
INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA DE MARABÁ 
EDIÇÃO 169 MARABÁ  16 À 21 DE NOVEMBRO | 2021

Comunidade do São
Félix ganha três 
grandes obras

OBRAS



Saúde, educação e esporte são contemplados
com espaços revitalizados e ampliados
Na sexta-feira (19), a Prefeitura de Marabá entregou à 
comunidade do São Félix Pioneiro a Unidade Básica de 
Saúde Maria Bico Doce, a Escola Municipal Jarbas 
Passarinho e o Ginásio Poliesportivo Claudinete 
Cardoso de Sá totalmente revitalizados e ampliados.

A antiga quadra de esportes de São Félix Pioneiro,  
ganhou cobertura, pintura nova, arquibancada, brises 
laterais (elementos que protegem da luz solar), 
vestiários e paisagismo em seu entorno, dando uma 
cara nova ao bairro. 

Ampliada e mais bonita, a escola Jarbas Passarinho, 
que tem capacidade para 700 alunos, conta com 10 
salas de aulas, laboratório de informática, sala de 

l e i t u r a ,  s a l a  d e  A t e n d i m e n t o  E d u c a c i o n a l 
Especializado (AEE), novo refeitório e uma quadra  
coberta, além de outros espaços, que estão fazendo a 
diferença para os 526 alunos do 3º ao 9º ano do ensino 
fundamental, servidores e a comunidade em geral. 

Com tudo novo e ampliado, a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Maria Bico Doce, está de portas abertas, para 
atender a comunidade de São Félix, inclusive com 
atendimento odontológico. O novo prédio conta com 
salas refrigeradas, auditório para a realização de 
palestras e cursos, bem como, jardim, recepção, 
f a r m á c i a  m a i s  a m p l a ,  t o d a  e s t r u t u r a  c o m 
acessibilidade para atender pacientes PcD, desde o 
portão de entrada até as salas e banheiros. 

SÃO FÉLIX

Quadra de esportes da região ganhou cobertura, pintura, 
vestiários, dando cara nova ao bairro. 

Escola Jarbas Passarinho foi revitalizada e ampliada 
para atender  seus mais de 700 alunos
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Unidade Básica de Saúde Maria Bico Doce contará com atendimento odontológico



Museu Municipal Francisco Coelho 
celebra Semana da Música
Durante a semana, o Museu Municipal Francisco 
Coelho homenageou uma das artes mais antigas do 
mundo. Entre os dias 16 e 21 de novembro, foi 
celebrado a Semana da Música, e quem visitou o 
museu esses dias, certamente foi contagiado pela 
harmonia dos sons, produzidos por artistas locais. 

Apesar do destaque para Semana Nacional da Música, 
as apresentações artísticas já fazem parte da rotina do 
museu, beneficiando, inclusive, a comunidade do 
entorno, já que as apresentações normalmente 
acontecem na área livre. Aliás, quem não gosta de ouvir 
a combinação harmoniosa dos sons?! Seja o som 
natural de um pássaro, ou aquele produzido por quem 
tem o dom/ técnica de manusear instrumentos. Não 

tem jeito, uma composição é transformada em ritmo, 
vibra em nosso corpo, entra pelos ouvidos e mexe com 
a alma. Assim é a música, arte que a Banda Waldemar 
Henrique, da Fundação Casa da Cultura de Marabá, 
apresentou com maestria esta semana, como parte do 
projeto “Eu faço Música”.

Na  s e x t a - f e i r a  ( 1 9 ) ,  d a n d o  c o n t i n u i d a d e  à 
programação cultural do museu foi realizado 
apresentação de Antônio Eugênio, Maria Belém e ainda 
de Felismar Rodrigues, a partir das 16h30. No sábado 
(20), foi a vez de Rony Ramos e, no domingo (21), 
apresentaram-se os músicos Jane Lino, Jéssica Mendes 
e Marília Amaro. No fim de semana, as apresentações 
começaram a partir das 9h30.

FCCM

Apresentações artísticas fazem parte da rotina do museu. 
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Apresentações aconteceram entre os dias 16 e 21 de novembro

Antônio Eugênio, Felismar Rodrigues, Rony Ramos e Jane
Lino foram alguns dos artistas a se apresentarem.



UBS são porta de entrada para diagnóstico
e tratamento da Tuberculose
Na terça-feira (17), foi comemorado o Dia Nacional de 
Combate à Tuberculose. A data tem como objetivo 
conscientizar sobre o tratamento e prevenção da 
doença. No município quem tem suspeita da doença 
deve procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
para realização do diagnóstico, através dos exames e 
posteriormente iniciar o tratamento, caso necessário, 
que é feito através dos postos de saúde.

A coordenadora do Departamento de Doenças 
Crônicas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
Gisele Leite, destaca que o processo é feito todo através 
das UBS. 

Ela ressalta também que como a Tuberculose é uma 
d o e n ç a  i n f e c t o  c o n t a g i o s a ,  q u e  s e  i n i c i a 
habitualmente pela inalação da bactéria e é 
transmitida pela tosse de gotículas expelidas por uma 
pessoa doente, é importante que o tratamento comece 
o quanto antes, evitando a transmissão.

Seus sintomas de maior destaque são tosse 
persistente, perda de peso, palidez, falta de apetite e 
eventualmente febre leve.

O tratamento da tuberculose é realizado com 
antibióticos e costuma ser longo.  Gisele explica que 
pode demorar de um a dois anos para se curar. Isso faz 
com que muitos abandonem o tratamento, pois 

acham que já estão curados. Porém, não se deve 
abandonar o uso do antibiótico até que as bactérias 
tenham sido totalmente eliminadas.

O tabagismo também é um fator de risco para a 
doença. Segundo dados do Ministério da Saúde o uso 
de tabaco dobra o risco de se ter tuberculose latente e 
ativa e quase triplica o risco de morte .

A Prefeitura de Marabá disponibiliza um Programa de 
Controle ao Tabagismo em oito Unidades Básicas de 
Saúde: são elas Amadeu Vivacqua, Liberdade, 
Laranjeiras, Enfermeira Zezinha, João Batista Bezerra, 
Demosthenes Azevedo, Hiroshi Matsuda e Jaime Pinto.

O programa voltou a funcionar no dia 31 de agosto, 
com nova nota técnica, mas de forma restrita para no 
máximo 10 pacientes.  São disponibi l izados 
atendimentos com médico, psicólogo e nutricionista. 
O psicólogo e o clínico geral orientam se ele precisará 
ou não do uso do remédio e adesivo. Ambos também 
são disponibilizados pela Prefeitura nas UBS.

O tratamento começa com 4 sessões estruturadas, 
depois a cada 15 dias e depois uma vez por mês. Para 
ser considerado não tabagista é preciso fazer um ano 
de acompanhamento dentro da UBS. Se abandonar o 
paciente não receberá os remédios e terá que reiniciar 
o tratamento do zero.  

ATENÇÃO BÁSICA
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Dia Nacional de Combate à Tuberculose foi comemorado em 17 de novembro



Programa Saúde da Escola promove 
atividade teatral para prevenção da dengue
O Programa Saúde da Escola (PSE), em parceria com 
equipes de Saúde de Estratégia da Família da Unidade 
Básica de Saúde “Emerson Caselli”, que fica no Bairro 
Liberdade, realizou uma atividade teatral, voltada para 
crianças sobre formas de contágio da dengue, na 
Escola Ana Creusa da Silva Bezerra, no Bairro 
Independência, na quinta-feira (18). Prevenção, sinais 
e sintomas da doença, medidas de prevenção contra a 
COVID-19 e verificação do sintoma vacinal, a fim de 
que a vacina tenha uma amplitude de acesso para 
crianças foram temas discutidos na ocasião.

A atividade teve parceria da Faculdade Carajás, alunos 
e instrutores auxiliaram na montagem das estratégias. 

Tarcilene Varela, coordenadora do PSE, lembra que as 
equipes das Secretarias de Saúde e de Educação 
trabalham juntas nesse planejamento, organizando 
para que as ações aconteçam sem prejudicar outras 
demandas de ambas secretarias.

Além de ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti 
(Dengue), o programa desenvolve a promoção de 
práticas corporais, da atividade física e do lazer; 
prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras 
drogas; promoção da cultura de paz, cidadania e 
Direitos Humanos; prevenção das violências e dos 
acidentes; Saúde bucal, atualização vacinal, entre 
outros temas. 

EDUCAÇÃO

Programa também costuma abordar outros temas 
como a promoção de práticas corporais. 

Foram realizadas atividades teatrais para atrair a 
atenção das crianças.

SA
Ú

D
E

5
16 a 21 de novembro de 2021

Ações aconteceram na Escola Ana Creusa da Silva, no Bairro Independência.



5ª Conferência inicia formulação do novo 
Plano Municipal de Educação
No anfiteatro do Carajás Centro de Convenções 
Leonildo Borges aconteceu a V Conferência Municipal 
de Educação,  que reúniu mais  de trezentos 
profissionais da área da educação de Marabá, bem 
como de outros municípios para ampliar os 
conhecimentos na área.

A Conferência tem representantes de 200 escolas do 
município,  10 entidades de ensino superior, 
representante da 4ª Unidade Regional de Educação. O 
evento é realizado pela Secretaria Municipal de 
Educação e Conselho Municipal de Educação com 
apoio do Conselho Nacional de Educação e Fórum 
Nacional de Educação.

Um dos objetivos do encontro é avaliar os avanços e 
metas alcançados e os desafios colocados durante a 
implementação do Plano Municipal de Educação 
(PME) do decênio 2014/2024 e formular o PME para 
2024/2034 com propostas para garantir qualidade e 
acesso à educação para os 58 mil alunos da rede .

Os educadores trabalharam eixos e subeixos a partir de 
temas, como a avaliação das diretrizes e metas, em que 
foram discutidos a valorização do profissional de 
educação, inclusão, equidade e a qualidade. Além da 
discussão do tema “Uma escola para o futuro e a 
inserção de novas tecnologias e articulação com o 
Sistema Nacional de Educação”.

SEMED

Uso de máscara, higienização das mãos, adesivos de 
distanciamento no chão, banners continuam presentes.

Emanulle Hadassa comemorou a volta da convivência
escolar com o retorno das aulas. 
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Evento conta com representantes das 200 escolas do município, 10 entidades de ensino superior. 



SAÚDE

ESPORTE

CIDADANIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ACONTECE NA CIDADE

Na quarta-feira (17), foi realizado o Dia D da Campanha 
Novembro Azul, no Centro de Especialidades Integradas 
(CEI), que realiza a consulta com urologistas em 
profissionais da saúde do município e está com demanda 
livre, para a triagem da população em geral, 
exclusivamente durante esse mês. O dia D foi marcado por 
palestra do urologista do CEI Cassiano Barbosa, café da 
manhã, entrega de brindes, música ao vivo e a realização 
de consultas. A programação do novembro azul continuou 
na quinta-feira (18),  na UBS Enfermeira Zezinha, Folha 23. 

Na tarde de quarta-feira, 17, aconteceu a posse da nova 
gestão do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Mulher de Marabá (Condim). O evento ocorreu no 
auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Proteção e Assuntos Comunitários (SEASPAC), no núcleo 
Cidade Nova. Na ocasião, as 14 novas conselheiras 
tomaram posse. Sete delas de órgãos governamentais e sete 
de organizações não-governamentais e instituições da 
sociedade civil. Durante as falas dos que compuseram a 
mesa da cerimônia, foi  ressaltada a importância do 
Condim como instrumento de luta em defesa da mulher.

Realizada no domingo (14), a corrida e passeio ciclístico 
“Passos que salvam,” em prol de crianças diagnosticadas 

com câncer infantojuvenil, que fazem tratamento no 
Hospital de Amor, reuniu cerca de 300 participantes. A 

largada e a chegada aconteceram em frente ao prédio da 
prefeitura. O evento, apoiado pela Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer (Semel), teve o percurso da corrida e 
caminhada em 5 km e o do passeio ciclístico 15 km. O 

objetivo do evento também foi alertar sobre o diagnóstico 
precoce do câncer infantojuvenil. 

As equipes da Operação Tapa-Buraco da Secretaria de 
Viação e Obras Públicas (Sevop), trabalham às 

proximidades da rotatória da Praça André Barbosa, a 
popular Praça da Criança, na rotatória das Folhas 17, 19, 20 

e 29, no núcleo da Nova Marabá. O objetivo é fazer a 
manutenção de todo percurso da corrida de São Félix de 

Valois que vai ser realizada no próximo dia 20 de 
novembro, em comemoração ao padroeiro da cidade de 

Marabá, mais de dez quilômetros de ruas receberão os 
serviços da Operação Tapa-Buraco.
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Corrida de São Félix de Valois reúne mais de 
300 atletas no dia de padroeiro
O sol ainda estava nascendo quando os primeiros 
competidores chegaram à Marabá Pioneira para a 11ª 
corr ida  de  São Fél ix  de  Valois ,  que  abre  as 
comemorações do dia do padroeiro da nossa cidade e 
foi organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer (Semel). Foram 300 atletas que competiram em 
diferentes modalidades, divididos por sexo, idade e 
também para portadores de deficiência física (PcD).

Para competir os participantes doaram fraldas 
geriátricas ou leite, que foram repassados para a Casa 
do Idoso, Igreja do Sagrado Coração de Jesus e Paróquia 
São Félix. O vencedor na categoria masculina foi o 
atleta da Associação Atlética Fernando Gomes, 

Jonasclei Silva da Silva, que completou o percurso em 
23min08seg. Já na categoria feminina o primeiro lugar 
ficou com Andreia Oliveira Diniz, do grupo Vida 
Corrida, com tempo de 31min23seg 

A corrida teve 7 km de percurso, todos dentro da 
Marabá Pioneira, começando e terminando na Praça 
São Félix de Valois. Além da competição esportiva 
também foi realizada massagem e alongamento nos 
participantes pelos profissionais e estudantes da 
Uniasselvi. A premiação para os vencedores foi 
entregue pela Clínica de Fisioterapia Esportiva Fisio+, 
com valor de 400 reais para o 1º lugar, 200 reais para o 2º 
colocado e 150 reais para o terceiro.

DIA DO PADROEIRO

Vencedores ganharam medalhas, troféu e premiação 
em dinheiro

Andreia Oliveira Diniz foi a vencedora na categoria 
feminina, com 31min23seg
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Para competir os participantes doaram fraldas e leites.

.



Corrida agitou atletas da cidade
O esporte é realmente algo fascinante. Unifica o que é 
universal. Iguala os diferentes. Oferece esperança a 
quem tem fome de vida. Mas o que uma corrida pode 
nos ensinar de mais valioso?  Aos olhos menos 
atentos, nada. Afinal é só um bando de gente 
correndo. Mas se a gente observar mais de perto, vai 
ver que cada passo ali tem uma história. O pai que, 
ultrapassando os limites de sua própria força, 

transporta o filho numa cadeira de rodas. Pessoas que 
descobriram na corrida uma razão para celebrar a 
vida. Gente vivendo experiências das mais diversas. A 
gente quis mostrar nesta corrida algo a mais que um 
simples e belo evento. Queríamos mostrar a 
experiência de viver de dentro a corrida. Sentir na pele 
o suor que cansa mas também motiva. Que força 
afinal é esta que faz os passos de cada um se moverem? 

SÃO FÉLIX DE VALOIS

Participantes Portadores de Deficiência (PcD) rece Jonasclei Silva logo após vencer o 1º lugar geral.

16 A 21  de novembro de 2021 9

Jornalistas da Secom participaram da corrida. Selfies e brincadeiras marcaram todo o evento. 

Edmar da Silva Santos carregou  o filho Erick, que sofre 
de paralisia cerebral, durante todo o percurso

Participantes se uniram na animação para 
completarem a corrida



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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