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Produtores do PA 3 Ilhas
recebem kits de produção
para fruticultura

SEAGRI



Secretaria entrega kits de irrigação para 
produtores do PA 3 Ilhas

Na  quinta-feira, 9, a comunidade de agricultores do 
Projeto de Assentamento (PA) 3 Ilhas, na Estrada do Rio 
Preto,  foi beneficiada com a entrega de 10 kits de 
irrigação para instalação em projetos de fruticultura.

A entrega foi realizada na sede provisória da Associação 
dos Agricultores Familiares do Assentamento Três Ilhas 
(Afati) ao presidente da Associação, o agricultor 
Ademilton Sousa Quadros.

“Estamos felizes e o coração está alegre, pois estamos 
aqui há sete anos e essa parceria com a Seagri nos 
fortalece. Estamos agradecidos por tudo que vem 
acontecendo. A expectativa é que a produção aumente 

e isso é uma benção que estamos recebendo”, 
comentou.

No PA, os kits vão beneficiar inicialmente 10 famílias de 
agricultores, que já iniciaram produção de milho, 
maracujá, goiaba e outros. O material é composto de 
motobomba, canos, fios e demais itens. Um dos 
beneficiados que está feliz da vida com o kit é o 
agricultor José Matias Alves da Cruz.

No ano passado, no programa de irrigação foram 
atendidas 250 famílias. Os kits ajudaram em Sistemas 
Agroflorestais e fruticultura com equipamentos como 
cano, moto bomba e microaspersor.

SEAGRI

Ano passado foram 250 famílias beneficiadas com a 
iniciativa
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Material é composto por motobomba, canos, fios e 
microaspersor

10 famílias de pequenos produtores receberam kits  
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Construção do NEI Eunice Vieira Lemos avança 
para  fase de acabamento
As obras do Núcleo de Educação Infantil Professora 
Eunice Vieira Lemos, localizado na Avenida Cruzeiro 
do Sul, no Bairro da Paz, já estão bastante avançadas. 
As equipes da construtora iniciam a fase de colocação 
das vigas superiores para o telhado, reboco de paredes, 
colocação de pisos e acabamento. A área vai abrigar 
também a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Rayara Carvalho Costa.

O NEI Eunice Lemos contará com dez salas de aula, 
sala de leitura, sala de informática, cozinha, banheiros 
adaptados para crianças e para pessoas com 
deficiência; bloco administrativo com secretaria, 
diretoria, sala dos professores e playground. O local 

ainda contará com um chafariz que disponibilizará 
água para a vizinhança. 

A equipe encarregada pela obra comenta que a 
previsão de entrega do NEI é até o final de julho e que  a 
Prefeitura decideo a data da inauguração.

Os recursos são provenientes do Salário Educação e do 
erário municipal  no valor de R$ 3.141.085,81. 

O NEI  atualmente funciona em um prédio alugado, 
localizado na Avenida Cuiabá. O novo núcleo atenderá 
aproximadamente 300 alunos por turno.

SEVOP

Local contará com 10 salas de aula, sala de leitura e de 
informática, além do bloco administrativo
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Novo NEI atenderá aproximadamente 300 alunos por turno

Equipe realiza a colocação de vigas superiores para o 
telhado
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Diversos bairros ganham pavimentação em 
concreto nas ruas de Marabá
Melhoria na qualidade de vida da população começa 
com a pavimentação das ruas, um exemplo é a Avenida 
Alfredo Monção, no bairro da Paz. O que antes era um 
trecho quase intrafegável devido ao acúmulo de lama e 
muita poeira,  hoje apresenta uma realidade 
completamente diferente para quem passa pelo local.

A avenida que atravessa o bairro recebeu completo 
serviço de drenagem das águas pluviais e foi toda 
pavimentada com concreto armado. Esse tipo de 
asfalto também foi utilizado no bairro Liberdade, na 
Avenidas Gaviões, Orlando Solino, Maria Adelina, 
Brasil, Gabriel Pimenta, entre outras.

Na Nova Marabá, os moradores vivem essa realidade 
em diversos locais,  como Folha 6, Folha 8, Folha 10, 
Folha 28  e Avenida das Torres, no bairro Araguaia.

Os serviços de infraestrutura continuam na Avenida 
das Torres com a finalização dos contornos das duas 
vias que receberam pavimentação em concreto em 
substituição ao asfalto, que já apresentava bastante 
problemas devido ao tráfego .

Em  muitas ruas de Marabá,  o asfalto existe há  mais de 
20 anos. Nestes casos, a Sevop vai iniciar o serviço de 
recapeamento asfáltico logo que cessar o período de 
chuvas para reduzir os problemas.

SEVOP

Pavimentação em concreto oferece maior resistência 
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Folha 6, 8, 10, 28, Avenida das Torres e Alfredo Monção são alguns locais beneficiados

Serviços estão sendo realizados na Avenida das Torres
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Dose bivalente da Pfizer contra Covid-19 segue 
disponível nas UBS do município
A aposentada Izabel Macedo, 72 anos, levantou cedo 
nesta quinta-feira, 9, para receber imunização. 
Moradora da Folha 28, ela se dirigiu até a Unidade 
Básica de Sáude Hiroshi Matsuda, na Folha 11, para 
receber a dose bivalente da Pfizer contra a Covid-19.

Já  havia tomado as quatro doses anteriores e soube 
pela televisão que  podia tomar o reforço. Para ela, sair 
para se vacinar é sinal de que os piores dias passaram. A 
idosa relembra como se sentiu na época em que as 
restrições para circulação eram mais rígidas, 
principalmente por ser do grupo de risco.

“É um alívio, eu tinha medo. Foi angustiante, só a gente 
ver o jeito, os outros morrendo e a gente sabendo, tudo 
privado dentro de casa, as igrejas a gente não podia ir, 
os bancos fechados, sem gente. Foi muito angustiante”, 
relembra.

Izabel ainda faz um convite às pessoas que já podem 
tomar a dose bivalente. “Idosos a partir de 60, se 
liguem, venham para cá, tá no jeito”, alerta.

Além dos idosos, o imunizante também é voltado para 
pessoas imunossuprimidas, a partir de 12 anos, ou 
seja, aquelas que por algum motivo tenham o sistema 

imunológico mais frágil.

O gerente da UBS Hiroshi Matsuda, Dilceu Barroso, 
reforça o convite à população.

Para receber o imunizante é preciso fazer parte dos 
grupos atendidos nesse momento, apresentar o cartão 
SUS, documento de identificação e dirigir-se até a UBS 
mais próxima.

IMUNIZAÇÃO

Dirceu Barroso, gerente da UBS Hiroshi Matsuda, reforça
convite  à população
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Dona Izabel Macedo fez seu reforço contra a Covid-19
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Sala de leitura da Escola Cristo Rei realiza 
bate-papo com escritores

SEMED

A estudante Andressa Silva contou sua experiência com
o livro O Andarilho Cego

Encontro abordou debate sobre diferentes livros 
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                                        Estudantes expressaram opiniões sobre as obras
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Na manhã de quinta-feira, 9, aconteceu na biblioteca 
da Escola Municipal Cristo Rei, no bairro Jardim União, 
o “Papo reto da poesia, do verso, da prosa”, um encontro 
especial dos alunos que frequentam o espaço com 
autores de livros que eles  leem na biblioteca.

Estiveram presentes os autores Orlando Morais, com o 
livro de crônicas O andarilho cego, e Josinaldo Viana, 
com sua autobiografia. Na ocasião, os estudantes 
puderam expressar suas percepções sobre as obras e 
trocar experiências com os autores.

Quando a obra encontra no leitor um lugar em que 
evoca sentimentos e reflexões é quando seu objetivo foi 

alcançado. Foi isso que aconteceu com a estudante do 
7º ano, Andressa Silva, que ficou encantada pelo livro O 
andarilho cego. Ela conta que ficou fascinada pelos 
trechos do livro em que o autor traz na narrativa 
sensações que transmitem afeto e nostalgia, como por 
exemplo estar na casa dos pais ou contemplar a 
paisagem por meio de uma varanda.

No caso do escritor Josinaldo Viana, por se tratar de 
uma autobiografia, a obra suscitou questionamentos 
e m  a l g u n s  e s t u d a n t e s  e  u m  s e n t i m e n t o  d e 
identificação em outros. No livro, o autor retrata a 
infância e  a adolescência difícil que teve após a perda 
dos pais.
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Carisma de Claudivan alegra o dia a dia na 
Secretaria de Obras

GENTE QUE CUIDA DA GENTE

Fábio Moreira, secretário de Obras, enaltece o trabalho
do servidor Claudivan
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Quem chega na recepção da Secretaria de Viação e 
Obras Públicas (Sevop) querendo resolver algum 
assunto relacionado à secretaria,  protocolar 
documentos ou mesmo falar com o secretário, logo se 
depara com um senhor simpático e de sorriso largo que 
fica no balcão. Trata-se de Claudivan Amoury, que 
trabalha há 38 anos no município e na Secretaria de 
Obras está há 10 anos. Mesmo depois de todo esse 
tempo trata a todos com toda simpatia e presteza.

Claudivan é filho de Marabá e nasceu no ano de 1964, 
no Hospital Municipal. Neto de avós libaneses, que 
foram os donos da primeira padaria da cidade, sempre 
morou na Velha Marabá, onde cresceu brincando pela 
orla, pescando no rio e onde mora até hoje.

Na prefeitura, ele começou a trabalhar em 1986, 
durante a gestão do prefeito Nagib Mutran, na antiga 
Secretaria Municipal de Educação (Semed) que 
funcionava no prédio onde hoje se encontra o Museu 
Municipal. Depois mudou para a Secretaria de Obras, 
onde está até hoje.

Na Sevop, Claudivan já passou pela oficina, setor de 
Recursos Humanos e foi para a recepção, onde está até 
hoje. Ele fala com todo orgulho de seu trabalho.

Fábio Moreira, secretário de Obras, fala da convivência 

com Claudivan e da importância do seu trabalho.

Fábio também elogia o jeito de ser de Claudivan. “Ele é 
uma pessoa muito alegre. É a primeira pessoa a receber 
o público e é importante essa recepção ser boa porque 
estamos aqui para servir a população. Ele já faz um 
primeiro filtro, tem uma experiência de saber ouvir a 
situação e às vezes não é aqui e tem que dar uma 
orientação onde procurar, o que fazer, se cabe à 
secretaria. Ele consegue conviver muito bem com a 
população e com os colegas de trabalho”, pontua.  
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Aumento da iluminação pública em 
Morada Nova melhora a segurança  no bairro
O trecho da Avenida Araguaia, entre Morada Nova e o 
Novo 12, num total de 800 metros, vai receber 
iluminação pública. Os postes e as luminárias já estão 
sendo colocados na área. São 56 postes com 
iluminação branca, sendo 28 postes de cada  lado.

Foram colocados 8 postes e a expectativa é que dentro 
de 45 dias, o trecho esteja completamente iluminado. 
De acordo com moradores da área já foram registrados 
assaltos, inclusive com roubos de celulares de alunos 
de escolas próximas.

O pastor Gilmar Veiga mora há 8 anos e afirma que 
muitas pessoas reclamaram da falta de iluminação. 

“Aqui era muito escuro, inclusive já ocorreram assaltos 
aqui nas proximidades, mas graças a Deus as a coisas 
estão acontecendo para melhor. Essa iluminação vai 
trazer mais segurança para as pessoas, onde elas vão 
poder fazer suas caminhadas no final da tarde e início 
da noite. Quem ganha com tudo isso é Morada Nova. 
Nosso bairro está de parabéns”, comenta.

A iluminação deste trecho de 800m em Morada Nova, 
fica em sentido ao município de Nova Ipixuna. Os 
serviços começaram com a instalação dos postes de 
concreto. O projeto de iluminação da Avenida Araguaia 
teve a participação do vereador Aerton Lima da Cruz 
(Aerton, O Grande). 

CIDADE

8 postes já foram colocados e o restante será fixado em 
45 dias

Pastor Gilmar Veiga comemora aumento da iluminação
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Trecho da Avenida  Araguaia entre Morada Nova e o Novo 12
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Secretaria de Saúde realiza abertura oficial da
campanha voltada à prevenção do câncer uterino
Na manhã de quarta-feira, 8 de março, a Secretaria 
Municipal de Saúde deu início à campanha Março 
Lilás, que transcorre durante todo o mês com ações 
voltadas para a prevenção ao câncer de colo de útero. O 
objetivo é conscientizar não só as mulheres, mas 
também os homens quanto à importância da 
prevenção que é realizada através do exame de PCCU e 
das vacinas contra HPV em crianças de 9 a 14 anos. O 
evento foi voltado para as servidoras da Saúde.

A abertura oficial foi realizada pela coordenadora da 
Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde, Gabriela 
Cavalcante, que destacou a importância do evento.
“Hoje estamos realizando tanto a abertura do Março 

Lilás como comemorando o Dia Internacional da 
Mulher, uma data tão importante que significa 
conquistas e tempos de lutas em relação à política, a 
trabalho, ao meio cultural, ao meio social, tudo isso 
r e p r e s e n t a  a  b u s c a  d a  m u l h e r  p o r  e s s e 
empoderamento. Estamos iniciando a campanha 
também visto que o câncer do colo de útero é um dos 
que mais mata as mulheres da nossa região.”, explica.

A programação conta com ações nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), nas Unidades de Saúde da Família 
(USF), no Hospital Materno Infantil e no Centro de 
Referência Integrado à Saúde da Mulher (Crismu) com 
consultas e exames voltadas a este público.

ATENÇÃO BÁSICA

Programação continua nas Unidades Básicas de Saúde Evento foi voltado para servidores da Saúde
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Ações da Campanha Março Lilás transcorrem durante todo o mês 
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Hospital Materno Infantil inicia estágio 
supervisionado com acadêmicos de Medicina
Durante a noite da quarta-feira, 8, os estudantes do 
curso de Medicina da Facimpa –  Faculdade de Ciências 
Médicas do Pará – foram recepcionados, no Auditório 
do Hospital Materno Infantil (HMI), para iniciar o 
processo de estágio supervisionado no HMI, durante 6 
meses. No evento de acolhida, os estudantes foram 
treinados sobre a estrutura interna do prédio, rotinas, 
regras, horários e quantitativos de funcionários.

Segundo a Diretora Técnica do HMI, Doutora Daiane 
Oliveira, também docente dos acadêmicos, a cada 
semestre as turmas serão renovadas, para que todos 
recebam experiência curricular.

Neste 1º semestre de 2023 serão 112 alunos atuando em 
todos os setores do HMI. Eles serão auxiliados pelos 
profissionais do hospital. Para Ranna Fontinele, 22 
anos, que está no 7º semestre de Medicina, a 
experiência será única e essencial para a carreira.

A diretora técnica do HMI enfatiza sobre o apoio que os 
acadêmicos darão para difundir ainda mais a prática da 
Lei nº 18.102, de 1º de abril de 2022, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de ministrarem cursos e orientações 
sobre manobra de Heimlich (manobra do desengasgo), 
aos pais e responsáveis de recém-nascidos, no HMI.

CIÊNCIA
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Serão 112 alunos atuando em todos setores do HMI

Estágio supervisionado terá duração de 6 meses Daiane Oliveira, diretora técnica do HMI, considera que
medida será de grande valia
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Vilas Cristalândia e Patauá receberam ações
 estratégicas de saúde
Na última semana a Secretaria Municipal de Saúde 
promoveu ações estratégicas na zona rural, por meio 
das Coordenações ExtraMuro e Saúde da Mulher, nas 
Vilas Cristalândia e Patauá. Entre os serviços realizados 
estão atendimento médico e de enfermagem, testes 
rápidos  de Covid, vacinas, aferição de pressão arterial 
e glicemia, coleta do exame preventivo do colo uterino 
(PCCU), atualização do Cartão SUS, entrega de 
medicação e outros.

Dia 04, no posto de saúde da Vila Cristalândia foram 

realizados 40 atendimentos médicos, 40 aferições de 
PA, 20 de glicemia, 8 de hemoglobina glicada, 7 coletas 
de PCCU, 11 atualizações do Cartão SUS, 40 aplicações 
de vacinas e 983 medicamentos dispensados.

Já na Vila Patauá, no dia 05, a ação foi na Escola Raquel 
de Queiroz, onde as equipes fizeram 43 atendimentos 
médicos, 32 aferições de PA, 21 testes de glicemia, 7 
coletas de PCCU, 17 atualizações do Cartão SUS, 40 
vacinas aplicadas e 802 medicamentos dispensados.

ZONA RURAL
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Ações beneficiaram mais de 200 pessoas

Foram 1783 medicamentos dispensados nas ações  80 pessoas receberam vacinação durante a iniciativa
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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
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@marabapagov @prefeituramaraba @marabapagov Prefeitura de Maraba
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