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João Anastácio passa
por revitalização

EDUCAÇÃO



Comunidade escolar recebe Escola João  
Anastácio após obras de revitalização
A revitalização da escola João Anastácio de Queiroz, na 
Folha 16, Nova Marabá, foi entregue pela prefeitura à 
comunidade escolar, oficialmente, na sexta-feira (03), 
em uma cerimônia que contou com a participação de 
várias  autoridades municipais.  

A escola, fundada em 1981, funcionou por quase três 
décadas sem uma estrutura adequada, até a 
construção do prédio em 2008, que inaugurado em 
2010. Desde então, o prédio da escola não teve reparos 
importantes até o ano passado. Agora, depois de 10 
anos, os alunos voltaram a estudar em um ambiente 
novo. 

São 585 estudantes do 1º ao 9º ano do ensino 

fundamental, e mais de 200 do CEEJA (Centros 
Estaduais de Educação de Jovens e Adultos), uma 
modalidade de ensino para jovens que não terminaram 
o ensino fundamental.  

Entre os serviços executados estão a renovação da 
pintura de todo o complexo escolar, revisão e troca dos 
telhados e coberturas, revitalização e aplicação de 
resina nos pisos, além da revisão de esquadrias com 
implantação de vergas e reforma de portas e janelas.  

No sistema hidrossanitário houve a troca de vasos, pias 
e torneiras. Em relação ao paisagismo, o jardim foi 
revitalizado e houve também a resolução de um 
problema de drenagem, canteiro central etc.

SEMED

Banheiros, salas de aula, telhados, parte elétrica e pisos 
foram todos trocados por novos. 

País e alunos participam da cerimônia e comemoram
as mudanças.

ED
U

CA
ÇÃ

O

2
29 de novembro a 5 de dezembro de 2021

Cerimônia de reinauguração ocorreu na sexta-feira (3) 





Atletas de Marabá ganham 10 medalhas e
conquistam recorde em competição nacional
Três ouros, seis pratas e um bronze. Esse foi o 
d e s e m p e n h o  d o s  7  a t l e t a s  d e  M a r a b á  n a s 
Paralimpíadas Escolares realizadas em São Paulo, entre 
os dias 23 e 26 de novembro. As vagas foram 
conquistadas após o desempenho nas seletivas 
realizadas em Belém. A performance ajudou o Estado 
do Pará a conseguir o 2º lugar geral , ficando atrás 
apenas dos donos da casa.

O projeto Marabá Paralímpico é executado através de 
uma parceria entre Estado e município que busca 
contemplar a inclusão e o desenvolvimento, através do 
esporte, abrangendo os estudantes do município 
portadores de deficiência. Atualmente o projeto 
contempla 56 alunos.

O idealizador do projeto, Arionaldodos Reis, explica 
que o contato com as escolas é realizado diariamente 
para identificar e atrair os alunos. “Falamos com os 
professores e com as famílias. É uma relação constante 
e dinâmica. Fazemos exercícios, vemos onde se 
encaixam de acordo com  sua deficiência”, conta.

A Prefeitura de Marabá é responsável pelo ônibus que 
busca e leva os alunos para o treino, além de ceder 
estagiários e profissionais de educação física. A 
professora, Luiza Crisóstomo, atua no projeto desde 
2014. “Ficamos muito felizes com o desempenho. Foi 
superior ao que esperávamos. É importante destacar 
que a medalha é o menos importante. A experiência, 
inclusão e o  desenvolvimento deles é o principal”.  

PARALIMPÍADAS ESCOLARES

Portador de deficiência visual, Izaque Martins foi 
medalhista de ouro nos 1000 m.
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Alunos da rede pública disputam competição em São Paulo

Ana Paula Garcia troxe 1º ouro e duas pratas para Marabá



Ruas da Folha 8 recebem serviços de 
drenagem antes da  pavimentação 
A dona de casa Edilia Arruda acompanha de perto o 
serviço de drenagem, realizado pelas equipes da 
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas 
(Sevop), na Folha 8, núcleo Nova Marabá. 

Os serviços acontecem em dois  diferentes pontos e 
devem melhorar o escoamente da água e qualidade de 
vida dos moradores da região.

“Eu estou achando bom. Aqui alaga muito e acredito 
que, com essa obra, vai melhorar. É bom ver o trabalho 
acontecendo na nossa rua”, ressalta a moradora que 
vive há quinze anos no local.

No trecho foram colocadas dez manilhas de mil 
milímetros para o escoamento das águas pluviais. A 
equipe contou com seis agentes, uma retroescavadeira 
e um caminhão betoneira.

Também foram feitas alas nos lados das ruas que 
receberam os serviços, nas partes mais baixas, para 
evitar o acúmulo de água. 

Após a drenagem e o aterramento, as vias  ainda 
receberão os serviços de pavimentação, meio fio e 
calçada.  A previsão é que as obras se estendam até o 
ano que vem

SEVOP

Edilie Arruda comemora as obras para evitar 
alagamento.

Foram feitas alas nas partes mais baixas da via 
para evitar alagamento.
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 Foram colocados dez manilhas de mil milímetros para escoamento



Bairro Araguaia comemora revitalização do 
Núcleo de Educação Irismar Fernandes
Na manhã da terça-feira (30), a Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) entregou à comunidade do Bairro 
Araguaia, o Núcleo de Educação Infantil (NEI) Irismar 
Fernandes de Souza completamente revitalizado. As 
obras contemplaram reforma no telhado, com a troca 
de forros, calhas e retalhamento, pintura completa, 
reforma dos banheiros e troca de alguns ventiladores.

O NEI atende atualmente 147 alunos da educação 
infantil. “Quando é feita uma melhoria dessas, no 
espaço escolar,  tem impacto  no ânimo dos 
funcionários, na nossa motivação. Muda a capacidade 

de aprendizagem dos alunos”, comemora Genia 
Ribeiro, diretora do NEI Irismar.

A revitalização foi feita em parceria com o Exército 
Brasileiro. Ao todo serão 10 escolas revitalizadas no 
município, por meio da parceria. Esta é a nona a ser 
entregue. “É uma parceria importante entre o Exército 
e a prefeitura, darmos essa contribuição e retorno à 
sociedade, cooperando com a educação. Esperamos 
que ano que vem possamos manter a parceria e 
entregarmos mais 10 escolas”, completa o coronel do 
52º BIS, Fabiano Moreira de Bastos.

SEMED

Salas de aula ganharam ampla revitalização Alunos se reuniram para ver o novo espaço escolar
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Obra foi entregue pela Secretaria de Educação e Exército Brasileiro



Estudantes são medalhistas nas Olimpíadas 
de Astronomia e Astronáutica
Três escolas municipais de Marabá receberam 
medalhas da 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA). São 10 medalhas de 7 estudantes, 
sendo quatro de ouro para o Colégio Militar Rio 
Tocantins – CMRio (antigo CAIC), na Folha 13, duas de 
pratas para a escola Professora Izaura de Fátima 
Nocetti, em Morada Nova e uma de bronze para a 
escola Heloisa de Souza Castro, no bairro Liberdade. 

A premiação foi pelas melhores classificações na prova 
teórica da OBA, realizada em maio deste ano. Os três 
professores responsáveis pelo projeto de cada escola 
também foram premiados com medalhas.

A OBA é realizada anualmente com o objetivo de 
promover, de forma lúdica, o interesse dos jovens pela 
astronomia, astronáutica e ciências afins. A iniciativa é 
realizada em conjunto com a Mostra Brasileira de 
Foguetes e ambas são organizadas pela Sociedade 
Astronômica (SAB), em parceria com a Agência 
Espacial Brasileira (AEB). 

A Olimpíada recebe estudantes de todas as séries do 
ensino fundamental e médio do país, os quais são 
classificados por meio do desempenho, compatível 
com os anos escolares na área de Ciências, 
especificamente sobre Astronomia e Astronáutica.

SEMED

Com 4 ouros, escola CMRio foi a que obteve o maior 
número de medalhas.

Carla dos Santos, da Escola Heloísa Castro, recebe sua 
medalha.
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Professores e alunos do município foram premiados 



DEZEMBRO VERMELHO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

TAPA-BURACO

SEMED

ACONTECE NA CIDADE

O segundo passeio ciclístico realizado pelo Serviço de 
Atendimento Especializado/Centro de Aconselhamento e 
Testagem SAE/CTA abriu oficialmente a campanha 
Dezembro Vermelho, em Marabá, no sábado, dia 04.  O 
percurso iniciou em frente à prefeitura e seguiu pelas ruas 
da Nova Marabá até a praça São Félix de Valois, onde foi 
montado uma estrutura com ofertas de testes rápidos e 
aferição de pressão, dentre outros serviços oferecidos pelo 
SAE/CTA e também pela Secretaria de Esporte e Lazer 
(Semel), parceira do evento. 

A equipe da Operação Tapa-Buraco, da Secretaria de Viação 
e Obras Públicas (Sevop), realizou os serviços da semana 
nas ruas de três comunidades na Nova Marabá. Foram 
feitas a recuperação da camada de asfalto nas Folhas 26 e 
16 e também no KM 7. A equipe é formada por 15 
profissionais e se dividem na limpeza da área a ser 
executada a recuperação, outros que se dividem na 
compactação da nova camada de asfalto que é utilizada na 
via. O material é o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente), o mesmo utilizado para o pavimento asfáltico.

Em uma cerimônia que contou com convidados especiais, 
realizada no auditório da Casa dos Conselhos em Marabá, 

na manhã da terça-feira (30), tomaram posse os novos 
membros do Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS, para a gestão do biênio 2022/2023. No total, 28 
conselheiros tomaram posse, sendo quatorze titulares e 

quatorze suplentes. Na composição para formação do 
Conselho há representantes de Instituições 

governamentais, Organizações da Sociedade Civil  e 
representantes dos trabalhadores do SUAS.

De acordo com levantamento realizado em 2020, pelo Big 
Data Corp, empresa especializada em dados, em parceria 

com o Movimento Web para Todos, dos 14 milhões de sites 
ativos no Brasil apenas 0,74% passaram nos testes de 

acessibilidade aplicados. Houve um leve crescimento em 
relação à 2019, mas o cenário aos poucos vai mudando. O 

site da Secretaria Municipal de Educação de Marabá 
(SEMED) se tornou o primeiro, entre as secretarias 

municipais de educação, a garantir acessibilidade no 
estado do Pará. Para conhecer mais clique e acesse 

https://semedmaraba.pa.gov.br.
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Com 4 mil metros de iluminação 
de led, árvore de natal é acesa
Desde quarta-feira (1º), até o fim do mês, as noites 
marabaenses estarão ainda mais iluminadas. As luzes 
da  árvore de natal foram acesas. Ela já virou a principal 
atração natalina da cidade. Quem passa pelo local não 
resiste em registrar o monumento de 30 metros de 
altura decorado com luzes coloridas. São mais de 4 mil 
metros de iluminação de led, que esse ano traz de 
novidade a fita vermelha e a estrela do topo com 
detalhes em azul. 

Gabriela Fidelis foi uma das primeiras pessoas a 
registrar a árvore de natal, após o acendimento oficial 
das luzes, nesta quarta-feira. A digital influencer 
aproveitou a decoração para produzir conteúdo para as 

redes sociais. “Acho encantador, o natal é uma época 
muito linda que a gente espera muita luz, muita cor, 
isso é muito importante para muitas pessoas porque 
traz o espírito de natal, tanto para gente, quanto para 
nossas famílias e pra nossa cidade”, observa.

A árvore de natal gigante faz parte do projeto de 
decoração natalina da cidade implantado em pontos 
estratégicos. As luzes podem ser vistas na Orla da 
Cidade, Praça Duque de Caxias, Avenida Antônio Maia, 
na Ponte do Tocantins seguindo pela Rodovia 
Transamazônica até às proximidades do aeroporto, no 
Terminal Rodoviário do km 06 e prédios públicos, 
como a Prefeitura de Marabá, dentre outros locais.

FIM DE ANO

Gabriela Fidelis foi uma das primeiras pessoas a 
registrar a árvore acesa.

Árvore pode ser vista de diferentes pontos da cidade.
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Monumento tem 30 metros de altura

.



Grotas e bueiros em permanente limpeza
A semana começou com muito trabalho para as 
equipes de limpeza de grotas e bueiros do SSAM 
(Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá). Na 
segunda-feira (6), uma equipe realizou a limpeza de 
uma galeria na Folha 31, nas proximidades da Rodovia 
Transamazônica.

No local, de acordo com os técnicos da equipe, num 
levantamento preliminar, foram retiradas cerca de dez 
toneladas de entulho. Um morador que pediu para ter 
sua identidade preservada, informou que o material se 
ac umula  e m razã o  d o s  pr ó pr io s  mo ra d o re s 
despejarem o lixo na galeria.

Segundo Odilon Cerqueira, coordenador da Limpeza 
Pública, muitas pessoas ainda não acompanham as 

orientações do SSAM sobre o destino legal do lixo 
produzido e acabam despejando nos bueiros e grotas 
pela cidade, resultando em alagamentos de ruas.

Outra equipe realizou a limpeza de uma galeria no 
bairro Bom Planalto, na rua do Arame, local de 
frequentes alagamentos. De acordo com Odilon 
Cerqueira, no local foi feita uma abertura maior do 
canal para facilitar o escoamento da água pluvial.

O SSAM orienta a população sobre a importância do 
armazenamento e destino correto do lixo produzido e 
para ficar atento ao horário da passagem do caminhão 
coletor no seu bairro, bem como a população não 
descartar seu lixo em locais inadequados e contribuir 
com uma cidade cada vez mais limpa.

MANUTENÇÃO

Folha 31 foi um dos locais beneficiados. Equipes também estiveram no Bairro Bom Planalto.
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Máquinas trabalharam em diferentes núcleos. 



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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