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Assinado convênio
para construção de
nova ponte

OBRAS



Prefeitura e  Estado assinam convênio para 
construção da 3ª ponte sobre o Rio Itacaiúnas
A cerimônia de assinatura do convênio para a 
construção da terceira ponte sobre o Rio Itacaiúnas foi 
realizada na noite de quarta-feira (11), no Centro de 
Convenções com a presença do governador do Estado 
Hélder Barbalho, do prefeito de Marabá Tião Miranda e 
vários representantes políticos e da sociedade civil.

A ponte será em concreto armado, medindo 518,5 
metros de extensão e ligará os núcleos Nova Marabá e 
Cidade Nova, das proximidades do 4º Batalhão de 
Polícia Militar, na Folha 33, até o Bairro Filadélfia, no 
Núcleo Cidade Nova. A obra está orçada em 93 milhões 
de reais, sendo que a parceria do Governo do Estado é 

de 50 milhões, dos quais 25 milhões já foram 
depositados nos cofres municipais. O projeto prevê 
ainda o prolongamento e pavimentação da Avenida 
2000 e de ruas do entorno, beneficiando e valorizando 
casas e lotes de mais de 50 mil moradores dos bairros 
Filadélfia, São Miguel da Conquista, Folha 33 e Folha 35.

Agradecendo a parceria com o Governo do Estado e 
com Câmara Municipal de Marabá, o prefeito Tião 
Miranda destacou a importância da obra que dará 
maior trafegabilidade e mobilidade no município. O 
gestor ressaltou ainda o grande fluxo de veículos na 
cidade, uma média de 35 mil veículos por dia. 

INFRAESTRUTURA

Evento contou com a participação de representantes 
políticos e da sociedade civil

A obra está orçada em 93 milhões de reais
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 Projeto prevê também prolongamento 
e pavimentação da Avenida 2000 e ruas do entorno



Programa Apoio Marabá inicia
cadastramento de ambulantes móveis
Nesta segunda-feira, 16, o Programa Apoio Marabá 
(PAM) inicia o cadastramento dos ambulantes móveis 
(cadastrados na Divisão de Vigilância Sanitária e 
D e p a r t a m e n t o  d e  Po s t u ra )  p a ra  a n á l i s e  d e 
documentação e posterior recebimento do auxílio de 
R$500 reais. O cadastro dessa categoria segue até o dia 
18, quarta-feira.

O PAM busca contemplar os profissionais que tiveram 
suas atividades afetadas pela pandemia. O auxílio 
financeiro tem como objetivo atenuar os prejuízos 
causados pelo tempo em que esses profissionais não 
trabalharam.

O cadastro  poderá ser realizado em três pontos: Cine 
Marrocos, no núcleo Marabá Pioneira; Auditório da 
SEASPAC, no núcleo Cidade Nova, e no CRAS do 
Distrito de Morada Nova. O atendimento será das 8h às 
14h.

Entre os documentos requisitados estão: RG, CPF, 
Cartão SUS e o formulário de requerimento 
devidamente preenchido, que você encontra no site da 
Prefeitura de Marabá. Para os ambulantes móveis 
comprovarem a ocupação profissional, é necessário ter 
cadastro na Vigilância Sanitária ou no Departamento 
de Postura do município.

Além disso, pode comprovar a ocupação profissional o 
Número de Inscrição Social no Cadastro Único como 
profissional ambulante; declaração reconhecida em 
cartório da atividade desenvolvida com rendimento 
familiar referente ao último mês de até meio salário 
mínimo (R$550 reais) e declaração da associação a qual 
pertence. Registros fotográficos dos mecanismos 
utilizados para a realização da atividade de ambulante 
também serão aceitos.

Nas etapas anteriores, 296 profissionais de bares e 170 
profissionais do setor artístico musical realizaram 
cadastro. A meta do PAM é atender 2 mil pessoas.

Luiz Silva, diretor técnico da Seaspac e que faz parte do 
Comitê Gestor, faz uma chamada a quem for se 
cadastrar. “É preciso que fiquem atentos às datas, 
horár io e  locais  para o cadastramento.  Nós 
organizamos locais de atendimento em pontos 
estratégicos para atender a esses profissionais. Nossas 
equipes estão preparadas”, ressalta.

Público-alvo: profissionais do setor artístico musical, 
trabalhadores em bares e ambulantes. Para ter acesso 
ao benefício são requisitos para todos os grupos, com 
idade igual ou superior a 18 anos e morar em Marabá há 
pelo menos dois anos.

PAM
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Programa busca contemplar profissionais 
que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia



Escola “Raio de Sol” começa a ser 
construída no PA Itacaiúnas 
A comunidade do Projeto de Assentamento Itacaiúnas, 
distante 58 KM de Marabá, ganhará nos próximos 
meses, uma escola novinha em folha. Trata-se da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Raio de Sol, 
que está sendo construída com sala padrão rural, 
localizada na Vicinal Cristo Rei, BR 230, KM 35, PA 
Itacaiúnas. A equipe de engenharia da Secretaria de 
Viação e Obras (Sevop) é responsável pela fiscalização 
da construção.

De acordo com a Sevop, a Escola Raio de Sol começou a 
ser erguida em 19 de julho, e deve ser finalizada em 
torno de 120 dias. A estrutura terá capacidade para 
abrigar 30 alunos e agora se encontra na fase de 

fechamento que é alvenaria. Anteriormente, a “Raio de 
Sol” era uma escola de madeira, sem ventilação 
adequada. Além da construção da instituição escolar, 
será  feita uma fossa séptica e sumidouro.

Para o diretor de campo da Semed, Ademar da Luz, o 
trabalho da prefeitura de Marabá com construções, 
reformas e ampliações de escolas,  reforça o 
compromisso do município com a educação.

“Em especial, com as comunidades do campo. A escola 
Raio de Sol é de pequeno porte, mas ao mesmo tempo 
representa tudo em termos de futuro para as crianças 
que vivem naquela região”, observa o diretor de campo.

DMTU

Estrutura terá capacidade para 30 alunos Também serão construída uma fossa séptica e sumidouro
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Obras iniciaram em 19 de julho

.



Estádio Emival Mendes passa por reforma
O estádio Emival Mendes, no núcleo de Morada Nova, 
vem passando por trabalho de revitalização em sua 
estrutura. Os serviços iniciaram na última segunda-
feira (9), com a troca da grama, trabalho que ainda 
continua, a previsão para sua finalização é de 30 dias.

O principal espaço de esportes onde reúne centenas de 
pessoas todas as semanas terá nova grama, onde estão 
sendo plantadas 10.800m2 de grama, um investimento 
de R $200,00 (duzentos mil reais), posteriormente virão 
também a pintura e melhorias na iluminação.

“Começamos a execução dos trabalhos na segunda-
feira e a previsão da finalização da plantação da grama 
é de 20 a 30 dias e depois vem as demais etapas, onde 
futuramente estaremos aqui para acompanhar os 
jogos da comunidade, pois aqui em Morada Nova tem 

uma população apaixonada por futebol”, disse Jeandro 
Alves de Lima, responsável pelas equipes na obra e ex-
jogador do Águia de Marabá.

Um dos trabalhadores, que contribui na reforma do 
estádio, é  o Antonio Nunes Filho, 54 anos. Ele 
demonstra bastante satisfação em poder ajudar na 
melhoria da principal praça de esportes de Morada 
Nova. “Aqui é uma felicidade trabalhar. Já fui peladeiro 
e agora estou preparando o espaço para os mais jovens. 
Para que eles possam se destacar aqui no estádio”, disse 
seu Antônio.

O estádio Emival Mendes tem as mesmas dimensões 
de um estádio de futebol profissional e a intenção é 
revitalizá-lo e incluí-lo como palco dos jogos da 
primeira divisão do futebol marabaense.

MORADA NOVA

Estão sendo plantadas 10.800m² de grama Antonio Nunes Filho, 54 anos trabalha na  reforma do 
estádio
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Estádio tem as mesmas dimensões
 de um campo de futebol profissional 



Município realiza substituição de 
pontes antigas por novas estruturas
A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas 
(Sevop) segue com a substituição de pontes antigas, 
feitas de madeira ou ferro, por pontes de concreto, 
mais duráveis e que garantem maior segurança e 
menos custos com manutenção. Atualmente, a 
secretaria executa a obra das pontes da estrada do Rio 
Preto, na Vila Capistrano de Abreu e na vila Murumuru.

A obra ajudará no escoamento das produções de 
minério e agrícola da região, bem como trazer 
melhorias para a comunidade local no que diz respeito 
ao tráfego. A previsão de término é até o final de 
setembro.

Na vila Murumuru, a construção da ponte de concreto 
iniciou há cerca de um mês. Atualmente, a obra está na 
fase de implantação da estrutura com as cortinas que 
servem para segurar as cabeceiras da ponte. Além 
disso, está sendo executada a fundação do bloco 
central de sustentação do empreendimento.

A construção da ponte na estrada do Rio Preto iniciou 
há dois meses, em substituição à antiga estrutura de 
m a d e i r a ,  e  j á  e s t á  n o  e s t á g i o  f i n a l  c o m  o 
concretamento da lage. A ponte terá 26 metros de 
comprimento por 4,20 metros de largura em mão 
única.

ZONA RURAL

Obra ajudará no escoamento das produções de minério
e agrícola da região

Ponte do Rio Preto  terá 26 metros de comprimento
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Pontes de madeira estão sendo substituídas por pontes de concreto



OBRAS

SEAGRI

CCZ

ESPORTE

ACONTECE NA CIDADE

Os serviços de pavimentação em concreto continuam 
sendo executados nas vias da Folha 28, entre elas estão a 
Quadra 4, Rua V 296 e Rua V 298, Quadra 13 e Quadra 2, 
totalizando, nesta etapa, 5 vias sendo pavimentadas. Na 
rua em que José Clésio Rodrigues mora há 40 anos, já está 
completamente pavimentada. Aos 70 anos de vida, sendo 
um dos pioneiros do local, ele não acreditava que um dia 
poderia ver os serviços sendo realizados. Os serviços 
realizados na folha 28 fazem parte de um pacote de obras 
que incluem ainda as folhas 22 e 27.

Durante toda a manhã da sexta-feira (13), os técnicos e 
médicos veterinários do Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ) estiveram nos residenciais Tiradentes e Jardim do 
Éden no núcleo São Félix/Morada Nova a fim de  fazer 
coleta de sangue de cães para exames na semana de 
combate a Leishmaniose. No total, mais de 200 animais 
foram submetidos a retirada de amostras de sangue para 
análise, há dois dias a mesma ação aconteceu em Morada 
Nova em dois pontos, onde foram coletadas 
aproximadamente cem amostras de sangue, totalizando 
nas duas ações aproximadamente trezentas coletas.

Projeto de Assentamento 26 de Março, distante cerca de 25 
quilômetros da sede do município espera uma produção 

recorde para esse ano.  Para incentivar as famílias a saírem 
da vulnerabilidade, o Cras oferece uma variedade de 

serviços, como cursos, palestras, oficinas, 2.326 
participaram. A expectativa do produtor é que possa colher 

da dele algo em torno de 120 mil quilos da fruta, um 
percentual de 20% a mais que em 2020. Além dos 

equipamentos fornecidos para os agricultores, a Seagri 
disponibiliza um caminhão para fazer o transporte.

Depois de 17 anos de inaugurado e sem nenhuma reforma na 
estrutura, o ginásio de esportes Renato Veloso, na Folha 16, 
na Nova Marabá, recebe os primeiros trabalhos da 
revitalização. O novo piso será todo emborrachado (padrão 
FIFA), nova estética e, segundo Thiago Miranda, o novo 
projeto vai trazer mais modernidade ao ginásio da Folha 16. 
Com isso, a programação esportiva do ginásio está 
temporariamente suspensa, no entanto, o atendimento na 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer continua 
acontecendo normalmente. Ele foi inaugurado na gestão do 
prefeito Sebastião Miranda Filho, em  2004.
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CRAS retoma atetividades presenciais com 
oficinas culturais
O artesanato, a música e a dança são elementos da 
artecultura utilizados pelos profissionais do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Centro 
de Referência da Assistência Social (CRAS), no trabalho 
com os grupos de crianças, adolescentes, mulheres e 
idosos. No Dia Nacional das Artes, celebrado no dia 12 
de agosto, a data foi comemorada com oficinas

O serviço foi retomado recentemente de forma 
presencial, para a alegria da Taiz Costa de Araújo, de 10 
anos. Para ela, todos os encontros são um novo 
aprendizado. “Eu gosto de vir porque é muito divertido. 
A gente aprende várias coisas e faço lá em casa 
também. Eu já fiz um quadro e um enfeite de parede, 
meu objetivo é aprender”, enfatiza.

No CRAS o artesanato é feito por meio de oficinas com 
as facilitadoras e/ou orientadoras sociais utilizando 
diversos materiais, a exemplo, de E.V.A, pintura, 
sementes, dentre outros. “São vários produtos que a 
gente tenta reaproveitar ao máximo, para que elas 
possam entender que a partir daquele material, que 
seria jogado fora, elas poderiam fazer uma coisa de 
embelezamento, pra dentro de casa, mas pra algo 
lúdico, brinquedos”, enfatiza Raná Rego, coordenadora 
pedagógica do  CRAS.

Os atendimentos no CRAS estão acontecendo para 
turmas de 20 pessoas, uma vez por semana. A meta é 
atender uma média de 400 pessoas, com a oferta de 
várias modalidades, como capoeira, dança e oficinas. 

DIA NACIONAL DAS ARTES

Taiz Costa de Araújo, 10 anos, comemora retorno das 
oficinas presenciais

Ação foi realizada com as crianças em comemoração ao
Dia Nacional das Artes.
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos funciona 
como forma de estimular criatividade das crianças



Início das obras no Espaço Educacional 
Especializado em pessoas autistas
Previsto para funcionar no próximo ano, o Espaço 
Educacional Especializado no Atendimento a pessoa 
diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) está com as obras em pleno andamento. O antigo 
prédio que abrigava o NEI Maria da Consolação, 
localizado na travessa Coqueiro, no Bairro Santa Rosa, 
agora está sendo totalmente revitalizado para atender 
a  d e m a n d a  d e  a l u n o s  d a  r e d e  m u n i c i p a l 
diagnosticados com autismo.

De acordo com Lucas Garcia, engenheiro da Sevop, os 
trabalhos estão  contemplando a estrutura física 
completa, desde o telhado ao piso, o que inclui a parte 
elétrica e hidráulica. 

O engenheiro também acrescenta que o espaço 
educacional contará com 5 salas de atendimento e 1 
para administração, bem como, cozinha, pátio e 
jardim. “Vamos trocar todo o piso, toda a reforma do 
telhado, forro, esquadrias, etc”.

A revitalização do prédio executada pela empresa GA 
Construções está orçada em R$ 290.763,93 oriunda do 
Salário Educação e erário municipal. A previsão de 
conclusão é para outubro de 2021. 

Segundo o censo, atualmente existem uma média de 
1.300 alunos com deficiência matriculados na rede 
municipal, 211 deles são diagnosticados com  TEA. 

ATENÇÃO BÁSICA

Espaço contará com 5 salas de atendimento Telhado, piso, parte elétrica e hidráulica estão sendo 
contemplados 
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Espaço será totalmente revitalizado



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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