6 | Caderno A • Correio | Marabá, 16 a 18 dezembro de 2017

Cidades
socioeducativo • Festival Bem Viver celebra a vida e projeto
Rios de Encontro luta para tornar 4º Batalhão de Polícia Militar
como primeiro quartel abastecido com energia solar do País

Sessão Solene

Cabelo Seco ganha
primeiras placas
solares comunitárias

Vinte e uma personalidades foram condecoradas durante sessão solene realizada na Câmara
Municipal de Marabá na
noite desta quinta-feira,
14 de dezembro, pelos relevantes e valorosos serviços prestados nas mais diversas áreas e segmentos,
em prol do município de
Marabá.
A Mesa da sessão foi
formada pelos vereadores
Pedro Corrêa, presidente
da Câmara, Irismar Melo,
Cristina Mutran, Alecio
Stringari e Badeco do Gerson.
Pedro Corrêa lembrou que as comendas
são entregues àqueles que
têm reconhecida atuação
no município e que os 21
homenageados são merecedores de tal condecoração.
Os
condecorados
são: Raimundo Pereira
Marinho, pela vereadora Cristina Mutran; Ilker
Moraes condecorou Airton dos Reis Pereira com a
honraria de Cidadão Marabaense; Antônio José de
Souza Brito recebeu das
mãos do vereador Cabo
Rodrigo o Título de Cidadão Marabaense; Priscila
Veloso entregou o título
de Cidadã Marabaense a
Dilza Luz Santana; o vereador Beto Miranda homenageou Antônio Luiz Silva Soares como Cidadão
Marabaense; O vereador
Gílson Dias entregou a
honraria de Cidadão Marabaense para Antônio
Pinto Pereira.
Antônio Vieira dos
Santos, o Neném do Manelão, recebeu do vereador Nonato Dourado
o título de Cidadão Marabaense; Irismar Melo
homenageou Átila das
Neves Portilho com a condecoração de Cidadão

N

esta semana, Rios
de Encontro, o projeto eco-cultural e
socioeducativo enraizado
na comunidade Cabelo
Seco, realizou rodas com as
parceiras Escolas José Mendonça Vergolino e Plínio Pinheiro, estudantes e gestores da Unifesspa e UEPA, a
Polícia Militar de Marabá e
moradores de Cabelo Seco,
para dimensionar o projeto
“Marabá Bem Viver’ e formar uma rede gestora municipal de Energia Solar.
Paralelamente, Rios de
Encontro participou no III Encontro Estadual de Bibliotecas
Públicas, co-realizou o Festival Bem Viver em São João do
Araguaia com estudantes do
Direito da Terra (da Unifesspa), e junto com a empresa
Amazon Solar de Belém, instalou quatro placas solares na
sua Casa dos Rios.
A terceira semana do
VI Festival Beleza Amazônica coincidiu com a notícia
do prêmio nacional de R$
200.000,00 do Ministério da
Cultura para realizar o projeto Redes da Criatividade
em parceria com a Rede
Brasileira de Arteducadores, que objetiva cultivar
o celular como tecnologia
socioeducativa, em cada
região do país.
“Admiramos a coragem ética de nossos parceiros”, disse Dan Baron,
da coordenação do Rios
de Encontro. “Advogando
energia solar como alternativa à energia hídrica,
arrisca exclusão social.
Apesar do reconhecimento
do MinC pela qualidade de
nossos jovens artistas, Rios
de Encontro não foi convidado para se apresentar
na inauguração do Centro
de Convenções de Marabá.
Energia solar questiona interesses financeiros imensos e o modelo falido dos
atuais governos. Mas a atual crise socioambiental que

Engenheiros da Amazon Solar e da Empresa Junior posam felizes após instalar placas
ameaça a espécie humana
exige inovação ética.”
O quartel da Polícia
Militar é uma das prioridades na primeira fase do projeto Marabá Bem Viver. “Temos muita experiência em
tomar decisões inovadoras
que no primeiro momento
geram polêmica e ceticismo profissional”, disse comandante Roosevelt. “Nos
projetos Segurança Cidadã
e Proerd enfrentamos resistência interna. Temos de
lidar com as consequências
trágicas que surgem de mega-projetos industriais que
saiam sem estudos independentes sobre os efeitos
socioambientais ou meca-

nismos de fiscalização. Mas
lideramos. Estarei orgulhoso se tornamos o primeiro
quartel no país abastecido
por energia solar, exemplo
de segurança climática e
formação socioambiental.”
Os benefícios socioambientais e econômicos da energia solar foram
apresentadas nas rodas em
Marabá e São João do Araguaia pelos engenheiros
Alan Sousa e Rômulo Réis
da Amazon Solar, formados pelo Grupo de Estudos de Desenvolvimento
e Alternativas Energéticas,
na UFPA-Belém. “Ontem,
instalamos as primeiras 4
placas solares na Casa dos

Rios”, disse Alan Sousa. “Esperamos que sejam uma sementinha que brotará a primeira cidade sustentável na
Amazônia”, complementa.
O Festival Beleza Amazônica acontece na Casa dos
Rios, Cabelo Seco, aberto a
toda a comunidade de Marabá: a Roda ‘Marabá Bem
Viver’ hoje (19h), a Noite
Cultural (sexta, 19h), a Bicicletada Queremos Bem Viver
(sábado, dia 16, 7h30, com
concentração Pracinha do
Cabelo Seco), e à tarde cultural no PAC (sábado, 16h).
Mais informações podem ser obtidas com Manoela Souza (Whatsapp: 91
988478021).

Câmara homenageia
21 personalidades
Marabaense; Pedro Corrêa prestou justa homenagem, com a honraria
de Cidadão Marabaense,
ao pecuarista Braz Bueno;
Carlos Augusto Olivi recebeu o título de Cidadão
Marabaense do vereador
Morivaldo Maçal; Badeco do Gerson condecorou
como Cidadão Marabaense Cícero Alves de Sousa; Ray Athiê entregou a
Flávio Moreira Viana Rezende a honraria de Cidadão Marabaense; Miguel
Gomes Filho prestou mais
homenagem com título
de Cidadão Marabense a
Gerson Vilhena Gonçalves
de Matos;
Itacir Feuser recebeu o título de Cidadão
Marabaense das mãos do
vereador Alecio Stringari;
Irismar Melo entregou a
honraria de Cidadão Marabaense a Valdemir Fernille Girato, diretor geral
do Hospital Regional do
Sul e Sudeste do Pará Dr.
Geraldo Veloso; Márcio
do São Félix prestou reconhecimento ao frei Ronaldo Gomes de Melo com o
título de Cidadão Marabaense.
Tiago Koch homenageou Milton Rodrigues
de Sousa, o Milton Maranhense, com a honraria
de Cidadão Marabaense;
Nonato Dourado representou o vereador Edinaldo Machado e entregou a
Valdinar Ferreira Bezerra
o título de Cidadão Marabaense; Pastor Ronisteu
entregou a Leila de Oliveira Araújo a condecoração
de Honra ao Mérito.
No final da sessão, a
Câmara prestou homenagem ao vereador Rodrigo
Lima da Silva, o Cabo Rodrigo, que recebeu do parlamento o título de Cidadão Marabaense. (Ascom
CMM)

Vereadores e os homenageados com comendas de Honra ao Mérito e Cidadão Marabaense na noite de quinta

Educação

UAB e UEPA inscrevem para Especialização em Matemática
A Universidade do Estado do Pará (UEPA) lançou
nesta quinta-feira, 14, edital
para o curso de Especialização no Ensino de Matemática para o Ensino Médio,
com 40 Vagas no Polo UAB
Marabá, destinadas a profissionais licenciados em
Matemática e áreas e afins
(Física, Química e Estatística). O curso ocorrerá na
modalidade a distância, em
períodos regulares, sendo
20% de sua carga horária
com encontros presenciais
na UAB Marabá.
Para fazer a inscrição
os interessados deverão
acessar o endereço eletrônico http://www.uepa.br/
proseed17 para preencher
e anexar toda a documentação solicitada, no período
de 14 a 20 de dezembro de
2017. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00.
Será concedida a isenção de pagamento da taxa

e apresentação da Carta de
Intenção), de caráter eliminatório; c) 3ª fase: Análise
e Avaliação da experiência
profissional, qualificação
profissional e da Carta de
Intenção, de caráter classificatório.
Para baixar o edital e
consultar demais informações do PROSEED/2017 os
candidatos deverão acessar
o site www.uepa.br e/ou
www2.uepa.br/proseed17.

UAB em Marabá mantém parceria com a UEPA em cursos de graduação e pós-graduação
de solicitação de inscrição
aos candidatos portadores
de qualquer deficiência ou
necessidade especial, bem
como para pessoas com hipossuficiência econômica

e que estejam inscritos no
CadÚnico do Governo Federal.
O processo constitui-se de três fases, cuja
realização obedecerá à se-

guinte ordem: a) 1ª fase:
Solicitação de Inscrição, de
caráter eliminatório; b) 2ª
fase: Homologação de Inscrição (Análise de atendimento ao requisito mínimo

O CURSO
Visa
proporcionar
discussões teórico-metodológicas e práticas educacionais que contribuam
para mudanças na dinâmica de sala de aula, e para a
construção e aquisição do
conhecimento por meio
de um processo de ensino
e aprendizagem participativo e significativo, fortalecendo o compromisso com
a melhoria da qualidade do

ensino e da aprendizagem
da matemática. A matriz
curricular do Curso prevê
360 (trezentas e sessenta)
horas/aula, em 24 (vinte e
quatro) meses, incluindo
o tempo de elaboração e
apresentação da monografia de conclusão do curso.
As aulas terão início no primeiro semestre de 2018.
A UAB MARABÁ
O Polo da Universidade Aberta do Brasil em
Marabá, é mantido pela
Prefeitura Municipal, foi
inaugurado em 30 de junho
de 2009 e instituído pela Lei
Mun. nº 17.586/13, oferta
Cursos na modalidade semipresencial em níveis de
Graduação e Pós-Graduação (Lato Sensu) por meio
de Convênio com Universidades Públicas. Para mais
informações: (94) 991023679 ou na Fanpage: @uabmaraba. (Divulgação)

