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Árvore de Natal 
gigante é atração
neste fim de ano

CIDADE



Árvore de  natal na  Marabá Pioneira é point 
para registros fotográficos do natal 2021
As últimas noites de dezembro têm sido ainda mais 
movimentadas na entrada da Marabá Pioneira, onde 
está montada a árvore de natal gigante, instalada pela 
Prefeitura de Marabá. O monumento natalino se 
tornou um dos mais apreciados pela população na 
cidade, para os registros fotográficos. As luzes de led 
coloridas distribuídas em 30 metros de altura é o que 
tem atraído os visitantes de todas as idades.

Pâmela Valente levou o filho Ian, de dois meses, para 
uma foto na árvore e registrar um dos momentos do 
primeiro natal do pequeno. “É uma forma de eternizar 
momentos e memórias para que ele futuramente possa 
ver uma árvore gigante em Marabá. Tá muito bonita” 
disse a servidora.

França Silva foi incentivada pela filha Emille Lauana, 
de 6 anos, a dar uma paradinha no local na volta do 
supermercado. O objetivo é o mesmo de todos, uma 
fotografia com as luzes coloridas de fundo. “Ela pediu 
para parar afim de tirar foto, porque acha muito linda a 
árvore. Ela tá muito bonita, é gratificante. Ano passado 
viemos tirar foto, e esse novamente”, enfatiza a dona de 
casa. 

Maíra Dandara também esteve por lá com o marido 
Gabriel e o filho Kauan Vinicius.  A família está 
morando recentemente em Parauapebas e de 
passagem aqui pela cidade, não deixaram de registrar o 
natal de 2021 na árvore municipal.  “Paramos para ver o 
espetáculo da árvore de natal”, observa.

FIM DO ANO

Pâmela e família vieram registrar imagens do primeiro 
natal do pequeono Ian, de dois meses.

Maíra Dandara aproveitou a estrutura para registrar
belos momentos com a família. 
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França Silva e a filha Emille  aproveitam a beleza do local para tirar fotos



Prefeitura conscientiza população sobre 
cuidados com o lixo 
Todos os dias, um grupo de servidores do Serviço de 
Saneamento Ambiental (SSAM), sai pelas ruas da 
cidade de porta em porta, para lembrar a população 
sobre os cuidados com o lixo produzido. Os pontos 
mais críticos são também o alvo da equipe que tem a 
difícil missão de conversar com os moradores e 
comerciantes, orientando a respeito do horário da 
coleta, do acondicionamento e do descarte do lixo, em 
especial, os resíduos domésticos.  

Em meio a tantas informações importantes, uma das 
principais é o respeito ao horário da coleta, mas a 
receptividade de alguns populares nem sempre é 
positiva.

O serviço de coleta do lixo domiciliar acontece 
regularmente na cidade de segunda a sábado, sempre 
entre 7 às 17h e a noite das 18 às 3h da manhã. Na zona 
rural é feita uma a duas vezes por semana, em algumas 
localidades como Brejo do Meio, Vila Sororó, dentre 
outras. Em áreas comerciais, a exemplo das feiras, a 
coleta é feita também no domingo.  

Odilon Cerqueira, coordenador da gestão de limpeza 
no SSAM, observa que para manter a cidade limpa e 
sem problemas com os resíduos precisa contar com a 
colaboração da população. Em alguns locais, por 
exemplo, o serviço de coleta tem de acontecer duas 
vezes ao dia, por conta do desrespeito aos horários.

SSAM

Coleta de lixo ocorre de segunda a sábado, das 7h às 17h e 
das 18h às 3h.
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Grupo de servidores sai pelas ruas conversando com moradores sobre cuidados com o lixo

Trabalhadores da limpeza pedem que população faça o 
descarte do lixo de maneira correta.



Projeto Ginástica para Mulheres encerra
atividades em 2021 com muita animação
A última aula do ano de 2021 do projeto Ginástica para 
Mulheres aconteceu na quarta-feira, (22), no polo da 
folha 16, com muita animação e direito a discurso, bem 
como, uma confraternização entre as participantes e 
educadores físicos. Foi assim durante uma semana por 
todos os polos, onde o projeto é desenvolvido, 
atendendo em  média de 1.000 mulheres. Ao todo são 15 
distribuídos pelo município, no início eram apenas 6. 

Atualmente o projeto conta com 5 educadores físicos 
que se revezam entre os 15 polos com aulas de aero hit. 
João Charles dos Santos é um deles. Ele fala dos 
benefícios da prática para a saúde das mulheres. 

Há 3 anos participando do projeto, a professora Cleide 
Marina Toledo, 67 anos, teve a vida transformada e 
incentiva outras mulheres a seguir os mesmos 
caminhos.  

“Mais qualidade de vida, mais ânimo, você tem um 
m o t i v o  p a ra  s e  l e v a n t a r  t o d o s  o s  d i a s  e  s e 
exercitar.Cuidar da saúde, isso é muito importante para 
nós que estamos na melhor idade. A atividade física 
diminui a dor de cabeça, aumenta a autoestima, e você 
se sente viva, é inclusão. Nós da terceira idade somos 
quase invisíveis para a sociedade, mas estamos aqui 
vivas, lutando por uma vida melhor.“, pontua.

SEMEL

Cleide Marina Toledo participa do projeto há 3 anos. Foram mais de 1.000 mulheres beneficiadas em 2021.
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 Projeto com 5 educadores físicos que se revezam em 15 polos diferentes



Canil colaborou para a apreensão de mais de 
170 kg de entorpecentes
Durante o ano de 2021, o Grupamento de Operações 
com Cães (GOC) da Guarda Municipal de Marabá 
(GMM) participou de mais de 175 operações, 
resultando em 171 qui los  de entorpecentes 
apreendidos.

O canil tem papel fundamental nas operações em 
conjunto com outros órgãos de segurança, como 
Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia 
Rodoviária Federal, Exército Brasileiro e Grupamento 
de Proteção Ambiental.
 
Os trabalhos realizados são de busca e apreensão de 
drogas, patrulhamento preventivo e ostensivo e busca 

por pessoas desaparecidas. Ao longo do ano, o 
grupamento é acionado para a realização de 
apresentação com os cães e palestras educativas em 
escolas no sentido de conscientização sobre as drogas.

O GOC também atua em apoio ao Grupamento de 
Proteção Ambiental aos finais de semana e, de maneira 
isolada, realiza patrulhamento em praças, terminais 
rodoviários, postos de saúde, escolas, orla e ruas do 
comércio.

Além disso, em 2021, o GOC participou de curso de 
especialização junto à Superintendência Estadual de 
Repressão ao Narcotráfico do Maranhão (SENARC).

GUARDA MUNICIPAL

Guarda atua em parceria com Polícia Federal, Civil, 
Militar, Rodoviária, entre outros.

O Canil realizou treinamentos junto a Superintendência
Estadual de Repressão ao Narcotráfico
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Canil participou de mais de 175 operações durante o ano



ASSISTÊNCIA

COVID-19

CASTRAÇÃO

DEZEMBRO VERMELHO

ACONTECE NA CIDADE

Na manhã desta quarta-feira (22), foi realizada a entrega 
de 1200 cestas básicas de alimentação, na sede. A entrega 
contemplou todos os trabalhadores da limpeza pública, 
entre Agentes de Conservação, fiscais e chefes de equipes 
de conservação. do SSAM na Avenida Sororó no bairro 
Jardim Vitória. A cesta básica de alimento contém 5 quilos 
de arroz, três de feijão, duas latas de sardinhas, um litro de 
óleo, dois pacotes de biscoito, massa para cuscuz de arroz 
e milho, margarina, macarrão, sal, um quilo de farinha, 
café, açúcar e frango.

Foi realizada na quarta-feira (22), o o agendamento para 
castrações de cães e gatos no Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) para o mês de janeiro de 2022. Importante 
ressaltar que para este mês só serão castrados animais do 
sexo masculino. De acordo com o médico veterinário Flávio 
Ferreira da Silva, diretor do CCZ, a castração é importante, 
pois afeta diretamente as ações da saúde pública. A 
previsão é de que se castre em média 40 animais por 
semana.O CCZ é composto atualmente por quatro 
veterinários, sendo dois aptos a realizar os procedimentos 
cirúrgicos.

As Unidades Básicas de Saúde, com exceção da Amadeu 
Vivácqua, (no São Félix) estão ofertando doses das vacinas, 

Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Somente para a UBS 
Emerson Caselli, foram destinadas seiscentas doses das 
vacinas. A campanha de vacinação contra Covid-19 está 
sendo retomada nas Unidade Básica de Saúde) da zona 

urbana  segunda-feira, 27, por conta do ponto facultativo e 
feriado natalino.  A vacinação acontece no horário das 8 ao 

meio-dia e das 14 às 17h, com o intervalo para o almoço.  

Neste fim de semana o Serviço de Atendimento 
Especializado/Centro de Aconselhamento e Testagem 

SAE/CTA realizou testes rápidos para detecção de 
HIV/AIDS, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C na frente do 

Supermercado Colina, no KM7 e na Feira da 28.A ação fez 
parte do Dezembro Vermelho, mês da prevenção, 

assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das 
pessoas que vivem com HIV/AIDS e outras infecções 
sexualmente transmissíveis. Ao longo do mês foram 

realizadas várias ações de testagens e aconselhamento, 
além de palestras educativas em diferentes instituições. 
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Procon realiza fiscalização e orientação na 
zona rural de Marabá
Com o objetivo de conscientizar os comerciantes e 
fornecedores em relação ao atendimento aos 
consumidores da zona rural do município, uma equipe 
do Procon percorreu cinco vilas da zona rural de 
Marabá realizando dezenas de visitas em lojas, 
supermercados e postos de combustíveis.

Um dos lugares visitados foi a Vila Sororó, distante 35 
quilômetros da sede do município. Durante a ação, 
produtos que estavam nas prateleiras com a data de 
validade vencida foram retirados.Ainda na vila Sororó, 
um posto de combustíveis também recebeu a visita da 
equipe técnica do Procon, onde foi analisada a 
qualidade do combustível comercializado, ao final da 

a n á l i s e ,  a  e q u i p e  n ã o  c o n s t a t o u  n e n h u m a 
irregularidade no produto.

A equipe esteve durante cinco dias visitando as vilas, 
União, Santa Fé, Capistrano de Abreu, Três Poderes e 
finalizou na Vila Sororó. A equipe é formada por três 
técnicos e o motorista que percorreu mais de 500 
quilômetros de estrada nos últimos cinco dias.

O Procon tem como objetivos principais orientar, 
educar, proteger e defender os consumidores contra 
abusos praticados pelos fornecedores de bens e 
serviços. O Procon Marabá está localizado na Praça 
Duque de Caxias, núcleo Marabá Pioneira.

DIREITO DO CONSUMIDOR

Lojas, supermercados e outros estabelecimentos 
comerciais também receberam os agentes.

Foram visitas cinco diferentes vilas do município.
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Equipe visitou postos analisando a qualidade dos combustíveis



Cantata e queima de fogos encantam 
público na Árvore de Natal
As luzes do Natal brilharam mais forte na entrada da 
Velha Marabá. Aos pés da árvore gigante aconteceu 
pela 2ª vez um concerto de Natal ao som das bandas da 
Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) e  vozes 
do coral infantil da escola. A queima de fogos anunciou 
o momento especial, um presente de natal para a 
cidade, como informa Vanda Américo, presidente da 
FCCM. 

“Nada mais maravilhoso do que cantar o natal, a 
esperança, a vida, o amor. A Casa da Cultura tem esse 
trabalho belíssimo com essas crianças, projeto música 
em todo o canto, a banda Waldemar Henrique, banda 
Marcial, banda de Fanfarra. Estamos colocando-os pra 

cantar pra cidade, pra alegria deles, da família. Isso é 
emocionante, anunciar o Natal. Foi um ano de tanta 
tristeza por conta da pandemia, mas apesar da gente 
ainda não ter se livrado dela, estamos aqui celebrando 
a vida, comemorando a esperança, agradecendo. Que 
tenhamos um 2022 com muita prosperidade e saúde,” 
pontua Vanda Américo.  

Além de canções natalinas, a apresentação contou 
com músicas populares como Michael Jackson, ABBA, 
temas como da Champions League, entre outros.  O 
maestro Walkimar Guedes empolgou a galera com 
arranjos originais, criando um Medley (com as músicas 
Noite Feliz e Jingle Bell.

FCCM

Banda apresentou canções natalinas e alguns clássicos 
de outros temas.

Fantasias e brincadeiras marcaram as apresentações.
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Banda Municipal realizou segunda apresentação na entrada da Marabá Pioneira

.



Aberto de Tênis de Mesa de Marabá foi 
atração para apaixonados pelo esporte
Os amantes do tênis de Mesa de Marabá e região se 
reuniram no Ginásio do Dequinha, no Bairro 
Laranjeiras, para acompanhar o 5º Aberto de Tênis de 
Mesa de Marabá. O evento contou com a participação 
de 59 atletas, divididos em três modalidades: Iniciante, 
Absoluto B e Absoluto A.

O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Semel). “Temos uma estrutura muito 
boa, com 7 mesas para prática do esporte e partidas 
que podem ser jogadas concomitantemente, 
conquistadas pela associação com apoio logístico da 
Semel”, explica Altemir Rabelo, Presidente da 
Associação Marabaense de Mesatenistas (AMM). 

As vagas para iniciantes eram abertas a qualquer 
pessoa que tivesse interesse em participar. As 
categorias absolutas eram para atletas federados e que 
dispunham de experiência e índice técnicos maiores.

Na principal categoria, o campeão foi William Bruno, 
que veio de Imperatriz no Maranhão. O atleta pratica 
tênis de mesa há 14 anos, começou treinando em casa 
com amigos e hoje viaja pela região para disputar as 
competições. 

Em Marabá, são realizados treinamentos as quartas, 
das 19h às 22h, e sábado, das 14h as 18, no próprio 
Ginásio do Dequinha, Rua Espírito Santo, 233.

SEMEL

Estrutura dispunha de 7 mesas que possibilitavam as 
partidas serem jogadas concomitantemente

William Bruno, atleta de Imperatriz foi campeão da 
categoria Absoluto A.
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Torneio contou com a participação de 59 atletas

.



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

Obra de ampliação da escola Evandro Viana 
entra em fase de acabamentos
As obras de ampliação da Escola Municipal Evandro 
Viana, localizada no Km 3, às margens da BR-222, estão 
a todo vapor. Por lá, as obras são da construção de duas 
salas de aula, uma cozinha, depósito e um refeitório. 
No momento, a fase é de reboco, preparação para o 
piso korodur e nas próximas semanas já será possível 
iniciar o revestimento das paredes da cozinha.

De acordo com a gestora da escola, Ataídes da Silva, a 
ampliação vai possibilitar a abertura de novos espaços  
que tem expectativa de receber uma média de 800 
alunos, em 2022. Neste ano, estiveram matriculadas 
797 crianças, distribuídas entre a educação infantil e o 
ensino fundamental dos dois segmentos. 

“A ampliação significa muito, porque temos o anexo, 
um pouco distante, onde não há espaço para as 
crianças brincarem, eles lancham numa sala e vão para 
outra sala. Então essa ampliação, significa muito, 
estamos muito felizes porque vamos ganhar uma sala 
de leitura que ainda não temos”, informa a gestora.

Ela explica que no local onde atualmente funciona a 
cozinha, após a conclusão da ampliação do prédio, 
será transformado em sala de leitura, o que vai 
contribuir no trabalho pedagógico da escola. 
Atualmente a escola conta com 12 salas de aula, 
cozinha, secretaria, direção, sala de professores e uma 
sala de recursos. 

Obras possibilitarão a ampliação do número de  alunos

Após adequações, escola passará a contar com sala de 
leitura.

Estão sendo construídas duas salas de aula, cozinha,
depósito e refeitório.

Obras estão em fase de acabamento e previsão de 
entrega é para janeiro de 2023.

EDUCAÇÃO
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