da 23ª Brigada de Infantaria de Selva. A Prefeitura 
adquire o material de uso para revitalização e o 
Exército entra com a mão de obra especializada. Das 10 
unidades de ensino que estão sendo revitalizadas 
pelos soldados do Exército, esta é a primeira escola 
entregue.

O NEI Fernando Pessoa foi fundado em maio de 2006 
atendendo crianças nas turmas do maternal, jardim I e 
jardim II, funcionando pela manhã e tarde. A 
professora Maria José Caetano, gestora do NEI se 
emocionou com as ações de recomeço das aulas 
presenciais.

“A gente fica emocionada já que estávamos há um ano 
e meio sem aulas presenciais. Hoje foi feita toda uma 
cerimônia com a banda do Exército e os pais de nossos 
alunos e servidores, foi maravilhoso . Agradecer  pela 
reforma de nossa escola e a nossa gestão  que não 
mediu esforços, para que pudéssemos iniciar o ano 
letivo em uma nova estrutura”, disse a educadora.

INAUGURAÇÃO

Banda do Exército se apresentou durante entrega Escola está pronta para receber seus 264 alunos.
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Crianças puderam conhecer o novo espaço durante cerimônia de entrega



Recuperação de vias chega até a Vila 
Brejo do Meio e Projetos de Assentamento
O serviço de recuperação de vias se estendeu durante a 
semana passada para a Vila Brejo do Meio, distante 
cerca de 15 quilômetros da sede de Marabá, sentido 
estrada do Rio Preto, zona rural do município. Em 
t o r n o  d e  5 0  r u a s  f o r a m  m e l h o r a d a s  c o m 
terraplanagem, o que representa cerca 15 km somente 
nesta Vila. 

Os trabalhos se estenderam também para os Projetos 
de Assentamentos (PAs) Alegria, Iguaçu e ainda Vila 
São João.Patrol, retroescavadeira, caçamba e carro-

pipa foram as máquinas utilizadas para recomposição 
dos trechos danificados. Foram aproximadamente 80 
km de estradas melhoradas nos PAs Alegria e Iguaçu.  
“Isso vai dá oportunidade para escoar a horticultura da 
região dos PAs Alegria e Iguaçu, no caso da Vila São 
João facilita o escoamento de gado de corte”, ressaltou 
Morivaldo Marçal , assessor especial da Prefeitura.

Nas quatro localidades vivem cerca de 800 famílias, 
que precisam da estrada para escoar a produção e 
comercializar na cidade.

SSAM

Ao todo 15km de vias foram recuperados Morival Morçal comemora as melhorias.
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Em torno de 50 ruas foram melhoradas com terraplanagem



Comerciantes devem informar estoque 
de pescado antes da Piracema
No próximo dia 1º de novembro começa o período da 
Piracema em Marabá, quando a pesca comercial é 
proibida por lei. Diante disso, os comerciantes de 
pescado do município têm até o dia 29 de outubro para 
informar a quantidade de peixe em estoque para 
venda.

Os comerciantes devem se dirigir à sede provisória da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e 
procurar o Departamento de Fiscalização com a nota 
fiscal informando a quantidade do estoque. A sede 
provisória da SEMMA está localizada na Rua João 
Pessoa, 1491, no bairro Novo Horizonte e funciona de 
segunda à sexta, das 8h às 14h. Além da apresentação 
da nota fiscal, o comerciante também preencherá um 
formulário.

“Nós queremos reforçar que os comerciantes precisam 
informar seus estoques, porque quando formos 
fiscalizar os locais de venda e feira iremos conferir as 
informações”, reforça o titular da SEMMA, Rubens 
Sampaio.

Segundo a SEMMA, as multas para quem for autuado 
com grandes quantidades de pescado, sem ser estoque, 
podem variar de 1.500 a 50 milhões de reais. Durante 
esse período, pescadores podem apenas realizar a 
prática para consumo próprio ou familiar. A utilização 
de redes, tarrafas, arpões e outros equipamentos para 

grande quantidade de pescaria está proibida.

Piracema é uma palavra de origem Tupi e significa 
“subida do peixe”. É nesse período que ocorre a 
reprodução dos peixes e é essencial para a manutenção 
das espécies e garantia de pescado para o restante do 
ano.

Fiscalização

De acordo com Rubens Sampaio, as equipes de 
fiscalização atuarão pelo rio com atuação de três 
embarcações, por terra, com agentes realizando 
patrulhamento em pontos de movimentação e por ar 
com o uso de drones. As operações contarão com 
agentes da SEMMA, Guarda Municipal e Polícia Militar 
em regime de escala com ações de vigilância 
diuturnamente.

“Nosso objetivo é garantir que a lei seja cumprida para 
a manutenção das espécies durante esse período”, 
finaliza o secretário. O período da piracema segue até o 
dia 28 de fevereiro de 2022.

Serviço

A sede provisória da SEMMA está localizada na Rua 
João Pessoa, 1491, no bairro Novo Horizonte e 
Funcionamento: De segunda a sexta, das 8h às 14h.

MEIO AMBIENTE
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Atendimentos ainda ocorrem com algumas restrições devido a pandemia



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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