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GESTÃO

V Conferência das Cidades
estipula planos e metas
para Marabá

CIDADE
GESTÃO

Conferência conta com participação de associações e sociedade em geral

Conferência das Cidades e do Plano Diretor
traçam caminhos do desenvolvimento de Marabá
O auditório do Centro de Convenções Carajás foi o local
da realização de dois eventos para debater o futuro de
Marabá para os próximos anos. Trata-se da V
Conferência Municipal das Cidades e a VIII Conferência
do Plano Diretor Participativo de Marabá, que
aconteceu nos dias 17 e 18 novembro.
A abertura do evento aconteceu na manhã do dia 17, e
contou com um grande público para acompanhar a
primeira palestra da programação com o tema: Cidades
Democráticas, Inclusivas e Sustentáveis, com o
Professor Dr. José Júlio Ferreira Lima, da Universidade
Federal do Pará.

Eventos foram realizados no auditório do Centro de
Convenções Carajás.
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Luciano Lopes Dias, vice-prefeito de Marabá, participa
do evento e destaca a importância da participação da
comunidade para pensar em uma cidade mais
democrática e com sustentabilidade.
“A participação da sociedade em todo momento é
importante, em todas as questões que vamos dividir. A
participação da sociedade é importante para que
possamos evoluir enquanto cidade. Pensar a cidade
estrategicamente, considerando as áreas de expansão,
o crescimento econômico e o zoneamento. Tudo isso é
muito significativo para que possamos construir uma
Marabá cada vez melhor”.

Vice-prefeito Luciano Lopes Dias destaca importância
da participação da comunidade.
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CULTURA
MARABÁ QUE CANTA

Aulas são teóricas e práticas e seguem faixa etária dos alunos

Cursos da FCCM atendem mais de 1500 alunos
por ano na luta por seus sonhos
Amanda Vieira, 20 anos, começou seu processo de
aprendizagem no mundo da música, através da
Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) com
menos de 10 anos de idade. Ela iniciou com o curso de
musicalização infantil, passou por aulas de flauta doce,
flauta transversal, canto coral, entre outros. Hoje é uma
das integrantes da Banda Waldemar Henrique.
E la é apenas uma das milhares de cr ianças,
adolescentes e adultos que passaram pelos cursos de
música da FCCM nos últimos anos. Somente em 2022
são 1.568 alunos matriculados, sendo 850 alunos na
sede, localizada na Folha 31 e 718 nas oito extensões
espalhadas por todos os núcleos do município de

Amanda Vieira hoje sonha em ser professora de música
e compartilhar o que aprendeu
14 a 20 de novembro de 2022

maneira estratégica, para atender crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Atualmente são oferecidos cursos teóricos e práticos de
Musicalização Infantil, Bateria, Teclado, Flauta Doce,
Prática de Banda, Canto Coral adulto e infantojuvenil,
Fanfarra, Violino, Viola de Arco, Violão e Contra Baixo
Acústico.
A idade mínima é de 5 anos, com o curso de
musicalização infantil que busca desenvolver toda uma
percepção para o mundo musical. Quem inicia com
mais de 10 anos já pode fazer a matrícula no
instrumento que lhe interessa.

Atualmente são oferecidos mais de 10 cursos, de
musicalização, canto a vários instrumentos
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SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA

Atendimento e entrega de medicação é feita nas Unidades Básicas de Saúde

10.275 pacientes recebem tratamento contra
a diabete em Marabá
Uma das doenças mais comuns e que atinge em grande
escala a população mundial é a Diabetes, que
representa o aumento da glicose no sangue. Em
Marabá, cerca de 10.275 pacientes recebem tratamento
contra diabete através das Unidades Básicas de Saúde
(UBS). Entre os benefícios estão os atendimentos
preferenciais agendados, distribuição gratuita de
medicamentos e monitoramento dos pacientes.
O dia 14 de novembro é conhecido como o Dia Mundial
da Diabetes. Data usada para reflexão, combate e
controle da doença no mundo inteiro. O dia faz menção
ao aniversário de Sir Frederick Banting, co-descobridor
da insulina, juntamente com Charles Best.

Ações para identificação da doença também são
realizadas em visitas dos Agentes de Saúde
14 a 20 de novembro de 2022

As equipes de ACS também fazem o acompanhamento
e abordagem do paciente em suas casas e os
direcionam para a UBS. Os medicamentos necessários
para manter o controle da doença também são
entregues nos postos de saúde, assim como a
solicitação de exameser o atendimento do paciente
portador de diabetes.
Manter uma alimentação mais saudável, com mais
legumes, verduras, frutas, sem tantos carboidratos,
doces e evitar refrigerantes que tem muito açúcar.
Praticar atividade física para melhorar o
c o n d i c i o n a m e n t o c a rd í a c o s ã o a l g u m a s d a s
recomendações dos especialistas.

Após diagnosticado paciente passa a receber
acompanhamento mensal
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SEGURANÇA
DMTU

Objetivo foi conscientizar sobre os perigos do trânsito e homenagear profissonais

Entrega de mudas marca Dia Mundial em
Memória às vítimas de Trânsito
O Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito foi
lembrado com a entrega de 92 mudas de árvores a
condutores de veículos na entrada da Marabá Pioneira,
na manhã deste sábado, 19. As mudas simbolizam o
número de vítimas que perderam a vida em acidentes
de trânsito no município este ano. A data é recordada
no mundo inteiro no terceiro domingo de novembro
desde 2005, como proposta da Organização das Nações
Unidas (ONU). O Departamento Municipal de Trânsito
e Transporte Urbano de Marabá (DMTU) realizou a
ação com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança
Institucional (SMSI), Departamento de Trânsito do
Estado (Detran), Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Motoristas do SAMU também participaram da ação
14 a 20 de novembro de 2022

O agente Rafael Nogueira, coordenador de Educação
no Trânsito do DMTU, destaca ainda o quanto a
violência no trânsito tem impactado diretamente o
sistema de saúde, a previdência, e a vida de milhares de
pessoas, em especial dos jovens que são a maioria das
vítimas fatais dos acidentes. Segundo o DMTU, dados
estatísticos dão conta de que 30 mil pessoas perderam a
vida no trânsito brasileiro, em 2020. E 120 mil foram
indenizadas por invalidez permanente, sendo a
maioria na faixa etária dos 21 a 49 anos. “Essa data tem
tcomo objetivo básico propor uma reflexão sobre como
a gente pode melhorar o impacto negativo que a
violência do trânsito tem na sociedade e agradecer aos
profissionais que nos ajudam nessa missão”, comenta.

Motoristas foram abordados para ganharem muda e
receberam bem a iniciativa
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ACONTECE NA CIDADE
EXTRA MURO
Na última semana foi realizada ação de saúde na Vila
União, a equipe Extramuro da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) ofertou à comunidade vacinas, testes rápidos
(Covid, HIV, Sífilis e Hepatite), consultas médicas e de
enfermagem, distribuição de medicamentos mediante
receita, aferição de pressão arterial, acompanhamento do
Auxílio Brasil, e ainda a coleta de PCCU (exame preventivo
contra o câncer do colo de útero). As ações do Extra Muro
acontecem regularmente em diferentes pontos da zona
rural e zonas descobertas de Marabá.

TRÂNSITO

A Sevop faz uma intervenção na BR-222, no trecho entre
Km-7 e Folha 20, devido ao bueiro metálico que existia e
estava totalmente comprometido. Está sendo instalado uma
linha de aduela no perímetro que atende a grota. Durante
aproximadamente 10 dias vai haver um desvio próximo ao
local, totalmente sinalizado.Os motoristas precisam ter
cuidado, especialmente durante noite, diminuir a
velocidade e obedecer a sinalização para que não ocorra
acidentes. A obra visa melhorias e também evitar que tenha
rompimentos na rodovia.

CASTRAÇÃO
Para o próximo mês, o agendamento de castração de cães e
gatos no Centro de Controle de Zoonoses continua por
meio de mensagens instantâneas, através do aplicativo
WhatsApp, e acontecerá nos dias 24 e 25 de novembro. No
dia 24 são 29 vagas para a população geral destinadas à
castração de cães e gatos machos. No dia 25 são 42 vagas
para cadelas e gatas, sendo que 21 vagas são para castração
de cadelas e 21 para gatas. As vagas são destinadas à
população em geral. As mensagens para concorrer as vagas
devem ser enviadas, no número (94) 3324-4411, a partir das
8 horas da manhã.

IPTU
A Secretaria de Gestão Fazendária de Marabá (SEGFAZ)
informa que o prazo para pagamento da cota única do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto
de 10%, vence no dia 30 de novembro. Assim como a
primeira parcela e a tarifa de manejo de resíduos sólidos,
caso a opção do contribuinte seja pelo pagamento em até
04 parcelas. Essa é a oportunidade de manter os tributos
em dia, além de colaborar com a construção da cidade e
também para evitar restrições no nome, como cobrança
judicial ou protesto da dívida.
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CIDADE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Marabá conta com dois conselhos no município

Conselheiros Tutelares e rede de apoio
garantem direitos das crianças e adolescentes
Na sexta-feira (18) foi comemorado o Dia Nacional do
Conselheiro Tutelar, profissional que zela pela garantia
dos direitos das crianças e adolescentes. A função foi
criada em 1990 junto com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Marabá conta com 10 conselheiros
tutelares, que atuam nos Conselhos Tutelares da Nova
Marabá, na Folha 31, e no Novo Horizonte.

Uma voz da comunidade nessa defesa das crianças e
adolescentes”, comenta Kellen Noceti Servilha,
presidente do CMDCA.

As vagas de conselheiros são preenchidas a cada
quatro anos, por meio de eleição aberta organizada
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente (CMDCA). A próxima eleição acontecerá
em 2023. “Quem escolhe o conselheiro da sua cidade
são os eleitores, as pessoas maiores de 16 anos podem
votar. O conselheiro é uma pessoa da comunidade.

A conselheira tutelar Gerssica Borges, atuante no órgão
da Nova Marabá, revela que o começo dos trabalhos
como conselheira foi difícil, mas que o sentimento é
positivo de ajudar a sociedade. “Foi um impacto
grande quando comecei, tivemos a pandemia com
muitas comunicações de violação, com negligências
dos pais, estupros de vulneráveis, evasão escolar. Mas
trabalhamos para que isso não aconteça em parceria
com toda uma rede para dar apoio a essas crianças e
adolescentes”, comenta a conselheira de primeiro
mandato.

Kellen Noceti Servilha, presidente do CDMCA,
parabeniza os conselheiros do município

Conselheira Gerssica Borges conta que o começo do
trabalho foi difícil e pede que denunciem

14 a 20 de novembro de 2022
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SAÚDE
MATERNO INFANTIL

Evento contou com palestras de médicos, pediatras e fonoaudiólogos

Palestra sobre Novembro Roxo alerta quanto
aos cuidados para redução de partos prematuros
Na quinta-feira, 17, servidores do Hospital Materno
Infantil (HMI), das mais diversas áreas, participaram
de um curso de aprimoramento sobre as ações do
Novembro Roxo, um mês dedicado ao trabalho de
conscientização e ações para reduzir o número de
partos prematuros.

Para a coordenadora da UTI Neonatal do HMI, obstetra
Dra. Alba Valéria Rocha, a campanha Novembro Roxo
que tem 17 de novembro como o Dia Mundial da
Prematuridade, leva um alerta às famílias e à sociedade
sobre o crescente número de partos prematuros, suas
causas e consequências.

De acordo com a ONG Prematuridade.com o parto
prematuro é a principal causa global da mortalidade
infantil antes dos 5 anos de idade e o Brasil é o 10º
colocado no ranking mundial dos países com mais
nascimentos prematuros. O bebê é considerado
prematuro quando nasce antes da 37ª semana de
gravidez – uma gestação completa varia entre 37 e 42
semanas.

O evento ocorreu no auditório do HMI e contou com
programação com palestras de médicos, pediatras,
fonoaudiólogos, fisioterapeutas e enfermeiros, nas
mais diversas abordagens. A ação faz parte do projeto
Acolher Marabá do HMI. De acordo com o Ministério
da Saúde, todo ano são registrados em torno de 340 mil
nascimentos prematuros no Brasil,o equivalente a seis
casos a cada dez minutos.

Bebes do hospital entraram no clima do Novembro
Roxo

Alcileia Tartaglia, Diretora Administrativa do HMI,
comemorou resultado da ação

14 a 20 de novembro de 2022
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SAÚDE
SMS

Foram registrados 68 casos de dengue no município este ano

Departamento de Endemias prepara Dia D de
combate ao Aedes Aegypti
O Departamento de Vigilância Ambiental e Endemias
da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) planeja uma
grande ação junto à comunidade. A ideia é chamar
atenção da população quanto aos cuidados que devem
ser tomados para evitar novos focos do mosquito e o
consequente registro de doenças como a dengue e a
Chikungunya.

foram registrados focos.
Marabá está mantendo o controle da doença. Foram
registrados neste ano 68 casos de dengue, um número
pequeno em proporção à população de todo o
município.

De acordo com dados do LIRA (Levantamento Rápido
de Índices para Aedes aegypti), método simplificado
para obtenção rápida de indicadores entomológicos e
que também permite conhecer a distribuição do vetor
Aedes aegypti, há indicação de que em todos os bairros

Para continuar as ações de forma intensiva neste
período de chuvas na região, o Departamento de
Endemias prepara uma grande ação de trabalho junto
à comunidade, é o Dia D de combate ao mosquito
Aedes aegypti, com distribuição de panfletos em vários
pontos da cidade.

Agentes realizam visitas em locais que têm focos
regularmente

Durante visitas, são limpos locais com potencial para
criatório de mosquitos

14 a 20 de novembro de 2022
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SAÚDE
CORONAVÍRUS

Crianças a partir dos 6 meses também passam a ser vacinadas

Nova etapa da Campanha de Vacinação contra a
Covid-19 começa nesta segunda, 21
Nesta segunda-feira, 21, a Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) inicia uma nova etapa da Campanha de
Vacinação contra a Covid-19. Além dos públicos que já
são atendidos pela campanha, serão atendidos a partir
desta etapa, crianças a partir dos 6 meses a menos de 2
anos de idade.
No dia 18 o Departamento de Imunização da SMS,
recebeu 1650 doses de vacina Pfizer Baby destinada
para este novo grupo. As vacinas estão sendo
distribuídas para as Unidades Básicas de Saúde e
estarão disponíveis para o público a partir do dia 21.
A enfermeira Sheila Macedo, Diretora de Atenção
Básica da SMS, lembra que todas as unidades atendem
a todos os públicos e que mais cinco UBS estarão
atendendo com o horário estendido até às 22 horas nas
segundas e quartas-feiras.
“Iniciamos uma nova etapa da campanha dentro do
município e recebemos hoje a Pfizer Baby que vai ser
para as crianças de seis meses a menores de 2 anos e
todo esse público vai direto numa Unidade Básica de
Saúde de segunda a sexta-feira no horário normal”,
enfatizou Sheila Macedo.
As cinco unidades básicas que vão estar com o horário
estendido até as 22 horas, são: Carlos Barreto em
Morada Nova, Amadeu Vivácqua no bairro São Félix,

14 a 20 de novembro de 2022

Demósthenes Azevedo no bairro Francisco Coelho,
UBS Laranjeiras no bairro Laranjeiras e UBS Hiroshi
Matsuda na Folha 11.
Sheila Macedo lembra ainda que as demais doses da
vacina estão disponíveis para todos os públicos nos
postos de saúde. “Então pedimos para a população que
vá a uma dessas unidades e atualize sua caderneta de
vacinação contra Covid e também as demais vacinas
como a Poliomielite e as demais que estão disponíveis
nas unidades”, informou.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça o pedido para
que a população possa fazer o ciclo de vacinação para
todos os públicos. De acordo com o Departamento de
Imunização, o público a partir da segunda dose da
vacina foi reduzido e para a quarta dose da vacina
apenas 8 mil pessoas foram imunizadas.
“Estamos com uma baixa demanda em relação a
vacinação contra Covid-19, temos hoje 183 mil pessoas
vacinadas com a primeira dose, 53 mil pessoas
vacinadas com a segunda dose, a terceira dose temos
46 mil e quarta dose com 8 mil pessoas vacinadas.
Pedimos à população que procure as unidades de
saúde para se vacinar, vamos nos proteger, atualizar a
caderneta para estar totalmente imunizado”, destacou
Fernando Gomes, Coordenador do Departamento de
Imunização.
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SEASPAC
FEMINICÍDIO

Evento contou com participação de estudantes de várias escolas

I Encontro de Meninas Estudantes inicia 16 dias
de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher
A plenária da Câmara Municipal de Marabá estava
predominantemente feminina e jovem na tarde desta
quarta-feira (16) com a realização do I Encontro de
Meninas Estudantes de Marabá. O evento abriu a
programação dos 16 dias de Ativismo pelo fim da
violência contra a mulher, promovida pelo Conselho
de Defesa dos Direitos da Mulher (Comdim) com o
apoio da Prefeitura. Para tratar o tema “Consciência,
ativismo e estratégias de Políticas Públicas para
meninas e mulheres”.

Ribeiro, além do vice-prefeito Luciano Dias, da
Secretária de Assistência Social Nadjalúcia Oliveira,
representantes de entidades, Ong’s e movimentos
sociais. A programação dos 16 dias de Ativismo pelo
fim da violência contra a mulher seguirá até dezembro,
com diferentes ações por toda a cidade.

O evento contou com a participação de estudantes de
várias escolas, entre elas estão a Anísio Teixeira,
Geraldo Veloso, São Francisco, Doralice Vieira e Darcy

Além da violência contra a mulher, a plenária recebeu
questões reflexivas, como gravidez na adolescência, o
lugar e a identidade da mulher na sociedade, a quebra
de paradigmas herdados de mulheres mais velhas da
família, empoderamento feminino, dentre outros
assuntos atuais relacionados às lutas femininas
diárias.

Tema será Consciência, Ativismo e Estratégias de
Políticas Públicas para Meninas e Mulheres

Também foram discutidas questões como gravidez na
adolescência, lugar e identidade, entre outros

14 a 20 de novembro de 2022
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TORNEIO
SEMED

Jogos ocorrem até o dia 26 de novembro

Alunos de 51 escolas participam do 36º Jogos
da Castanha e 2º Torneio Saúde na Escola
O ginásio de esportes da Escola Municipal Ida Valmont,
no bairro Novo Horizonte, foi o palco para a abertura
da 36ª edição dos Jogos da Castanha em Marabá, que
esse ano está sendo realizado junto com o 2º Torneio
Esportivo do Programa Saúde na Escola. Ao todo são
mais de dois mil atletas, de 51 escolas das redes
municipal, estadual e particular, em modalidades
esportivas, individuais e coletivas (handebol,
basquetebol, voleibol, futsal, queimada mista, cabo de
guerra misto, atletismo, tênis de mesa, natação, xadrez,
judô e badminton).
Os Jogos da Castanha e Torneio Saúde na Escola,
iniciados na quarta-feira (16), seguem até o dia 26 de
novembro com programação em todos os núcleos de

Evento conta com mais de 2 mil atletas
14 a 20 de novembro de 2022

Marabá, envolvendo mais de 100 profissionais da
educação entre professores de educação física,
árbitros e apoio.
Com o reforço da parceria do Programa Saúde na
Escola, como a 2ª edição do tor neio, foram
m o b i l i z a d o s A g e n t e s d e Sa ú d e, T é c n i c o s d e
Enfermagem e demais profissionais da área, que dão
suporte e acompanham os jogos, já que o programa
também trabalha a parte física dos alunos.
A parceria da realização dos jogos da Castanha com o
Torneio do Programa Saúde na Escola mobiliza
também os profissionais da saúde das Unidades
Básicas de Saúde de todos os bairros da cidade.

Handebol, basquetebol, futsal, ping-pong, natação, xadrez,
queimada são algumas das modalidades
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SAÚDE
CTA/SAE

Apoie a causa Dezembro Vermelho

Campanha Dezembro Vermelho inicia com
passeio ciclístico. Apoie a causa. Inscreva-se!
O Centro de Testagem e Aconselhamento/Serviço de
Atendimento Especializado (CTA/SAE) dá início aos
trabalhos da Campanha Dezembro Vermelho, alusiva
ao combate mundial contra a AIDS/HIV. A abertura
acontecerá no dia 4 de dezembro, com a realização do
3º Passeio Ciclístico.

público e um coffee break para todos participantes”,
acrescenta.
Não há limite para inscrições, mas serão distribuídas
apenas 150 camisas na abertura da campanha.

A coordenadora do CTA/SAE, Katiane Chaves, ressalta
que objetivo da campanha é conscientizar as pessoas
quanto à necessidade de realizarem rotineiramente os
testes de detecção da doença.

Fizemos ações no shopping ano passado que nos deu
alcance amplo e acessamos pessoas de várias
localidades, bairros e outras regiões, por isso
c o n c e n t ra m o s a l g u m a s a ç õ e s l á . E s t a re m o s
finalizando no dia 18 por conta das comemorações de
final de ano.

“No início de dezembro de cada ano, realizamos a
abertura da campanha que tem como objetivo chamar
a atenção das pessoas para importância do
diagnóstico, tratamento e monitoramento do
HIV/AIDS, embora continue se priorizando o uso do
preservativo”, destaca.

A coordenadora Katiane Chaves explica que essas
ações são pontuais em dezembro, mas são realizadas
ações itinerantes em todo município e região para
alcance e diagnóstico das pessoas que vivem com HIV.

A corrida será realizada em parceria entre Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria Municipal de
Esportes (Semel). A saída será da Praça da Prefeitura,
com chegada na Praça São Félix de Valois.

O atendimento para testagem rápida e sorologia é
realizado de segunda a sexta-feira, a partir das 7h.
“Priorizamos pela manhã devido a uma gama de
serviços ofertados aqui, seguindo fluxograma interno
de monitoramento e entrega de resultados”, ressalta.

A Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM)
também participará, assim como o grupo Pérolas
Castanheiras do CAPS III. Além disso, durante a
atividade serão realizados testes rápidos, tanto de HIV
como outras DSTs e a distribuição de preservativos.
“Teremos também aulão para mulheres aberta ao

O CTA de Marabá é uma UDM (Unidade Dispensadora
de Medicamentos), onde é realizado o trabalho de
prevenção, promoção e tratamento, com a dispensa de
medicação para as pessoas que vivem com HIV.
Marabá e região tem em torno de 3.800 pessoas
cadastradas no programa.

14 a 20 de novembro de 2022
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SAÚDE
CCZ

Não foi registrado nenhum caso de raiva no município

Marabá atinge meta de vacinação antirrábica
com mais de 36 mil animais imunizados
No próximo dia 18 de novembro encerra a campanha
de vacinação antirrábica em cães e gatos no município,
desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, por
meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que
comemora o resultado da campanha, atingindo a meta
de cobertura vacinal nas zonas urbana e rural de
Marabá.
A campanha começou dia 19 de setembro na zona
urbana. Já na zona rural, as equipes iniciaram a
vacinação no dia 24 de outubro e encerrarão na
próxima sexta-feira. De acordo com o médico
veterinário Flávio Ferreira da Silva, diretor do CCZ, a
campanha atingiu a meta sugerida pela Sespa
(Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará).
“Foi bem gratificante, conseguimos fazer a cobertura
vacinal em todos os bairros de Marabá e se alguém
ainda está com seu animal e não vacinou estamos com
a vacina disponível aqui no CCZ”, informou.
No total, até o momento, já foram vacinados 36.578
animais entre cães e gatos, sendo 29.906 na zona
urbana e 6.672 na zona rural. “Na zona rural, iniciamos
no dia 24 de outubro e vamos encerrar no próximo dia
18 de novembro, mas o quantitativo está sendo o
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esperado. Na zona rural, a população sempre recebe
bem as equipes do CCZ, pois a raiva é uma doença letal
e se transmite principalmente através do gato e do
cachorro, então é importante vacinar e imunizar o
animal de estimação”, explicou Flávio Ferreira.
De acordo com informações do CCZ, não houve
registro de raiva animal no município neste ano. No
ano passado foi confirmado um caso na zona rural de
Marabá em um bovino e todas as medidas sanitárias
foram feitas em parceria com a Agência de Defesa
Agropecuária do Pará (Adepará), com a vacinação em
todos os animais num raio de 10 km do foco da doença.
Ainda segundo o CCZ, neste ano, uma mulher foi
atacada por um cão na Folha 29, a suspeita da doença
foi descartada, após resultado negativo para a raiva, a
partir da coleta de sangue do animal. O diretor ressalta
que se o animal ainda foi vacinado, o CCZ atende
durante todo o período do ano com a vacina contra a
raiva animal.
O horário de atendimento é das 8 às 17h30 de segunda
a sexta-feira, o CCZ está localizado na Avenida 2000,
esquina com a rua Paraná. O animal deve ter acima de 3
meses de nascido.
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No local funciona uma das extensões da Casa da Cultura

Ritmo, harmonia e melodia fazem parte do
projeto musical na Praça da Juventude
Nada como uma boa combinação de ritmo, harmonia
e melodia para provocar as mais diversas sensações
naqueles que ouvem música. Alegria, melancolia,
relaxamento, euforia e lembranças, tudo depende do
momento, gênero e estilo musical escolhido, que aliás,
são inúmeros no mundo inteiro. Essa expressão
artística, uma das mais antigas na humanidade, é
lembrada por uma semana inteira aqui no Brasil. A
Semana Nacional da Música é comemorada entre os
dias 16 e 22 novembro.

método de socialização e aprendizado didático de
crianças e adolescentes. Na Praça da Juventude,
localizada no Km-07, cerca de 400 pessoas entre 12 e 60
anos participam das turmas de música: musicalização,
violão, flauta doce e fanfarra. Por lá, tudo acontece
gratuitamente e de forma profissional. Os alunos se
encontram duas vezes por semana e todos recebem
instrumentos para explorar durante as aulas.

Em Marabá, a prefeitura expande o ensino da música
para centenas de crianças por meio da Fundação Casa
da Cultura de Marabá(FCCM), pois muito mais que
despertar emoções, a música também é utilizada como

Os cursos de 2022 na Praça da Juventude já estão
finalizando, mas as matrículas para o ano seguinte
estão sendo organizadas. Para maiores informações, os
interessados devem acompanhar o site e redes sociais
da Prefeitura de Marabá ou dirigirem-se ao local, onde
será divulgada a abertura das novas vagas.

Alunos têm aula de violão e também recebem
atendimento psicológico, entre outros

Praça da Juventude também disponibiliza aulas de dança,
informática e esportes variados
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XII Corrida de São Félix leva às ruas mais de
300 atletas de todas as idades
Na manhã deste domingo, 20, a Paróquia São Félix com
apoio da Prefeitura de Marabá, realizou a 12ª corrida de
São Félix, em alusão ao Dia de São Félix de Valois,
padroeiro do município. A largada aconteceu em
frente à Igreja que leva o nome do santo e contou com a
participação de mais de 300 atletas, inclusive idosos e
crianças.
“É um evento muito importante, tradicional do
calendário municipal e a Semel cada vez mais está
envolvida nesta corrida que merece toda atenção da
Prefeitura e da comunidade em geral”, diz Thyago
Ferraz, secretário de Esporte e Lazer.
Wilson Paixão, um dos criadores da corrida, estava

Welina Barroso, 1º lugar na categoria feminina, venceu
com tempo de 30min 49seg.

emocionado com a dimensão que o evento alcançou
principalmente neste centenário de devoção a São
Félix em Marabá.
“Quando pensamos em criar esta corrida não
tínhamos noção do tamanho que ela poderia chegar,
era uma corrida amadora, mas chegamos aqui, com o
apoio total da prefeitura, através da secretaria de
Esporte. Sem ela não teríamos como realizar. Teve
crescimento, organização, a secretaria de Esporte é
competente. Temos gratidão por isso”, ressalta o
paroquiano.
Antônio Silva da Silva, manteve o pódio do ano passado
vencendo a prova na Categoria Geral.

Antonio Silva, vencedor na Categoria Geral, com tempo de
23min 03seg.
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