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Renegados é 
campeão do 1º turno 
do marabaense

ESPORTE



Semana  definiu campeões da 1º e 2º divisão 
do campeonato marabaense de futebol 
A semana foi decisiva para os times do campeonato 
marabaense de futebol. Na quinta-feira (28,) foi 
realizada a final da 2º divisão que consagrou o time do 
Juventude Paraense, da Folha 19, com vitória de 3x2 
sobre o Águia Dourada, representante da Vila Brejo do 
Meio.

 Já na sexta-feira foi a vez do Renegados, representante 
do bairro Santa Rosa, confirmar seu favoritismo e 
garantir o  título do 1º turno da 1º divisão, com uma 
vitória por 5x1 sobre o Juventus, do Bairro Liberdade.

Ambas as partidas aconteceram no Estádio Zinho 
Oliveira e contaram com boa participação do público, 
que fizeram uma bela festa nas arquibancadas. 

O campeonato marabaense é organizado pela Liga 
Esportiva de Marabá (Lemar), com apoio  da Secretaria 
Municipal de Esportes (Semel), que através de um 
convênio realizou a  doação de dois pares de camisas 
para todos os times, ajuda na estrutura para realização 
dos jogos e na fiscalização. A competição terá uma 
premiação de R$ 30 mil para o campeão.

Os campeões do primeiro turno garantiram a vaga na 
final da competição que acontecerá em dezembro. Eles 
enfrentarão os campeões do segundo turno que 
começa em novembro. 

Caso o mesmo time vença os dois turnos ele será 
declarado campeão antecipadamente.

SEMEL

Pela segunda divisão, título ficou na mão do Juventude
Paraense

Troféu foi entregue pelo secretário de esportes de Marabá, 
Thiago Miranda
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Renegados confirmou favoritismo e levou o título do 1º turno da 1º divisão



Um rolê de equilíbrio e performances 
sobre fitas chamado Slackline
Uma grande fita elástica ancorada e presa nos troncos 
das árvores da Praça Monsenhor Baltazar, na Folha 16, 
Nova Marabá, se tornou um lugar de manobras, saltos e 
giros de tirar o fôlego. O nome do esporte é Slackline, é 
difícil de falar, mas bonito de ver e o “rolê” tem 
inúmeros benefícios para o corpo e mente.

Após um momento de alongamento, a professora de 
Educação Física, Hilda Maria, sobe na fita de 
aproximadamente cinco centímetros de largura, 
respira fundo e num exercício de muita concentração e 
equilíbrio, dá início a manobras. Olhar fixo, levanta 
uma perna aqui, estica a outra ali e os braços ajudam a 
dar equilíbrio.

A concentração é um dos principais  pontos 
excepcionais nesse esporte. “É um esporte de 
equilíbrio, que envolve muita força e concentração. 
Quando a gente sobe não tem como pensar em outra 
coisa que não seja a fita. Então a gente exercita a 
concentração. Automaticamente o cérebro vai sendo 
treinado a se concentrar em  todas as outras áreas da 
vida”, conta.

Entre os benefícios da prática do esporte para o corpo, 
ela cita a força, equilíbrio, além do foco, respiração e o 
lado social, pois o local já virou o point da galera do 
slackline, skate, ginástica de mulheres e outras 
atividades. 

COMPORTAMENTO

Para os interessados, o grupo Slackline Marabá tem uma 
conta no Instagram @marabaslackline
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Hilda Maria ressalta que o esporte exige acima de tudo concentração

Treinos acontecem na Praça Monsenhor Baltazar, na 
Folha 16



Sala do Empreendedor promove ação 
itinerante em Morada Nova
A Sicom (Secretaria Municipal de Mineração, Indústria, 
Comércio, Ciência e Tecnologia), por meio da Sala do 
Empreendedor realizou na quarta-feira (27), ação 
itinerante no Mercado Municipal “Lúcia Mendes”, no 
núcleo Morada Nova. A ação é o cumprimento do Plano 
de Trabalho da Sala do Empreendedor, que visa 
incentivar a formalização e regularização das 
atividades informais do município e ainda orientar no 
que diz respeito à legalização, trâmites municipais 
como viabilidade, vistorias, alvarás, cobrança de taxas, 
emissão de notas fiscais e outros.

A ação tem como principal meta a divulgação dos 

serviços oferecidos pela Sala do Empreendedor de 
Marabá e ainda a formalização e legalização dos 
pequenos negócios no município de Marabá, destinada 
aos pequenos empreendedores. 

O coordenador da Sala do Empreendedor Rafael 
Amorim afirma que a ação é de suma importância para 
o processo de divulgação dos serviços oferecidos para a 
Sala do Empreendedor de Marabá, tendo como 
objetivo principal a formalização de pequenos 
negócios desenvolvidos no município, tirando da 
informalidade os empreendedores e contribuindo para 
geração de emprego e renda para o município.

EMPREENDEDORISMO

Na ocasião foram 52 pessoas orientadas O serviço itinerante já percorreu a Feira Livre da Getúlio
 Vargas, Feira da Liberdade e agora da Morada Nova
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 Ação é o cumprimento do Plano de Trabalho da Sala do Empreendedor



Centro de Atendimento Psicossocial 
completa 17 anos
Um dia de muita arte e cultura para celebrar os 17 anos 
do CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial). Na 
ocasião também foi comemorada a passagem do Dia 
Mundial da Saúde Mental, no último dia 10 de outubro. 
O encontro aconteceu nas dependências do próprio 
CAPS, na Nova Marabá, e atraiu um público formado 
por usuários do Centro e familiares.

No espaço não faltaram apresentações de grupos de 
danças, declamações de poesias, apresentação de 
grupo de teatro da Fundação Casa da Cultura, além de 
muita música com a participação da Banda Desmonte 
e apresentação dos grupo de Dança Contemporânea e 
de Carimbó, formado por usuários e servidores do 
CAPS.

O CAPS II comemora 17 anos de criação, porém já 
existia antes com o nome de Núcleo de Atenção à 
Saúde Mental .  O Centro é  responsável  pelo 
atendimento de pessoas com problemas psiquiátricos, 
visando a recuperação da saúde mental e a integração 
do paciente com sua família e comunidade. Para 
alcançar esse objetivo, o CAPS conta com uma equipe 
multiprofissional e com atividades coletivas e 
individuais, além do tratamento médico.

“Comemoramos também a celebração da passagem 
do dia mundial da saúde mental que acontece em 10 
de outubro e fizemos um momento cultural com 
nossos usuários”, explicou Morgana Lobo, Diretora do 
CAPS II.

CAPS III

Encontro aconteceu nas dependências do próprio CAPS Evento foi marcado por muita animação
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Eventos culturais com funcionários e usuários celebrou a data



Obras avançam na Ponte da Vila Canaã 
No momento, as obras de construção da nova ponte da 
Vila Canaã, na Marabá Pioneira, estão voltadas à 
conclusão da mesoestrutura, que consiste no pilar e 
transversais.

De acordo com Eduardo Bogaz, engenheiro da 
Secretaria de Viação e Obras (Sevop) em Marabá, os 
trabalhos estão entrando no segundo mês e toda a 
parte de fundação da nova ponte já foi finalizada. “Eles 
devem concluir a última etapa da mesoestrutura no 
máximo daqui a duas semanas e após isso, já vai iniciar 
a superestrutura, que é o lançamento das vigas“, 
pontua o engenheiro.

A nova ponte que é de concreto armado vai medir 21 x 
9,20 metros. Serão 8 metros de pista de rolamento e 
1,20 metros de passagem para pedestre melhorando o 
acesso e o tráfego no local. A antiga ponte que era de 
ferro e estava com a estrutura comprometida, remonta 
à história da própria Vila e seus moradores.

Dona Maria de Lourdes Pinto de Oliveira, mora na Vila 
Canaã  há mais de 40 anos, antes da construção da 
ponte sobre o  Rio Itacaiúnas e  vivenciou a 
movimentação de pessoas e veículos no local, que era o 
principal acesso para chegar até ao Porto das 
Canoinhas e atravessar para o bairro do Amapá. Agora 
aos 72 anos, a aposentada revive um marco na história 
da localidade e está com boas expectativas.

“Eu moro aqui desde 80 e essa passagem sempre foi 
importante. Mas a que tinha aqui já estava bastante 
danificada. Eu acho que vai ficar boa para as pessoas 
idosas, crianças, passarem”,  enfatiza sobre as obras.

Morador a quatro décadas do bairro, José Bonifácio, 60 
anos, também vive expectativas positivas com as 
obras.  “Vai beneficiar todos nós moradores aqui da 
rua”, especula o vendedor de comida.

As obras de construção da ponte da Vila Canaã estão 
orçadas em R$ 570.527,47. Valor oriundo de recursos 
próprios da Prefeitura de Marabá. A previsão de 
conclusão é para dezembro de 2021. 

SEVOP
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No momento obras estão voltadas a conclusão da mesoestrutura
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Nova ponte irá medir 21 x 9,20 metros.



COPA DO SERVIDOR

MULTIVACINAÇÃO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

ACONTECE NA CIDADE

Em comemoração ao dia do Dia do Servidor Público no 
Brasil, celebrado oficialmente dia 28 de outubro, foi 
realizada nesta quinta (28), a abertura da “Copa de Futebol 
e do Society Master do Servidor”, promovida pela 
Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer 
(Semel). A Semel efetuou a doação de uniforme para cada 
equipe. A expectativa é que a final da Copa de Futebol dos 
Servidores aconteça no Estádio Zinho Oliveira, ainda sem 
data definida.

A Ordem Unida, como o próprio nome já menciona, é 
definida pela execução de movimentos de uma única vez, 
de maneira rápida e exata, externando a disciplina, 
obediência e o espírito de liderança. E é isso que os alunos 
da Escola Municipal Cristo Rei, no Bairro Jardim União, 
aprendem todas às terças e quintas-feiras, no projeto 
“Ordem Unida”, em parceria com a Guarda Municipal de 
Marabá (GMM) e Secretaria Municipal de Educação 
(Semed).

O sábado (30) foi o Dia D da Campanha de Multivacinação 
para crianças e adolescentes disponíveis nas Unidades 

Básicas de Saúde e nas Escolas Cristo Rei, Vila São José, São 
Francisco, José Flávio Fernandes, Raimunda Oliveira Rocha, 

Maria de Jesus Alves Soares, Silvino Santis, Odilio Maia, 
Campus III da Unifesspa e ainda Estação Conhecimento, 

todas as vacinas, a fim de que crianças e adolescentes, bem 
como quem não tomou a primeira dose da vacina contra 

COVID-19, tivesse oportunidade de se imunizar.
 

Na manhã de terça-feira, o Centro de Especialidades 
Integradas (CEI), no bairro Amapá, em comemoração ao 

dia das crianças no mês de outubro, realizou uma ação 
com palestras direcionadas aos pais, sala de pintura e 

cinema para as crianças. Entre as palestras foram 
abordados os temas “Mitos e verdades da pediatria” com a 

pediatra Maria Angélica e acadêmicos do curso de 
Medicina; “Importância do incentivos para os pais 

brincarem com seus filhos para um desenvolvimento 
saudável”, com Sarah Santos, terapeuta ocupacional, e a 

psicóloga Alessandra Silveira;
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Prefeitura realiza serviço de limpeza em
 todos os núcleos
As equipes de limpeza urbana da Prefeitura de Marabá 
estão distribuídas por toda a cidade na manutenção 
das atividades, que contribuem para a prevenção de 
p r o b l e m a s  d e  s a ú d e  p ú b l i c a  e  a m b i e n t a i s , 
promovendo o bem estar da população. No núcleo São 
Félix, os agentes de conservação estão trabalhando na 
entrada do São Félix Pioneiro, descendo pela avenida 
Belém Brasília com o serviço de roçagem, mas também 
receberá a pintura do meio fio. 

Já no centro comercial do bairro, as equipes de varrição 
garantem a limpeza do local. No Km-02, o serviço de 
capina iniciou pela Avenida do Contorno e deve se 
estender pela rua Zacarias Conceição no Km-01. Há 

também equipes trabalhando nos residenciais 
públicos, Praia do Geladinho e Morada Nova. A equipe 
Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM), desde 
quarta-feira, (25),  estenderam  os trabalhos na Vila 
Espírito Santo.

No núcleo Nova Marabá, além do cemitério da 
Saudade, onde os trabalhos foram intensificados com  
cinco equipes, máquinas e caçambas , outra frente 
trabalha no entorno do campo santo, com roço, capina 
e pintura de meio fio.  O SSAM ainda realiza serviço de 
coleta de entulhos, limpeza de valas, grotas e de 
esgotos pela cidade, tanto manualmente quanto com o 
uso de máquinas.

CIDADE LIMPA

Manutenção das atividades contribuem para visual e 
higiene das vias

SS
AM
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Além da varrição também são realizadas coleta de entulhos e limpeza de valas e grotas

Equipes realizaram serviços no Km02, São Félix, 
Nova Marabá entre outros



Novas ruas são pavimentadas no bairro
Morada Nova
No núcleo de Morada Nova, quatro ruas recebem os 
s e r v i ç o s  d e  i n f ra e s t r u t u ra ,  c o m  d re n a g e m , 
terraplanagem e pavimentação em concreto armado. 
Sendo elas as Rua Piauí, Ruas Santa Terezinha, Rua São 
Raimundo e Rua Nagib Mutran.

A Rua Piauí é mais extensa, cerca de 700 metros e liga a 
rodovia BR 222, centro de Morada Nova, até a vicinal 
que dá acesso à Vila de Murumuru. Os serviços se 
intensificam no trecho inicial da rua. Já na Rua Santa 
Terezinha, os serviços de colocação de meio-fio já 
foram iniciados. Ambas as ruas estão recebendo, 
drenagem, terraplanagem e nas próximas semanas a 
pavimentação em concreto armado.

As obras de pavimentação e drenagem das Ruas Piauí, 
Santa Terezinha, São Raimundo e Nagib Mutran 
integram um pacote de serviços, que abrange também 
o bairro de São Félix e Nova Marabá, nas Folhas 25, 27 e 
33. Um convênio da Prefeitura de Marabá com o Banco 
do Brasil no valor de R$ 12.828.349,03. 

“Essa rua era um desastre total, pois quando chovia era 
um lamaçal completo e quase ninguém conseguia 
transitar nessa rua, sem falar nos buracos e a água que 
ficava represada e era um sofrimento grande para os 
moradores devido ao mal cheiro. Sem falar que aqui era 
um risco para as pessoas idosas passarem e também as 
crianças”, relata José de Ribamar.

SEVOP

A Rua Piauí é a mais extensa e está com os serviços 
intensificados

Pacote de serviços integra também ruas no bairro 
São Félix
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Rua Piauí, Ruas Santa Terezinha, Rua São Raimundo e Rua Nagib Mutran



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
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