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Núcleo arqueológico
tem mais de 325 
sítios cadastrados

CASA DA CULTURA



Dedicação no resgate das civilizações 
e culturas passadas
No dia 26 de julho, o Brasil comemora o Dia Nacional do 
Arqueólogo. A data reconhece a importância desse 
profissional que se dedica a estudar as sociedades que 
viveram em épocas passadas, por meio de vestígios 
deixados. Em Marabá, o Núcleo de Arqueologia da 
Fundação Casa da Cultura, (FCCM), inaugurado em 
2019, guarda um importante acervo, próximo a um 
milhão de artefatos e mais de 325 sítios arqueológicos 
identificados e cadastrados.

O Núcleo de Arqueologia, Etnologia e Educação 
Patrimonial, funciona em um prédio moderno, com 
armários deslizantes, que abriga a reserva técnica, 

material colhido e catalogado por mais de três décadas.

O acervo que resgata a memória da região trabalha com 
o salvamento arqueológico, a curadoria de artefatos 
arqueológicos e etnológicos, atividades de campo para 
identificação e registro de sítios arqueológicos, 
documentação de manifestações culturais e coletas de 
materiais e análises laboratoriais das peças.

O núcleo desenvolve ainda serviços e consultorias 
especializadas em Educação Patrimonial, por meio de 
atividades voltadas para valorização e preservação da 
cultura e Arqueologia de Contrato.

DIA DO ARQUEÓLOGO

Visitas são realizadas através de agendamento Recentemente foi datado um sítio arqueológico de 
mais de 12 mil anos
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 A Fundação Casa da Cultura de Marabá guarda 
um rico acervo no Núcleo de Arqueologia, 

Etnologia e Educação Patrimonial



Viveiro produziu mais de 700 mil mudas 
em 2021 e deve ultrapassar 1,5 milhões
A base da produção do viveiro da Seagri (Secretaria 
Municipal de Agricultura) é a produção de mudas de 
açaí. Com mais de 700 mil mudas  produzidas em 2021, 
o viveiro é responsável para alavancar o crescimento 
econômico dos agricultores do município e região.

Além da cultura do açaí, a Seagri trabalha com a 
manufatura de sementes de ipês, jatobás, castanhas, 
acerola, ingá, romã, Araçá Boi, goiaba entre outras 
sementes. O agricultor interessado em cultivá-las, 
deve se dirigir à secretaria e realizar o cadastro . Caso 
seja necessário, ele receberá visitas técnicas para 
conduzir na plantação.

Outra cultura que a Seagri costuma investir é a do 
cacau. Através de uma parceria entre Instituto de 
Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará – Ideflor-bio e Seagri são fornecidas 
sementes para o produtor.  Assim como treinamento 
para produzirem suas próprias mudas.

O produtor que desejar retirar mudas, pode se dirigir 
até a Seagri, preencher a ficha com cadastro, 
dependendo da quantidade as mudas são liberadas, ou 
se for plantio comercial como um hectare ou dois, é 
realizada uma visita técnica, para incentivá-lo a 
investir também na irrigação ou adubação.

AGRICULTURA FAMILIAR

Além das mudas a secretaria também ensina algumas 
técnicas comoa hidroponia

Produção do viveiro tem aumentado ano após ano
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Cultivo do Açaí é carro-chefe do viveiro 
no incentivo às cadeias produtivas da região

.



Em 02 meses, CCZ realiza mais de 300 
testes rápidos de leishmaniose
Do final de maio até o mês de julho, 314 animais foram 
testados contra a leishmaniose, no Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ).Mesmo que o cão não apresente 
sintomas, o teste para detectar a doença, também 
conhecida como calazar, deve ser realizado, a fim de 
preservar o cão, as pessoas que moram com eles e até 
mesmo vizinhos. 

O médico veterinário Flávio Ferreira, coordenador do 
CCZ, alerta para os cuidados com a doença, caso não 
tratada, pode ser fatal. Ele destaca que o diagnóstico é 
necessário para ser aplicada a vacina e ressalta a 
importância da prevenção. “Fazer uso de repelentes, 
sprays que você pode usar de sete em sete dias, fazer 

uso da pipeta e coleiras que tem uso de 4 meses a 8 
meses para prevenir e fazer controle ambiental (não 
acumular lixo e outros materiais) para que o mosquito 
não venha proliferar na residência ou em locais que 
tenham esses animais”,  aconselha o médico 
veterinário.

Serviço: 

Os testes gratuitos estão disponíveis no CCZ, as 
segundas-feiras de 8 às 10h, quartas-feiras de 13 às 15h 
e também nas quintas-feiras das 8 às 10h.
Endereço: Avenida 2000 s/n. Belo Horizonte. 
Telefone (94) 3324-4411 (Whatsapp)

CONTROLE DE ZOONOZES

Resultados positivos são encaminhados para realização
do teste laboratorial

Atendimento se dá por ordem de chegada
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Testes são aplicados na hora



Programa Criança Feliz atende mais de 
600 famílias no município
Desde 2018, o município de Marabá conta com o 
P r o g r a m a  C r i a n ç a  Fe l i z ,  re s p o n s á v e l  p e l o 
acompanhamento de crianças de 0 a 36 meses, que 
fazem parte do Cadastro Único, e até 72 meses para as 
crianças que recebem o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), além de gestantes. É um programa 
do Governo Federal que, em Marabá, é coordenado 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Proteção e Assuntos Comunitários (SEASPAC).

A metodologia principal do programa é a visita 
domiciliar, realizada por técnicos capacitados, 
seguindo as diretrizes da cartilha de Cuidados para o 
Desenvolvimento da Criança (CDC), elaborada pelo 
Nações Unidas através da Unicef.

Durante as visitas são realizadas atividades lúdicas, 
que estimulem o desenvolvimento integral das 
crianças, bem como o fortalecimento dos vínculos 
familiares e da participação da família nesse momento 
importante, como destaca a Secretária de Assistência 
Social do município Nadjalúcia Oliveira.

As visitas são realizadas de forma periódica. As 
crianças são visitadas semanalmente e as gestantes a 
cada mês. O programa iniciou com 400 famílias 
atendidas e, atualmente, realiza o acompanhamento 
de 490 crianças e 112 gestantes, após o Governo 
Federal anunciar que Marabá poderia ampliar em 
mais 200 atendimentos. O Programa Criança Feliz no 
município é referência para o estado do Pará.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Crianças recebem visitas dos assistentes para realização 
de atividades lúdicas

Programa atende crianças de 0 a 36 meses
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Programa atende 490 crianças e 112 gestantes



OBRAS 

SSAM

COLETA DE LIXO

CESTAS BÁSICAS

ACONTECE NA CIDADE

Na manhã da quinta-feira (22), foi dado início ao processo 
de terraplanagem da segunda etapa da obra de extensão 
da Orla do Bairro Francisco Coelho, conhecido como 
Cabelo Seco. Durante a madrugada, os caminhões da 
Secretaria de Viação e Obras Públicas levaram piçarra ao 
local e, logo cedo, as máquinas iniciaram os trabalhos. A 
obra está sendo construída em três etapas. A primeira foi a 
construção do muro de contenção,  a segunda etapa está 
sendo realizada pela própria Sevop, com a terraplanagem e 
a 3º etapa, consiste na obra de urbanização.

O serviço de limpeza urbana, realizado pela Prefeitura de 
Marabá, funciona dia e noite, por toda a cidade, sem 
interrupção. Os 415 agentes de conservação trabalham 
firmemente para manter a limpeza e possibilitar o descarte 
correto dos resíduos. Para garantir o serviço de coleta de 
lixo, o SSAM montou 12 rotas ao dia e 11 à noite. Além 
disso, existem 30 container espalhados em pontos 
estratégicos na cidade, que servem também para depositar 
o lixo recolhido pelas equipes de varrição. Posteriormente 
os contêineres são transportados por dois caminhões 
poliguindastes ao aterro sanitário.

 A Grota do Aeroporto está passando por obras de 
infraestrutura com a revitalização do canal e melhorias das 
ruas aos arredores. Uma ação conjunta do Serviço de 
Saneamento Ambiental (SSAM), Secretaria de Viação e 
Obras (Sevop) e do Departamento de Postura do Município. 
O projeto de urbanização correspondente a 800 metros, que 
vai do bairro Jardim Vitória ao bairro da Liberdade visando 
evitar os impactos de transbordamentos e assoreamento do 
local, o que ocorre no período de chuvas na região, 
prejudicando todo o trecho no entorno da Grota.

Na manhã desta terça-feira a Secretaria de Assistência Social, 
Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac) realizou a 
entrega de 70 cestas básicas para os rabeteiros que 
trabalham no Rio Tocantins. A demanda veio através de uma 
solicitação da Associação dos Rabeteiros da Praia do 
Tucunaré, que pleitearam a entrega das cestas.  A categoria 
não havia sido contemplada com a entrega de benefícios e 
auxilio ainda, como ocorreu com outras categorias no 
primeiro semestre, como profissionais de bares, vendedores 
ambulantes, desabrigados e artistas. Com isso foi sentida a 
necessidade de ajudar esse grupo.
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Ampliação da escola Pedro Marinho
segue para a etapa final
Os dois blocos da Escola Pedro Marinho, na zona rural, 
na Vila Brejo do Meio, foram completamente 
revitalizados. Um novo bloco foi construído, 
ampliando o número de salas de aula para sete, além de 
uma sala multifuncional para leitura e acesso à internet 
cujo roteador já foi instalado. A sala para leitura era um 
sonho antigo da comunidade escolar.

Os serviços de pintura interna, sistema elétrico, 
iluminação e piso também já foram finalizados nos 
blocos. A próxima etapa é finalizar a rede de drenagem 
com instalação de canaletas e detalhes pequenos de 
acabamento, como instalação de corrimões e dois 
lavatórios de mãos no hall de entrada, levando em 
consideração os cuidados com a pandemia.

A escola também contará com salas administrativas 
para a recepção, diretoria, secretaria e sala dos 
professores. Atualmente, estão sendo construídas a 
cozinha, dispensa, banheiros e área de convivência 
para os estudantes.

A escola funciona no lugar atual desde 1978 e atende 
também alunos de 14 localidades da zona rural entre 
elas os Projetos de Assentamentos (PA´s) Alegria, 
Burgo, Cinzeiro, Iguaçú, Andiroba, 3 Ilhas, Tibiriçá e 
Buriti. São 315 estudantes do primeiro ao quinto ano 
do ensino fundamental nos turnos manhã e tarde. No 
período noturno funciona a Educação de Jovens e 
Adultos etapas 1 e 2. Por causa da pandemia as aulas 
acontecem remotamente.

ZONA RURAL

Atualmente estão sendo construídas a cozinha, 
dispensa, banheiro e área de convivência

Troca do sistema elétrico, iluminação e piso já foram 
finalizados
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Blocos foram revitalizados e número de salas de aula foi ampliado



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

maraba.pa.gov.br

@marabapagov @prefeituramaraba @marabapagov Prefeitura de Maraba

contigo porque é um momento que tu estás 
escrevendo teu nome num capítulo importante de 
Marabá, que é o reconhecimento da política pública 
da mulher como um norte e uma lei. Foi um trabalho 
que discutimos com a sociedade para que tivesse 
legitimidade, mas foi também um trabalho da sua 
gestão, através da Seaspac e Coordenadoria da 
Mulher”, elogia Júlia Rosa.
policiais nesta batalha.

Aprovado Plano Municipal de Políticas
Públicas para as mulheres do município
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