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Escola Pedro Peres é
entregue revitalizada
 

EDUCAÇÃO



Reinauguração da EMEF Pedro Peres alegra 
comunidade escolar de Morada Nova
Uma das maiores escolas do município, a Pedro Peres 
Fontenelle, em Morada Nova, garante uma nova 
realidade aos alunos, professores e servidores com a 
revitalização. A cerimônia de reinauguração foi 
realizada na sexta-feira (26). O serviço deixou o 
ambiente muito mais acolhedor e motivador para a 
comunidade escolar. A obra contemplou melhorias do 
telhado ao piso, além de novos ambientes, uma quadra 
coberta novinha e ainda uma subestação de energia 
para a climatização das salas de aula.  

A escola, que já existe há 50 anos, havia mudado para o 
atual espaço em 2008. O prédio foi construído e 
inaugurado na gestão do prefeito Tião Miranda. O 
prefeito falou da emoção de novamente entregar, 

depois de 13 anos, uma estrutura adequada para 
comportar a comunidade escolar do distrito e bairros.

A escola Pedro Peres conta com 14 salas de aula, duas 
salas de recursos, sala de leitura, sala de informática, 
c o z i n h a ,  p á t i o,  s a l a  d e  e s p o r t e ,  u m  b l o c o 
administrativo, banheiros, depósito, porão e uma 
quadra esportiva. Lá, ao todo, estudam 1.040 alunos do 
6º ao 9º ano, Ensino de Jovens Adultos (EJA) e CEEJA. 
Para atender o alunado são 80 servidores atuando pelos 
três turnos do dia. 

Durante a cerimônia, a secretária Marilza Leite foi 
homenageada pelos servidores, convidados pela 
passagem de aniversário.

EDUCAÇÃO

A Escola foi totalmente revitalizada e ganhou melhorias no 
piso e novos ambientes.

Espaço conta com 14 salas de aula e atende  mais de mil 
alunos.
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Professores e funcionários comemoram ambiente mais acolhedor.



Comunidade do Brejo do Meio ganha nova 
Escola Pedro Marinho
A professora Hildamara Costa, gestora da Escola 
Municipal Pedro Marinho de Oliveira, na Vila de Brejo 
do Meio, se emociona ao falar da nova escola que 
recebeu, revitalizada e ampliada. Agora está atendendo 
os 320 alunos matriculados, de forma presencial, 
cumprindo os protocolos de biossegurança.

“Eu estou me sentindo deslumbrada com a retomada 
de nossas atividades presenciais, nós estamos num 
espaço novo adequado para os alunos e me emocionei 
muito na última segunda-feira quando os alunos 
choravam e diziam que estavam muito felizes e 
falavam também que pensavam que nunca mais iam 
estudar e isso tudo me emocionou muito”, disse.

A nova escola foi ampliada e conta agora com mais três 
salas de aulas, sala de professores e  refeitório. O prédio 
passou por uma ampla revitalização e troca das partes 
elétrica e hidráulica, cobertura e novo piso, sendo todo 
adequado para alunos com deficiência (PcD).

A escola atende também alunos de 14 localidades da 
zona rural, entre elas os Projetos de Assentamentos 
(PAs) Alegria, Burgo, Cinzeiro, Iguaçú, Andiroba, 3 
Ilhas, Tibiriçá e Buriti. São 315 estudantes do 1º ao 5º 
ano do ensino fundamental, nos turnos manhã e tarde. 
No período noturno, funciona a Educação de Jovens e 
Adultos, correspondendo ao ensino fundamental. As 
aulas presenciais foram retomadas na última segunda-
feira, 22 de novembro.

OBRAS

Nova escola foi ampliada e agora conta com mais trÊs salas 
de aula, sala de professores e refeitório.
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Novo espaço atende 320 alunos de 14 localidades da zona rural.

O prédio passou por um ampla revitalização e trocas de 
parte elétrica e hidráulica, cobertura e novo piso. 



Equipes  se dividem na limpeza de valas, 
grotas e bueiros
A limpeza de grotas, bueiros, canais e valas está sendo 
intensificada pelas equipes do Serviço de Saneamento 
Ambiental de Marabá (SSAM). Durante essa semana, as 
equipes se concentraram no Bairro Araguaia, fazendo a 
limpeza em diferentes pontos das valas do bairro. O 
serviço também está sendo realizado na Grota 
Criminosa, no sentido da Folha 20 ,para a Folha 28.

Durante todo o mês de novembro, as equipes também 
estão em vários pontos da cidade realizando a limpeza 
de bueiros e recolhendo o entulho acumulado. Já foram 
realizadas limpezas de canais em diversas Folhas da 
Nova Marabá. Na limpeza de um canal na Folha 33, foi 
retirado cerca de sete caçambas com entulhos e galhos 

de árvores. Na quinta-feira (25), as equipes estiveram 
recolhendo entulhos no bairro Morada Nova.

Duas máquinas trabalharam também diretamente na 
l impeza de grotas  e  as  equipes  nos  bueiros 
principalmente em pontos onde já houve registros de 
alagamentos.

As equipes de roço e de varrição também se dividem em 
diversos pontos. Durante a semana eles atuaram no São 
Félix 2, Residencial Tocantins, margens da BR 
Transamazônica, Residencial Tiradentes, Velha 
Marabá,  Belo Horizonte, Liberdade, Laranjeiras entre 
outros pontos. 

SSAM

Durante o mês equipes se dividem também na limpeza 
de bueiros e recolhimento de entulhos.

Equipes de roço e varrição se dividem por todos os 
núcleos.
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 Máquinas estiveram na grota criminosa e valas do bairro Araguaia



Pequenos produtores rurais discutem 
políticas públicas em conferência municipal
Melhorar a qualidade de vida de homens e mulheres 
que vivem no meio rural de Marabá, a partir da 
discussão de políticas públicas. Este foi um dos 
objetivos da realização da VI Conferência Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, realizada no 
auditório da Secretaria Municipal de Educação na  
última quinta-feira, 25.

Mais de oitenta pequenos produtores rurais 
representantes de mais de trinta Projetos de 
Assentamentos participaram da conferência, que 
contou também com representantes da Secretaria 
Municipal de Agricultura (Seagri) e professores da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, ligados 
a cursos voltados para o meio rural.

O professor Fernando Michelotti foi convidado para 
fazer uma análise da conjuntura das políticas públicas 
para a sustentabilidade da agricultura familiar. 
Segundo ele é preciso repensar as ações para que 
viabilizem o acompanhamento do desenvolvimento 
das políticas nas esferas de governo que atendem as 
famílias de agricultores.

“Este momento é importante para um diálogo do 
governo  com a sociedade civil, com as representações 
dos produtores, onde vão traçar um planejamento das 
ações futuras e me convidaram para trazer algumas 
discussões que ajudem o coletivo a pensar sobre os 
desafios atuais”, pontuou Fernando Michelotti.

Pequenos produtores rurais de toda zona rural 
compareceram, desde os mais próximos, como os 
produtores da região do Carrapato, do outro lado do 
Rio Tocantins, como também os mais distantes como 
os da região da Volta do Tapirapé Aquiri, distante cerca 
de 180 quilômetros da sede do município.

As discussões também se basearam nos projetos 
desenvolvidos pela Seagri e que vem mudando a 
forma, a qualidade e os percentuais de produção em 
comparação aos anos anteriores. Onde colheita está 
aumentando em cada ciclo e diversificando a 
produção no campo.

AGRICULTURA

Eleição para o Conselho de Desenvolvimento Rural 
Sustentável foi realizada durante a conferência.
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Evento durou três dias e teve como prioridade a coleta de propostas de forma participativa



Centro de Especialidades Integradas (CEI) 
abrange 14 especialidades médicas
O Centro de Especialidades Integradas (CEI), 
localizado no núcleo Cidade Nova, abrange hoje, 14 
especialidades médicas, nas áreas de cardiologia, 
otorrinolaringologia, urologia, nutrição, psicologia, 
pediatria, psiquiatria, reumatologia, neurologia, 
ginecologia (gestantes de alto risco), ortopedia, 
fonoaudiologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Além de 
exames de imagem, como raio x e mamografia.

De acordo com Fábio Lima, gerente do Centro, a porta 
de entrada para o CEI são as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). “O paciente realiza uma consulta na UBS de seu 
bairro, e após isso, o clínico que observa a necessidade 
de atendimento com especialista é encaminhado para 

o nosso Centro. Cada especialista atende, em média, 15 
pessoas por turno. O registro médio mensal é de 2 mil 
atendimentos”.  O Centro atende também pacientes de 
outros municípios que sejam compactuados, se 
tornando uma referência na região.

Além dos atendimentos presenciais, o Centro agora 
conta com atendimentos médicos pelo Telemedicina. 
São 10 atendimentos por dia, com o uso da tecnologia, 
os pacientes são atendidos na modalidade à distância, 
em um consultório preparado para as consultas on-
line, feitas por video-chamada. O serviço evita o 
deslocamento do paciente para o Tratamento Fora do 
Domicílio (TFD).

AULAS PRESENCIAIS

São atendidas em média 2 mil pessoas por mês. O Centro também conta com atendimentos por 
Telemedicina para demais especialidades.
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Além de especialidades, Centro realiza também exames de raio x e mamografia.



LEISHMANIOSE

SEASPAC

MARIA DA PENHA

ESPORTE

ACONTECE NA CIDADE

Na sexta-feira (26), as equipes do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) que realizam coleta de sangue em cães 
atuou no Comercial JG Ribeiro Alimentos, no Delta Park, e 
também na tenda em frente ao Supermercado Carro 
Chefe, no bairro Cidade Jardim. A ação foi de 8 h ao meio -
dia. A coleta de sangue é realizada na hora e o resultado sai 
em até 15 dias.As ações já aconteceram nos bairros 
Liberdade, Laranjeiras, Jardim do Éden, Residencial 
Tiradentes, Morada Nova, entre outros. No total foram 
cerca de 380 testes realizados somente em ações pontuais.

Desde a criaçãoad Patrulha Maria da Penha, em 2019, 1.268 
atendimentos já foram realizados. Esse ano, a justiça 
expediu 56 medidas protetivas para o acompanhamento. O 
aumento da procura de atendimento é em média de 50%, 
se comparado aos anos anteriores, quando o número foi de 
26 e 24 respectivamente. As mulheres denunciaram mais. O 
atendimento é personalizado, sempre disponibilizando 
uma policial feminina para atender as mulheres e um 
masculino para abordar os agressores. A Patrulha tem 
parceria com a Defensoria Pública e alunos da Faculdade 
Carajás, que dão suporte jurídico às vítimas.

Nos corredores da Secretaria de Assistência Social, Proteção 
e Assuntos Comunitários (SEASPAC), fotografias em 

exposição com imagens de mulheres vítimas de violência 
física, chamam a atenção de quem passava pelo local. O 
objetivo era fazer uma reflexão sobre a passagem do Dia 

Internacional da Não Violência Contra a Mulher, celebrado 
na quinta-feira, 25 de novembro. As fotografias foram feitas 

pela fotógrafa Núbia Suriane, com modelos de Marabá. 
Houve também venda de artesanato das artesãs que 

integram o projeto do Departamento de Emprego e Renda.

No dia 26 de novembro, foi realizada a final do 
Campeonato Municipal Feminino e  Master de Marabá - 

Marabaense. No jogo Feminino o AFC jogou contra o 
Gavião e a final Master foi disputada entre União e 

Renegados, ambos acirrados. Já no dia 27 de novembro, foi 
a vez dos Servidores Públicos na final da Copa Servidor e 

Servidor Master. A equipe da Postura derrotou a equipe da 
Seagri sagrando-se campeã.  Já a final Master foi realizada 

entre SSAMe CMM/Sevop com a equipe da Sevop 
sagrando-se campeão em jogos disputados e com muitos 

gols.

7
22 a 28 de novembro de 2021



Iniciada construção de nova praça do Km7
O bairro do Km 7 na Nova Marabá ganha novos espaços 
para atender a todos os públicos. Além de uma feira 
coberta, que está praticamente pronta para ser 
entregue a população, agora chegou a vez da 
comunidade ganhar uma praça nova.

O novo espaço está sendo construído entre a Rua G, 
Rua H e Rua Osvaldo Mutran Júnior. A praça está 
próxima de um Núcleo de Educação Infantil, Feira 
Coberta e da Igreja Católica e a poucos metros da praça 
da Juventude, além do viaduto que liga o km 7 ao bairro 
Araguaia.

De acordo com o representante da empresa 
responsável pela obra, na nova praça será construída 

uma academia ao ar livre, playground com diversos 
brinquedos para as crianças, além de uma área verde e 
doze bancos em concreto e quatro postes de 
iluminação com 10 metros de altura.

A obra está na parte inicial e trabalhando nas divisões 
de cada estrutura que será montada na nova praça. A 
expectativa é que o novo espaço seja finalizado nos 
primeiros meses de 2022 e atenda uma antiga 
necessidade de lazer dos bairros Km 7 e Araguaia.

 A execução da obra está sendo realizada com recursos 
próprios da Prefeitura de Marabá, orçada em R$ 
246.100,27 (Duzentos e quarenta e seis mil, cem reais e 
vinte e sete centavos)

SEVOP

Obra ainda está na parte inicial com previsão de entrega
 para 2020

Trabalhadores atuam nas divisões de cada estrutura 
que será montada. 
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Praça terá academia ao ar livre, playground com brinquedos e área verde

.



Gari enaltece ofício em ensaio fotográfico
Há 5 anos, grávida do 3º filho e desempregada, Catarina 
Chaves buscou uma vaga de gari no município. É com 
esse trabalho que cria a Esmeralda, de 11 anos, 
Salomão Davi, 7 anos e Pérola, de 4 anos. Hoje, gestante 
do quarto filho, a mamãe não teve dúvidas em 
homenagear  a profissão que sustenta a família.

Catarina decidiu realizar um ensaio fotográfico com a 
roupa do trabalho e manda um recado para a 
população, sobretudo para as mulheres. “O gari é 
discriminado e não é valorizado. É uma forma de nos 
valorizarmos. Mostrar principalmente para as 
mulheres.  A maioria delas trabalha, mas se esconde ou 
esconde o serviço delas. Você tem que se orgulhar do 
que é. Ter amor e prazer na profissão que você faz”, 
comenta, revelando que a ideia do ensaio fotográfico 
com esse tema surgiu desde que descobriu a gravidez.

Sempre pensei que todas mulheres fazem as fotos de 
gestantes meio que com um padrão. Pois então, quis 
fazer de gari. As pessoas falaram que ficaria estranho, 
mas sabe de uma coisa, o gosto é meu”, afirma.

Catarina é carioca, mas desde os 2 anos adotou Marabá 
como sua cidade. Morou na zona rural, na Vila do Km 
21 e, atualmente, mora na Folha 16. Ela é responsável 
pela limpeza da Praça Monsenhor Baltazar e das ruas 
do entorno. Quando sai para trabalhar, deixa os filhos 
em casa.

As duas contam que amaram as fotos e estão gostando 
da repercussão.  “A repercussão ajuda no meu objetivo 
de valorizar as mulheres e de se orgulhar do que 
fazemos, independente do que seja, faxineira, gari, 
empregada. Não temos que nos esconder não”, 

ORGULHO DA PROFISSÃO

Novo filho se chamará João Márcio. Ensaio fotográfico buscou valorizar mulheres e 
carreira.
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Catarina Chaves dará a luz ao quarto filho



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

Instalação de luzes desperta o clima natalino
da cidade com cores e brilho

NATAL

Já começou o clima de natal. Aos poucos os espaços 
públicos ganham luzes e a iluminação colorida vai 
despertando as emoções dos marabaenses, mas 
também de quem cruza a cidade pela Rodovia 
Transamazônica, para uma das datas mais fraternas do 
ano. O brilho da decoração natalina já foi instalado 
pelo Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM), em 
avenidas de centros comerciais, pontos turísticos e em 
passagens movimentadas. 

Para quem gosta de apreciar as luzes de natal, basta 
visitar a Orla Sebastião Miranda, Praça Duque de 
Caxias, Avenida Antônio Maia, prédios como o da 
Prefeitura, da Câmara Municipal, Fórum, Ministério 
Público, e todo o trecho entre a ponte do Itacaiúnas até 
as proximidades do aeroporto, no núcleo Cidade Nova.
 Incluindo árvore de natal metálica, de 30 metros de 
altura, localizada no início do bambuzal na Velha 
Marabá.

Transamazônica já está iluminada para a apreciação
de moradores e viajantes. 

Os prédios públicos da cidade já contam com um 
colorido especial.

Praças e ruas da cidade já contam com as famosas luzes.

O principal cartão postal da cidade, a Orla de Marabá, 
também já conta com iluminação. 
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