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Cantata de Natal 
emociona público na 
Marabá Pioneira

CIDADE



Apresentações aconteceram na frente do 
Museu Municipal e  da Árvore de Natal
O clima natalino tomou conta da Velha Marabá, 
coração da cidade, na noite des quinta-feira e sexta-
feira(15 e 16). As apresentações do Coral Infantil e da 
Banda Municipal Waldemar Henrique, da Fundação 
Casa da Cultura de Marabá (FCCM), começaram por 
volta das 19 h. As pessoas que passavam na frente dos 
locais  pararam para acompanhar o espetáculo.

Além de canções natalinas, as apresentações contaram 
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 (formato 
musical em que várias músicas são misturadas) com as 
músicas Noite Feliz e Jingle Bell.

A apresentação musical foi  realizada na frente dao 
Museu Municipal e da Árvore de Natal, colocada na 
e n t ra d a  d a  Ma ra b á  P i o n e i ra .  E s t a  s e g u n d a 
apresentação contou com  fogos de artifícios. 

A presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá, 
Vanda Américo, explica que as apresentações 
encerram um ciclo da Praça da Juventude e da 
FCCM.Essa criançada que faz música tem o maior 
prazer de fazer esse momento. Hoje no Museu e 
amanhã na Árvore de Natal. É uma apresentação que 
traz o espírito natalino, esperança e cultura. A gente faz 
isso para quem está aqui e quem não está pode assistir 
pelo Instagram da Fundação”, comenta Vanda 
Américo.

FCCM

Apresentação na entrada da Marabá Pioneira contou com
fogos de artifício.

Coral infantil também realizou apresentação com 
músicas de fim de ano. 
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Banda Waldemar Henrique apresentou clássicos natalinos em pontos turístico da cidade



Mais de 100 servidores atuam nos serviços de 
drenagem e limpeza de grotas e bueiros
Na Folha 33, na Nova Marabá, a equipe de drenagem da 
Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop) trabalha 
num trecho da rua, onde está localizada a Quadra 1 do 
bairro, desde terça-feira (14). O serviço consiste na 
abertura de um desvio para evitar alagamentos no 
local. 

No bairro de Novo Planalto, no núcleo Cidade Nova, os 
serviços de limpeza de grotas e bueiros foram 
realizadocom uma máquina retroescavadeira que 
também trabalhava na grota paralela à rua Sudoeste, 
na retirada de entulhos. Somente nas primeiras horas 
do dia já haviam sido retiradas mais de duas toneladas 
de materiais.

Em outro ponto, nas proximidades da feira das 
Laranjeiras, outra máquina estava em serviço na 
limpeza de um canal. No local, além da máquina foi 
necessário o uso de trabalhadores na retirada do aterro, 
que se acumulou no fundo do canal, evitando a 
passagem natural da água.

O trabalho deve ser intensivo durante todo este 
período de chuvas. As equipes continuam em todo 
município o trabalho de limpeza de grotas, bueiros e 
canais. De acordo com Odilon Cerqueira, do SSAM, um 
grupo de aproximadamente 100 trabalhadores forma a 
equipe que está empenhada na limpeza e manutenção 
destes pontos para evitar novos alagamentos.

SSAM/SEVOP/POSTURA

Máquinas também estão atuando na limpeza de grotas e 
valas.
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Trabalho acontece em diferentes pontos da cidade

Trabalho será intensificado durante todo o período de 
chuvas.



Ação social atende bairros Araguaia, Km 7 
Nossa Senhora Aparecida e Alzira Mutran
A ação social, realizada nesta sexta-feira (17), incluiu 
atendimento de saúde, com vacinação contra Covid-
19, atendimento jurídico, com serviços do órgão de 
proteção ao consumidor (Procon) e exames rápidos e 
distribuição de preservativos, promovidos pelo Centro 
de Testagem e Aconselhamento (CTA) aos moradores 
dos bairros Araguaia, Nossa Senhora Aparecida, KM 07 
e Alzira Mutran.

A ação contou também com orientações da Sala do 
Empreendedor (SICOM), atendimento das equipes dos 
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), 
exames rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C, aferição 

de Pressão Arterial e teste de glicemia, além de 
atendimento jurídico realizado por uma equipe da 
Faculdade Carajás.

A equipe do Procon  realizou atendimentos para o 
público com orientações e já faz a abertura de alguns 
procedimentos no próprio  local. 

A ação social aconteceu de 8h ao meio dia. As equipes 
estiveram na rua principal do bairro Araguaia e foram 
atendidas mais de quinhentas pessoas em todos os 
serviços. Guarda Municipal e DMTU também deram 
apoio as ações.

ASSISTÊNCIA

CTA/SAE levou equipe completa com enfermeiros,
psicóloga e assistente social. 

Equipe do Procon realizou abertura de procedimentos
no próprio local. 
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 Atendimentos aconteceram das 8h às 12h e abarcaram em torno de 500 pessoas..



Construção do NEI Deodoro de Mendonça 
avança no bairro Francisco Coelho
O novo espaço para os alunos do Núcleo de Educação 
Infantil (NEI) Deodoro de Mendonça, na Marabá 
Pioneira, já está quase todo pronto. Com a cobertura 
finalizada, agora os operários trabalham nos ajustes 
das instalações elétricas e hidrossanitárias.

O novo prédio, que vai abrigar o NEI Deodoro de 
Mendonça, tem 639.80 metros quadrados de 
construção, e, além das quatro salas de aula, 
contempla uma sala multiuso (leitura e informática), 
arquivo, sala pedagógica e administrativa, pátio 
coberto, passarela, jardineira e pátio externo.

Esta semana, os operários erguiam o muro de proteção 
externo e colocação de esquadrias na área da passarela. 
Na cobertura do prédio, foram implantadas telhas 
termo acústicas, material que melhora o ambiente 
para as crianças e servidores do novo espaço.

O novo NEI está sendo construído na Rua 5 de Abril, no 
bairro Francisco Coelho, popular Cabelo Seco.Ele 
substitui o antigo NEI, na Praça do bairro e que será 
demolido para ampliação da praça, que integra o novo 
projeto de urbanização da Orla de Marabá.o NEI 
atende pouco mais de 90 alunos de 3 a 5 anos.

EDUCAÇÃO

Trabalhos ocorrem diariamente, para entregar o NEI
pronto para o ano letivo 2022.

Novo NEI está sendo construído na Rua 5 de Abril.
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Com cobertura finalizada, operários trabalham nos ajudes elétricos e hidráulicos.



Zona rural de Marabá ganha  nova escola 
Raio de Sol
A zona rural de Marabá ganha a 94º escola com a 
construção da EMEF Raio de Sol. A instituição de 
ensino está localizada na Vicinal Cristo Rei, Br 235, 
sentido Vila Itainópolis e fica 58km distante da zona 
urbana do município. O local irá contar com uma sala 
de aula padrão zona rural, banheiros adaptados com 
acessibilidade, cozinha, refeitório e uma sala para 
secretaria e diretoria.

O ambiente  irá atender cerca de 30 alunos com turmas 
multisseriadas do 1º e 2º segmento, correspondendo a 
1º ao 5º ano e  6º ao 9º ano respectivamente.

“A educação é um direito humano. E é papel da 
Prefeitura garantir esse ensino da melhor forma 
possível. Muita gente pode achar que 30 alunos é 
pouco. Mas para eles é um avanço ter essa oferta mais 
próxima do local onde residem. Eles eram atendidos 
em outro local, mais distante e com essa obra a 
qualidade do ensino e logística deles avança”, comenta 
Arley Oliveira, diretora de Educação no Campo da 
Semed.

A escola iniciará as atividades a partir do 1º dia do ano 
letivo de 2022.

SEMED

Início das obras da Escola Raio de Sol Arlen Oliveira, diretora de educação no campo da 
Semed comemora a nova escola.
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Ambiente irá atender cerca de 30 alunos, com turmas multisseriadas



OBRAS

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MEIO AMBIENTE

NATAL DOS IDOSOS

ACONTECE NA CIDADE

Operários atuam, na primeira etapa do projeto de 
revitalização do Ginásio de Esportes Osorinho, na Marabá 
Pioneira. Realizando aa manutenção da cobertura, com 
retirada de partes danificadas e reposição de novos 
materiais, além da troca da estrutura de ferro da grade de 
proteção. Posteriormente, os serviços entram na parte da 
pintura das esquadrias e paredes.não mais ao juizado 
especial.  O novo Ginásio  receberá também nova 
ventilação com aquisição de um climatizador de ambiente 
e piso especial para a prática de esportes.

Até o inicio desta semana, o projeto Linha Verde, uma 
parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(Semma) e Disque Denúncia do Sul e Sudeste do Pará, 
registrou 5.013 denúncias de crimes ambientais no 
município de Marabá neste ano de 2021. A poluição sonora 
continua liderando o ranking das reclamações, foram 
4.279. Só neste fim de semana (11 e 12 de dezembro) , 
foram 56, sendo 35 delas atendidas pela equipe de 
fiscalização da Semma. A poluição do ar é a segunda maior 
causa de denúncias com 360 registros e os maus-tratos de 
animais, ocupa a terceira posição com 240.

As equipes de fiscalização da Divisão de Vigilância Sanitária 
(Divisa), estão nas ruas orientando os estabelecimentos 
abertos ao público para a exigência do comprovante de 

vacina contra a covid-19, o chamado “passaporte da vacina” 
em cumprimento ao Decreto Estadual 2.044/2021, que 

institui a Política de Incentivo a vacinação no estado. Em 
Marabá, por enquanto, o foco está nas academias, cinemas 

e casas de eventos, mas o decreto se estende a bares, 
restaurantes, teatros, clubes, igrejas, shows, equipamentos 

turísticos, eventos esportivos, dentre outros.

O fim de ano é sempre uma época de reflexão, reencontros 
e de magia. Ver o Papai Noel e os enfeites do natal é uma 

programação normalmente relacionada às crianças. Mas os 
encantos do Natal costumam sensibilizar e emocionar a 
todos. Para que os idosos do Centro Integrado da Pessoa 

Idosa “Antônio Rodrigues” (Cipiar) possam viver essa 
emoção foi realizada uma visita ao Shopping Partage para 

tirar fotos com o bom velhinho. O passeio foi organizado 
na manhã de quarta-feira (15), das 8h às 10h da manhã, 

antes do horário de abertura do Shopping, devido às 
medida de prevenção contra a covid-19.
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Rematrículas da rede municipal vao até 22 
de dezembro para aprovados sem recuperação
As matrículas para o ano letivo 2022 na rede municipal 
de educação já foram abertas, mas por enquanto, 
somente para os estudantes já matriculados na rede. As 
rematrículas estão acontecendo desde segunda-feira 
(13) e se estenderão até o dia 22 de dezembro, período 
em que os pais, responsáveis e os próprios alunos, no 
caso dos maiores de 18 anos, devem procurar a escola 
para renovar o ato de vínculos com a instituição. Para 
quem ficou de recuperação, o calendário abrirá entre 
os dias 27 a 29 dezembro. 

As matrículas para alunos novatos serão divididas em 
duas etapas. A primeira é destinada a alunos com 
deficiência comprovada por laudo médico. Será 
também entre os dias 27 e 29 de dezembro, conforme 
informa Fábio Rogério Rodrigues Gomes, diretor de 
ensino urbano da  Secretaria Municipal de Educação. 

“Todo aluno novato com deficiência deverá fazer a 
matrícula por meio do site da Semed para essa 
finalidade ou ir até a escola pretendida por ele e efetuar 
sua matrícula. Alunos novatos, são aqueles a partir dos 
3º anos ou aqueles que não estudaram no ano de 2021 
na rede municipal de ensino”, esclarece o diretor. 

Já as matrículas para alunos novos sem deficiência só 
estarão disponíveis  na primeira semana de 2022. 

“Iniciaremos no dia 3 de janeiro até o dia 14, as 
matrículas para alunos novatos sem deficiência. Neste 
mesmo período, os pais que fizeram a matrícula on-
line, deverão se dirigir às escolas que matricularam 
seus filhos e levar a documentação exigida para 
formalizar a matrícula. Ela só é formalizada na rede 
quando é entregue a documentação na escola”, 
enfatiza Fábio. 

A previsão para o início das aulas é o dia 24 de janeiro, e 
a Semed já está trabalhando para recuperar os 
prejuízos provocados pela pandemia do coronavírus, 
tanto na aprendizagem dos alunos como na baixa de 
matrículas. Além disso, os professores que retornarem 
às escolas dia 18 de janeiro participarão de uma 
jornada pedagógica de qualificação, para esse novo 
tempo de ensino e aprendizagem. 

“A criança a partir dos 3 anos de idade precisa ingressar 
na rede municipal de ensino, independente do 
contexto, se é pandêmico ou não, ela precisa estar 
efetivamente matr iculada.  A secretar ia  está 
planejando a manutenção das aulas presenciais, 
elaborando materiais e implementando novas 
e s t ra t é g i a s  p a ra  re c u p e ra r  o s  p re j u í z o s  d e 
aprendizagens que as crianças tiveram em 2020/2021”, 
afirma.

ANO LETIVO 2022
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Alunos em recuperação terão até dia 29 para se matricular

.



Retirada de entulhos acontecem em vários 
pontos da cidade
A semana começa com muito trabalho para a equipe de 
drenagem da Secretaria de Viação e Obras Públicas do 
município (Sevop). A equipe visitou três pontos, na 
manhã de segunda-feira (13), para retirar o entulho 
acumulado de serviços realizados na semana anterior.

Na Folha 19, na Nova Marabá, foram retirados entulhos 
de um trecho de rua recém-pavimentada e que foi 
realizado serviço de prevenção de alagamentos na 
área. Outra ação aconteceu na Folha 21, Nova Marabá, 
e também no bairro das Laranjeiras na Avenida Gaiapó 
com a Rua Basílio Miguel dos Santos.

As equipes retiraram dois pontos com entulhos, 
possibilitando maior vazão d’água. Na mesma rua, 
uma equipe do SSAM (Serviço de Saneamento 
Ambiental de Marabá), trabalhou na retirada de 
entulhos na área da Grota do Aeroporto, onde acontece 
uma obra de drenagem da Rua Basílio Miguel.

Durante a semana a equipe  trabalhou na drenagem de 
um trecho da quadra 1 na Folha 33, onde houve um 
registro de alagamento na última chuva que houve na 
cidade. Um morador solicitou a visita da equipe, que 
constatou o problema e o trabalho será executado.

SEVOP

Trabalhadores se revezam durante todo dia. Trabalho é reforçado para evitar alagamentos.
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Ações aconteceram na Folha 19, 21 e 33.



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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