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Prefeitura entrega Nei Professor
Jurandy Varela, na Folha 25

 

  DE 22 A 25 
DE FEVEREIRO 

DE 2020 

VEM CURTIR 
A FOLIA 

EM MARABÁ

MARABÁ PIONEIRA  •  LIBERDADE  •  SÃO FÉLIX  •  MORADA NOVA

O Núcleo de Educação Infantil (NEI) 
Professor Jurandy do Rosário Varela, foi 
inaugurado na última sexta-feira (14) e 
vai atender mais de 120 crianças, entre 
3 e 5 anos, distribuídas em oito turmas 
do maternal e jardim I e II. O prédio 
atende as especificações técnicas do 
Pró-infância tipo C, Programa Nacional 
de Reestruturação e Aquisição de 
equipamentos para a rede escolar 
pública, que visa garantir o acesso de 
crianças à creches e escolas, a partir 
da melhoria na infraestrutura física da 
rede de educação infantil. Durante a 
inauguração do NEI, a Prefeitura 
entregou um micro-ônibus à 
Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) para compor a frota de 
Transporte Escolar do município. 

O novo ciclo da campanha de vacinação 
contra o sarampo, com público-alvo 
especial para pessoas de 5 a 19 anos, vai 
até 13 de março. Com meta de cobertura 
vacinal de 95%, o dia D aconteceu neste 
sábado (15). Apesar da campanha ter 
como foco essa faixa etária, as Unidades 
Básicas de Saúde disponibilizam as doses 
de tríplice viral para as pessoas com até 
49 anos, que não se vacinaram. A SMS 
orienta que a população mantenha a 
carteira de vacinaçao em dia.

Campanha de vacinação contra 
sarampo continua nas UBS   
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 tradicional Bloco Gaiola das Loucas Oestá com seu estande montado na 
Praça do Novo Horizonte divulgando a 

programação e fazendo a venda de abadás. A 
expectativa da coordenação do bloco é que 
este ano mais de 50 mil pessoas participem 
da festa promovida pelas ruas do núcleo 
Cidade Nova. Este ano, o palco principal que 
será montado em frente ao Lions Clube. Além 
disso, mais dois pontos de som serão 
montados em frente ao Sesi e na praça do 
Novo Horizonte. As atrações começam às 10 
horas da manhã e às 15 horas sairá o arrastão 
pelas ruas do núcleo Cidade Nova. 

Bloco Gaiola das Loucas garante
folia no núcleo Cidade Nova 

O bloco Jegue Elétrico, esse ano, espera 
arrastar cerca 5 mil pessoas pelas ruas do KM 
07. O bloco, que tem 19 anos de fundação, traz 
como tema “Jegue Folia: a sua alegria é nossa 
energia”. Entre as novidades de 2020 está o 
novo boneco do jegue e a reforma do carro 
rosa. O arrastão, que acontece na terça-feira 
de carnaval (25), mantém a tradição de ser 
puxado por um jumento carregando um som 
na carroça. A programação está prevista para 
iniciar a partir das 16h, com concentração 
entre as Ruas O e C do bairro KM 07. 

Bloco Jegue Elétrico, do KM-07 
sai às ruas com novidades em 2020

O bloco “Doido é tu” vai sair no Assastão de 
blocos, no sábado, dia 22 de fevereiro. 
Durante o desfile serão apresentadas peças 
artesanais, dentre outros trabalhos realizados 
pelos usuários do CAPS. A concentração está 
marcada para às 17h, próximo ao porto de 
embarque e desembarque na Orla de Marabá. 
Os foliões são usuários, familiares e 
servidores do CAPS, mas o bloco é aberto a 
toda a população.

Bloco “Doido é tu” vai levar 
mensagem de inclusão para as ruas
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Folia acontece em todos os cantos
da cidade durante 4 dias de festa

A concentração do Bloco Fogo no Rabo será 
em horário diferenciado no sábado (22), na 
Colônia Z-30, a partir das 17h, com saída às 18h 
até a Casa Bandeira. Estarão também os 
Blocos Carro de Mão, Brilho da Noite, Arrastão 
do Amor, Águia de Fogo, Flor do Campo e Rei 
do Campo. Segundo a organização, o objetivo 
é concentrar o máximo de pessoas dos 
bairros Liberdade, Nova Marabá e Santa Rosa. 
Ao chegar na Casa Bandeira os blocos se 
unem aos demais que estarão fazendo a 
abertura do carnaval.

Bloco Fogo no Rabo vai iniciar 
concentração às 17h na Colônia Z-30  

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult), em 
parceria com a Licam (Liga Carnavalesca de 
Marabá), realiza nos dias 22 e 23, sábado e 
domingo, arrastão na Orla Sebastião Miranda. 
No total, 21 blocos vão cair na folia de momo na 
cidade. A concentração do arrastão acontece 
em frente à Casa Bandeira, na Avenida 
Marechal Deodoro, a partir das 20 horas. Os 
trios elétricos saem com os blocos a partir das 
21 horas do ponto de concentração.

Arrastão leva 21 blocos para a 
Orla nos dias 22 e 23

Já está tudo pronto para a festa cultural 
mais democrática do país. O Carnaval 2020 
de Marabá promete levar folia e alegria a 
todos os núcleos da cidade. Os bairros 
Morada Nova, São Félix e Liberdade 
contarão com estrutura próprias e grandes 
shows para animar os moradores da região. 
Já a Orla de Marabá, principal ponto 
turístico da cidade, terá o arrastão de 21 
blocos, além da apresentação de cantores 
nacionais e locais, na Praça São Félix de 
Valois, durante as quatro noites de festa (22 
a 22 de fevereiro).
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