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Escola Jonathas Athias é entregue à
 comunidade totalmente revitalizada

A entrega da reforma da Escola 
Jonathas Pontes Athias, localizada na 
Folha 22, Nova Marabá, na noite da 
última quinta-feira (12) foi marcada 
por entusiasmo. Alunos, professores, 
a gestão e todo corpo de 
funcionários que compõem aquela 
instituição de ensino, agora estão 
mais acomodados, depois de uma 
revitalização que contempla desde 
pintura, construção de auditório, 
quadra, até partes elétrica e 
hidráulica. A reforma, que beneficia 
cerca de mil alunos do 1° ano do  
Fundamental ao Médio, contemplou 
além de pintura, telhado, biblioteca, a 
parte elétrica e o auditório novo que 
agora comporta mais de 150 cadeiras

Na manha desta sexta-feira (13), a Secretaria 
de Agricultura (Seagri) recebeu novos 
veículos e maquinários. Na ocasião foram 
entregues um trator, uma grade, duas 
peneiras, dois trituradores, uma 
minicarregadeira, uma caçamba, além de 
um carro popular. Os equipamentos foram 
adquiridos com recursos próprios do 
município. Também foi feito a reinauguração 
do Laboratório de solo e animal da Seagri 
que estava parado há mais de 8 anos.

Prefeitura reinaugura laboratório 
da Seagri e entrega veículos



Bolsa família

cASA DA CULTURA

A Fundação Casa da Cultura de Marabá 
inaugurou na última quarta-feira (11), a partir 
das 18h, o Núcleo de Arqueologia, Etnologia 
e Educação Patrimonial. No evento, foi 
lançada também a segunda edição da 
Revista Sumaúma. Com 333m² de área 
construída, o Núcleo de Arqueologia, 
Etnologia e Educação Patrimonial conta 
com salas especiais e totalmente equipadas 
para pesquisa, análise e documentação de 
peças e arquivos arqueológicos e 
etnográficos. O prédio conta com uma sala 
de educação patrimonial, sala de triagem e 
reserva técnica.

FCCM inaugura Núcleo de Arqueologia, 
Etnologia e Educação Patrimonial

o mês de dezembro os beneficiários do NPrograma Bolsa Família (PBF) recebem 
um pagamento adicional do Governo 

Federal, o Abono Natalino. Tem direito ao 
abono somente pessoas presentes na folha de 
dezembro. O valor do beneficio é o mesmo da 
parcela regular e segue o calendário do PBF, 
portanto, os pagamentos serão feitos entre os 
dias 10 e 23 de dezembro, de acordo com o 
final do número do NIS. O comitê identificou 
que existem 233 pessoas com o benefício do 
PBF liberado, mas que ainda não buscaram o 
pagamento. Essas pessoas devem procurar o 
CRAS mais próximo de sua casa. 

Mais de 200 beneficiários do PBF
estão aptos a receber abono natalino 



SICOM

 Sicom - Secretaria Municipal de AMineração, Indústria, Comércio, 
Ciência e Tecnologia registrou 2023 

novos empreendimentos em Marabá no ano 
de 2019.  A expectativa é que esses números 
ultrapassem os 2600 empreendimentos até 
o fim do ano. A desburocratização na 
criação de MEI’s e de micros e pequenas 
empresas e as orientações da Sala do 
Empreendedor são os principais fatores do 
crescimento do número de 
empreendimentos abertos na cidade. Ao 
todo foram 3853 atendimentos realizados 
nos nove primeiros meses do ano.

Sala do Empreendedor registra mais 
de 2000 empreendimentos este ano

SSAM

O Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM) procura manter sempre 
limpa a cidade em todos os períodos do 
ano. No entanto, com o início das chuvas, o 
trabalho de limpeza de valas, grotas e 
bueiros se intensifica para facilitar o 
escoamento de águas pluviais e, com isso, 
evitar possíveis alagamentos. Na quarta-
feira, 11 de dezembro, o SSAM está com 
quatro frentes de trabalho, sendo dois com 
ajuda de maquinário e dois exclusivamente 
manuais. A limpeza com máquinas 
acontece nos residenciais Novo Progresso 
e Jardim do Éden.

Prefeitura faz limpeza de grotas e
 bueiros para escoamento de águas



OBRAS

Iluminação

A Prefeitura, através da Secretaria de Viação 
e Obras Públicas (Sevop), e do Serviço de 
Saneamento Ambiental (SSAM), publicou na 
última semana aviso de licitação para 
contratação da empresa de engenharia 
para execução do serviço de iluminação 
pública, no trecho da BR-222, que vai do 
Núcleo São Félix até Morada Nova e no 
trecho que vai do Aeroporto até ao KM-08. A 
notícia foi divulgada oficialmente durante o 
discurso do prefeito de Marabá, Tião 
Miranda, durante cerimônia de inauguração 
do NEI Tarsila do Amaral, no Bairro de 
Morada Nova, no último dia 29 de novembro.

Trechos no Núcleo Morada Nova e 
Km-08 vão receber iluminação

omerciantes e moradores do KM-07 Ccomemoraram, na última sexta-feira (13), 
a chegada do asfalto, próximo a rodovia. 

A prefeitura está concluindo 300 metros de 
pavimentação asfáltica na área em frente ao 
supermercado Colinas. Além disso, a pista 
passou dos sete metros para nove metros de 
largura, beneficiando o tráfego no local. Antes 
do asfalto, todas as ruas receberam serviço de 
drenagem e terraplanagem, para garantir que 
não haja mais alagamentos na região. Após a 
conclusão da pavimentação, serão feitos o 
meio fio e a sarjeta. A obra ainda conta com a 
construção de um estacionamento de 5 metros.

Prefeitura realiza pavimentação 
asfáltica no Bairro KM-07 



EDUCAÇÃO

om um ginásio lotado de crianças e Cadolescentes, aconteceu na tarde de 
terça-feira (10), no ginásio de esportes 

Renato Veloso na Folha 16, o encerramento do 
curso de formação de multiplicadores do 
Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência (Proerd), mantido 
através da parceria entre governo do Estado 
e Prefeitura de Marabá. O Proerd é um projeto 
da Polícia Militar (4º BPM / CPR II), em parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED), que trabalha com disciplinas que 
utilizam instrumentos no combate às drogas e 
à violência no âmbito escolar.

Mais de 2500 alunos participam 
da formatura do PROERD em Marabá

CULTURA

Cerca de 1.800 alunos da Escola Municipal de 
Música Maestro Moisés Araújo, da Fundação 
Casa da Cultura de Marabá, e das extensões 
de Morada Nova, Escola José Mendonça 
Vergolino, Amapá e Praça da Juventude 
participaram do tradicional Recital de Natal, 
na noite de sexta-feira (13), no Centro de 
Convenções “Leonildo Borges Rocha”. Na 
ocasião, as apresentações contemplaram 
musicalização infantil, grupos de cordas, 
violão, violino, violoncelo, viola, bandas A e B, 
teclado, bateria, fanfarra, coral e balé da 
extensão da Praça da Juventude. A exposição 
encantou a plateia que compareceu em peso. 

Recital de Natal da Casa da Cultura
envolve cerca de 1800 alunos  
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