
INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA DE MARABÁ 
EDIÇÃO 216MARABÁ  1O  A 16 DE OUTUBRO| 2022

Residencial Magalhães 
recebe oficialmente 
NEI Álvaro José
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Moradores do Residencial Magalhães agora têm
escola de educação infantil no próprio bairro
O Núcleo de Educação Infantil (NEI) Álvaro José da 
Silva, localizado no Residencial Magalhães, no núcleo 
São Félix, foi entregue oficialmente à comunidade 
local, na tarde de sexta-feira, 14 de outubro. O NEI 
atende 305 crianças de 03 a 05 anoso. O prédio tem oito 
salas de aula bem estruturadas com móveis novos, 
cozinha, banheiros, diretoria e uma sala de apoio 
pedagógica (sala multiuso). O evento contou com a 
presença do prefeito Sebastião Miranda, de secretários 
municipais, vereadores e comunidade escolar.

“Estamos muito felizes por entregarmos essa obra. 
Com ela, estamos entregando 48 unidade de ensino. 
Felicidade e gratidão é a palavra”, afirmou a secretaria 
de Educação Marilza Leite.

“É mais um Núcleo de Educação Infantil (NEI) 
entregue e a gente fica muito feliz porque educação é a 
base de tudo, é onde começa a transformação e a gente 
vai continuar inaugurando mais escolas”, reitera o 
prefeito Tião Miranda.  

Antes do NEI Álvaro José, os pais levavam os filhos para 
estudar em escolas distantes das residências, mas 
agora as famílias foram beneficiadas com educação de 
qualidade para os filhos pequenos no próprio bairro, 
com a entrega do Núcleo de Educação.Na cerimônia de 
entrega, a comunidade marcou presença. No 
parquinho, as crianças se divertiam aproveitando o 
espaço feito para elas. A cerimônia  contou também da 
viúva do homenageado Salvelinda Linhares.
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Novo prédio conta com oito salas de aula estruturadas com móveis novos
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Crianças divertem-se nos novos espaços de lazer Comunidade presente na cerimônia de entrega da obra



Com missa, procissão, apresentações artísticas, 
fiéis celebram o 42º Círio de Marabá
Na manhã de domingo (16), católicos reuniram-se na 
Marabá Pioneira, em frente ao Museu Municipal, para 
a apresentação da Banda Waldemar Henrique, Banda 
Municipal e do coral da Fundação Casa da Cultura de 
Marabá (FCCM), com um repertório tradicional da fé 
católica e, para a tradicional missa em homenagem à 
Nossa Senhora de Nazaré, celebrada pelo bispo da 
Diocese de Marabá, Dom Vital Corbellini. Depois, os 
fiéis seguiram em procissão até o Santuário da Folha 
16, Nova Marabá.

A estimativa é que cerca de 100 mil pessoas tenham 
participado da festa, que é a segunda maior do Pará, 
perdendo apenas para o Círio de Belém. O coral da 

FCCM foi uma das novidades deste ano, abriu as 
celebrações por volta das 5 horas da manhã, contou 
com  média de 100 pessoas de todas as idades.

O trajeto completo até o Santuário, na Folha 16, durou 
cerca  4 horas, contemplando os  7 km de romaria. No 
caminho, a imagem da Santa foi recepcionada por 
vários fiéis, que aguardavam junto ao palco montado 
em frente à Praça da Prefeitura de Marabá. “É a maior 
festa religiosa da nossa cidade. Uma tradição grande e 
temos que fazer uma festa bonita para Nossa Senhora. 
Estamos apoiando e sempre apoiaremos porque é uma 
festa nossa, do nosso povo”, comentou o prefeito Tião 
Miranda.
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Estimativa de mais de 100 mil participantes da festa religiosa

Autoridades acompanharam o evento em palco montado 
em frente à Praça da Prefeitura

Fundação Casa da Cultura de Marabá abriu as 
apresentações do Círio no domingo
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Extramuro leva pediatra, vacinas e clínico geral 
à comunidade do Residencial Tiradentes
No dia 14, quinta-feira à noite, a comunidade do 
Residencial Tiradentes, no núcleo Morada Nova, teve 
acesso à série de serviços disponibilizados pelo serviço 
Extramuro da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As 
ações ocorreram no Núcleo de Educação Infantil (NEI) 
Raimunda de Oliveira Rocha.

“A gente está aqui hoje com todos os serviços do 
E x t r a m u r o  c o m o  a t e n d i m e n t o  m é d i c o , 
m u l t i va c i n a ç ã o  c o m  f o c o  n a  va c i n a  c o n t ra 
poliomielite. Mas também temos as demais como 
contra Covid, influenza e as de rotina em geral. 
Estamos com testes rápidos, tanto das hepatites 
quanto do HIV, Sífilis e Covid-19, mediante sintomas 

gripais. Além de aferição de pressão arterial, glicemia e 
entrega de medicação mediante receita”, conta Cinthia 
Pombo, coordenadora do Extramuro da SMS. A ação 
também contou com uma novidade, levou os serviços 
de pediatria ao Residencial para atender cerca de 30 
crianças de 0 a 12 anos.

A ação teve início às 18h30 e estendeu-se durante a 
noite. Outro foco da ação foi a realização de ações 
voltadas para o Outubro Rosa, com a coleta do PCCU. 
“Foco central este mês está nessa coleta do PCCU; É 
importante que quem não fez, faça. Estamos tendo 
coleta em toda ação do Extramuro e hoje não é 
diferente”,  comenta Cinthia Pombo.
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Atendimento com pediatra foi um dos mais procurados pela comunidade

Ações incluem vacinação das campanhas e vacinas 
de rotina

Atendimentos médicos e realização de exames PCCU 
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CMRio abre Jogos Interclasses com corrida e 
superação dos alunos
No sábado (15), foi realizada a abertura dos Jogos 
Interclasses do Colégio Militar Rio Tocantins – CMRio. 
Com muita emoção, as competições foram iniciadas 
com a 1º Corrida dos jogos Interclasses, marcando o 
reinício dos jogos após a pandemia da Covid-19.  598 
alunos participarão dos jogos, divididos nas 
qcompetições de handebol, basquete, vôlei, futsal e 
outras atividades de atletismo. 

E os jogos já tiveram um momento de grande 
superação, o que parecia não ter começado nada bem 
para Marcos Azevedo, 12 anos, terminou com o título. 
Alguns alunos tropeçaram e caíram logo na largada. 
Marcos quase abandonou a prova, mas foi incentivado 

p e l o s  o r g a n i z a d o re s ,  p r o f e s s o re s  e  d e m a i s 
competidores. Terminando em 1º lugar na categoria.

Marcos disputou a primeira corrida dele e ainda deve 
competir no handebol e futsal. “Para ser campeão de 
novo”, diz o garoto. Oficialmente, ele é integrante do 
clube de handebol da escola, que conta ainda com 
diversos outros clubes, esportivos e culturais.

A primeira a chegar na categoria feminina foi a Mila 
Dafne, 12 anos. Frequentadora do clube de handebol, 
ela conta que já foi do clube de corrida. “Eu senti minha 
evolução. Esse interclasse me deu uma nova chance de 
mostrar que estou praticando.”, conta a  menina.

ESPORTE

Marcos Azevedo caiu na largada e foi da última para a
primeira colocação em sua categoria

Mila Dafne, primeira colocada na categoria feminina
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598 alunos participarão dos Jogos Interclasses

.
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CADÚNICO

DOAÇÃO DE LEITE

TERAPEUTA OCUPACIONAL

DIA DAS CRIANÇAS

ACONTECE NA CIDADE

O prazo para atualização do Cadúnico encerrou na sexta-
feira, 14 de outubro, para as pessoas que realizaram o 
cadastro há dois anos. De acordo com Benezilda Lima, 
coordenadora do Comitê Auxílio Brasil, foram realizados  
cerca de 200 atendimentos por dia. A falta de atualização 
dos dados do Cadastro Único pode levar à suspensão de 
benefícios e posteriormente ao cancelamento. Se os 
registros não forem regularizados, as famílias podem ser 
excluídas do Cadastro Único, a partir de julho de 2023. As 
informações são utilizadas ainda pelos estados e 
municípios para implementação de políticas públicas.

Na quinta-feira, 13 de outubro, o país celebrou o Dia do 
Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, profissionais 
que ganharam ainda mais destaque durante a pandemia do 
coronavírus, em todo o mundo, por agirem na recuperação 
física dos pacientes internados nas casas de saúde. Em 
Marabá, na rede municipal, a maioria dos profissionais são 
mulheres, atuando principalmente nos hospitais públicos, 
sendo 11 no Hospital Municipal de Marabá (HMM) e 04 no 
Hospital Materno Infantil (HMI).

Na quarta-feira, 12, ativistas da ONG Grupo Atitude LGBT 
de Marabá, Igo Silva e Matheus Schaffer, realizaram a 
entrega formal de cerca de 400 latas de leite em pó ao 

Hospital Materno Infantil de Marabá (HMI), que foram 
arrecadadas na programação da 12ª Parada do Orgulho 

LGBTQIA+ de Marabá, especificamente na Boka Xica Festa, 
realizada no dia 24 de setembro, na Nova Marabá. As latas 

de leite foram recebidas pela equipe de nutricionistas do 
HMI. 

Uma tarde especial com muitas brincadeiras para mais de 
100 crianças foi promovida na quarta-feira (12), na praça 
de esportes do bairro de Santa Rosa, na Marabá Pioneira, 

para comemorar a passagem do dia das crianças. O evento 
foi realizado pelo CMDCA (Conselho Municipal dos 

Direitos das Crianças e dos Adolescentes) e secretarias 
municipais de Assistência Social, Proteção e Assuntos 

Comunitários (Seaspac), de Educação (Semed), de Saúde 
(SMS) e de Esporte e Lazer (Semel).Uma equipe do 

Programa Para Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 
também acompanhou o dia de lazer das crianças. 
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Idosos recebem assistência adequada para o 
desenvolvimento de habilidades no Cipiar
O Centro Integrado da Pessoa Idosa Antônio Rodrigues 
(Cipiar) é uma casa de acolhimento e convivência 
mantida pela Prefeitura de Marabá que atualmente 
atende a 18 idosos na cidade. A instituição de longa 
permanência está localizada na Avenida Itacaiúnas, no 
bairro Belo Horizonte e atua na assistência a idosos 
que, por algum motivo, tiveram seus direitos violados. 
O local conta com estrutura que busca a prática e o 
desenvolvimento de habilidades.

Os idosos residentes no Cipiar chegam ao centro de 
três formas. Uma delas é por demanda do Centro de 
Referência da Assistência Social (Cras). A outra, por 
encaminhamento do Conselho Municipal dos Direitos 

da Pessoa Idosa e ainda pelo Ministério Público. Nesses 
casos, cada situação é avaliada para então ser decidido 
se o idoso reúne as condições necessárias para ser 
residente do centro, já que o serviço não é voltado a 
demandas espontâneas.

Para cuidar dos idosos, mais de 50 funcionários 
trabalham no Cipiar diariamente. Alguns em regime de 
plantão. Eles estão distribuídos em serviço de limpeza, 
lavanderia e cozinha, mas também atuam os 
profissionais cuidadores, técnicos de enfermagem, 
enfermeira, assistente social, educador físico, 
pedagogo, psicólogo, assistente administrativo e 
voluntários.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local busca criar ambiente acolhedor para os idosos Cuidado com a alimentação também é destaque com 
auxílio de nutricionista
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Atualmente 18 idosos são assistidos no local
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Pavimentação da Avenida das Torres no Bairro 
Araguaia está  em fase final
O serviço de pavimentação em concreto na Avenida 
das Torres no Bairro Araguaia, núcleo Nova Marabá, 
avança rapidamente. Os trabalhadores realizavam a 
colocação do meio-fio, no trecho que recebeu o 
concreto armado. Está praticamente concluída a 
pavimentação da parte direita da Avenida.

Aproximadamente 400 metros do serviço já está 
completo, de um total de 950m em toda sua extensão. 
Os trabalhos para pavimentação iniciaram há três 
semanas com o serviço de drenagem e terraplanagem 
no trecho onde havia os maiores registros de buracos, 
acúmulo de lama e poeira, que atrapalhavam a vida 
comercial do bairro.

A pavimentação em concreto armado apresenta como 
principal vantagem sua elevada durabilidade, que 
atinge 20 anos. Além disso, a armação presente no 
interior da estrutura faz com que as peças sejam mais 
a d a p t á v e i s  a o s  p r o b l e m a s  d e c o r re n t e s  d a s 
características e tipos de solo existentes.

O concreto que é feito na Avenida das Torres tem uma 
espessura de 12 centímetros, bastante resistente aos 
impactos dos veículos e também para as ações do 
clima da região. As duas vias da avenida estão 
localizadas próximas a um canal, o que representou 
um fator decisivo para a equipe de engenharia 
utilizasse este tipo de pavimentação.

SEVOP

Concreto terá espessura de 12 centímetros para 
maior resistência

Local já passou por drenagem e terraplanagem
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Serão 950 metros de pavimentação
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Conheça mais sobre a produção de leite na zona 
rural do município de Marabá
Marabá tem extensa área rural na qual é desenvolvida 
uma grande diversidade de atividades econômicas. 
Entre essas atividades está a pecuária que, em grande 
parte, também é realizada por pequenos produtores 
que atuam na produção de leite, por exemplo. Nesta 
sexta-feira, 14, é o Dia Nacional da Pecuária.

Marlene Borges mora com o esposo há 13 anos, no PA 
Lajedo, distante da sede do município cerca de 60km. 
Há aproximadamente cinco anos, eles começaram a 
trabalhar com gado leiteiro e logo buscaram meios 
para ampliar a produção, que começou com 30 litros 
diariamente.

Dois anos atrás, eles souberam dos projetos 
disponibilizados pela Secretaria Municipal de 
Agricultura de Marabá (Seagri) que buscam dar apoio 
aos pequenos produtores rurais. Aproveitando a 
oportunidade, por meio do kit de irrigação voltado 
para o manejo de pastejo rotacionado, ajudou no 
aumento da produção, que chega a atingir mais de 100 
litros por dia. Atualmente são 22 cabeças de gado. 

Os kits de irrigação para pastejo rotacionado são 
compostos por: canos, motor bomba, tubos, 
adaptadores, arames para cerca elétrica, eletrificador 
de cerca, sementes, além de outros itens.

DIA DA PECUÁRIA

Marlene Borges pequena produtora no Pa Lajedo Ela ganhou kit irrigação voltado ao pastejo rotacionado
e ajuda na produção de mais de 100 litros por dia
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Data é comemorada no dia 14 de outubro

.
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Feirantes vivem a expectativa de trabalhar 
em novas instalações da Feira da Folha 28
Feirantes da tradicional Feira da Folha 28 contam os 
dias para retomar os trabalhos, agora em uma nova 
estrutura construída para levar mais conforto, tanto 
para os feirantes quanto para os clientes que 
frequentam o espaço.  A nova estrutura está 
praticamente pronta e vai proporcionar um novo 
momento para os trabalhadores.

A estrutura em ferro e com cobertura de telha 
termoacústica, construída no canteiro entre as Folhas 
28 e 31, terá capacidade para atender 40 feirantes. 
Contando as barracas com tendas, podem chegar a 100 
feirantes atendidos. A Feira da 28 é uma das mais 
antigas da cidade e funciona há mais de 30 anos.

Senhor José Alves Vieira, um dos pioneiros na 
instalação de sua tenda na feira, já tem 29 anos de 
história. Ele conta que durante muitos anos, trabalhou 
na rotatória da 28 sem as mínimas condições e hoje 
está na expectativa de trabalhar em um novo espaço. 
“Minha vontade é ir para a nova estrutura. Esse é meu 
sonho e de todos aqui”, relata.

A nova feira foi construída com 40 boxes e outro espaço 
vai atender também os vendedores de pescado com 
cobertura, tirando os vendedores das calçadas dos 
antigos boxes junto à praça de alimentação. Na antiga 
rotatória foi construído um novo espaço de lazer para 
os moradores da Folha 28 e demais bairros próximos.

SEVOP

Boxes abrigarão todos os tipos de produtos 
disponibilizados na feira

José Alves conta que está ansioso pelo novo local
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Local terá capacidade para atender 40 feirantes
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Parabéns a este profissional que garante um
futuro melhor aos seus alunos
O ato de lecionar é uma das profissões mais antigas do 
mundo exercida por aqueles que dedicam a vida à arte  
produzir conhecimento: Os professores. Aliás, a 
palavra professor é originada do termo professar que 
significa declarar, divulgar determinados princípios ou 
ideias, e assim, destaca-se a importância do dia 15 de 
outubro no Brasil.

Nesse universo de magistério  estão os mais de 2.200 
professores que compõem a rede municipal de ensino 
em Marabá. É deste grupo que Waldimeire Santos faz 
parte e segue em sala de aula compartilhando saberes e 
contribuindo com o desenvolvimento de inúmeras 
crianças, futuro do nosso país. Ambas as professoras 

são formadas em pedagogia, mas atuam em diferentes 
etapas de ensino da Educação Básica na cidade.

No bairro Araguaia,  a professora Vilka de Freitas, 46 
anos, é quem faz a diferença com 46 crianças do Jardim 
I, no Núcleo de Educação Infantil José de Souza 
Andrade.“Já passei pela Educação de Jovens e Adultos e 
Fundamental I, mas foi aqui que me encontrei, porque 
aqui tudo se transforma em mágica. Para as crianças 
menores tudo é encantador. Tenho inúmeras 
oportunidades e estratégias para trabalhar com elas. É 
gratificante ser professora, já me realizei nesta 
profissão. Quando vejo o resultado do trabalho que 
faço com elas, fico muito gratificada.”

DIA DO PROFESSOR

Coordenação do Núcleo Infantil José de Souza Andrade Professora Vilka de Freitas diz estar realizada na 
Educação Infantil
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Mais de 2.200 professores compõem a rede municipal de ensino
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“Expo Company” realiza atividades culturais 
e físicas relacionadas à cultura geek e pop
Neste final de semana (15 e 16), os amantes da cultura 
nerd e geek de Marabá marcaram presença na 1º Expo 
Company, realizada no Carajás Centro de Convenções, 
que contou com diversas atrações relacionadas ao 
tema, como Sala de Just Dance, Zona Gamer, Sala de 
Karaokê, Zona de RPG, Zona de Desenho, Evento de 
KPop,  Concurso de Cosplayer, DJ, Palco Livre para o 
público, oficinas e workshops, além da Corrida Ninja, 
realizada com apoio da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer de Marabá (Semel).

Uma das atrações, a Corrida Ninja, que faz referência 
ao anime Naruto, onde os personagens costumam 
correr com os braços voltados para trás e que virou 

febre ao redor do mundo, com diversos vídeos 
postados na internet. 

Entre tantos eventos que podem ser citados e que 
ocorreram simultaneamente, um que se destaca é a 
oficina de quadrinhos . A organizadora Beatriz Macedo 
ressalta que os mangás e quadrinhos são a porta de 
entrada de muitas crianças e adolescentes para a 
literatura. “Têm muitas pessoas que começam a se 
apaixonar pela literatura através de quadrinhos. O 
hábito de ler é sempre saudável. Mesclamos isso com 
também eventos de dança, a corrida, pra sair dessa 
ideia que é um público sedentário. Que todos tenham 
se divertido e aproveitado a cultura e o  lazer”, conclui.

MUNDO NERD

Corrida Ninja em referência ao anime Naruto contou 
com o apoio da Semel

Fãs de cosplay compareceram em peso e abrilhantaram 
a festa
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Mais de 1000 pessoas passaram pelo Centro de Convenções durante o fim de semana
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CAPS atua no atendimento a pessoas com
algum tipo de transtorno mental
Na segunda-feira, 10, foi celebrado o Dia Mundial da 
Saúde Mental. A data tem como objetivo conscientizar 
sobre os cuidados com esse aspecto importante da 
vida humana e que necessita de atenção. Em Marabá, o 
Centro de Atenção Psicossocial (Caps) atua no 
atendimento às pessoas que possuem algum 
transtorno.

O Caps atua como porta aberta, além de receber 
demandas vindas de escolas, Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras), Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social (Creas), além de 
demandas judiciais. O Caps também atua junto a 
pessoas em situação de rua e usuários de drogas.

Entre os casos atendidos estão pessoas com transtorno 
de personalidade borderline, transtorno bipolar, além 
de outras demandas. O quadro funcional do Caps 
conta com clínico geral especialista em saúde mental, 
psiquiatra, enfermeiros psiquiátricos, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, técnicos 
de enfermagem.

No centro, os profissionais trabalham com o Projeto 
Terapêutico Singular (PTS). Nesse sentido, quando as 
pessoas são acolhidas, por meio da história de cada um 
e suas realidades são pensadas as atividades que irão 
executar a fim de melhorar algum sintoma e 
desenvolver habilidades.

DIA DA SAÚDE MENTAL

Desenho, marcenaria, dança e outras atividades 
ajudam pacientes na lida com seus problemas

Sessões de cinema, entre outras atividades, são realizadas
com pacientes
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Órgão atua como porta aberta para as demandas que chegam
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Secretaria intensifica reposição de tampas de 
bueiros devido a furtos
Uma prática criminosa vem acontecendo no 
município e coloca em risco a integridade física das 
pessoas. Nos últimos meses, aumentou o número de 
registro de furtos de tampas de bueiro fabricadas em 
ferro e a Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop), 
intensificou o trabalho para reposição das tampas.

De acordo com Jeferson Souza Cruz, Coordenador de 
Pequenos Reparos/Sevop, as tampas de ferro estão 
sendo substituídas pelas fabricadas em concreto, 
porém muitas ainda são de ferro, principalmente em 
ruas com drenagem para facilitar o escoamento da 
água pluvial e uso desse tipo de tampa é fundamental.

“É um fato lamentável ter que substituir as tampas 
porque as pessoas estão furtando o material. Isso é 
grave porque as pessoas estão se acidentando, caindo 
nos buracos devido a falta da tampa. Estamos repondo 
as tampas e esta semana, muitas tampas da Avenida 
Antônio Maia foram repostas”, explicou Jeferson Cruz.

Desde o início de 2022 já foram levadas mais de trinta 
tampas em ferro. Na manhã desta segunda-feira, 10, 
uma equipe foi deslocada para recolocar as tampas nos 
bueiros. A equipe vai percorrer todo o trajeto da 
passagem do Círio em Marabá e consertar os bueiros 
sem tampas.

O percurso será da Avenida Antônio Maia até a Folha 
16, um trecho entre a Folha 26 e 32 já recebe a equipe 

que está recolocando as tampas no bueiro. No 
cruzamento entre a Avenida Paraíso e Avenida Boa 
Esperança, no bairro da Liberdade, o bueiro também 
recebeu nova tampa em concreto.

A Sevop pede que a população denuncie a prática de 
furto de tampas de bueiros para evitar prejuízos ao 
erário público e a integridade física das pessoas vítimas 
de acidentes.

O crime de furto é descrito como subtração, ou seja, 
diminuição do patrimônio de outra pessoa, sem que 
haja violência. O Código Penal prevê para o furto pena 
de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A lei prevê aumento 
de pena para quem cometa o crime durante a noite.

SEVOP

Neste ano já foram levadas mais de 30 tampas de bueiros

OB
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Sevop pede que população denuncie a prática de furtos 

10 a 16 de outubro de 2022



INAGURAÇÃO DO  NEI ÁLVARO JOSÉ
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA:  (94) 99263-1919 | 98159-5050

DISQUE DENÚNCIA: (94) 98198-3350 | 3312-3350

DEFESA CIVIL: 3321-8990

SEMMA (94)99145-1982
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