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RETROSPECTIVA 2021

A dose de esperança
para população de
Marabá

SAÚDE
COVID-19

Rosinalva Castro foi a primeira vacinada contra o novo Coronavirus em Marabá

Da primeira vacina às 170 mil doses aplicadas
Na terça-feira, 19 de janeiro de 2021, Marabá iniciava a
vacinação contra Covid-19. A primeira vacinada foi a
agente de serviços gerais, Rosinalva Nunes Castro, 50
anos. Ela recebeu a primeira dose da vacina no Hospital
Municipal de Marabá (HMM).

Em setembro foi iniciada a vacinação para o público de
12 a 17 anos, atingindo um novo marco de vacinados e
sendo realizadas de ações de incentivo a vacinação
para o público jovem, como música ao vivo e fantasias
de super herois.

Nos 12 meses que se seguiram a vacinação passou por
diferentes pontos. Sendo aplicada no Centro de
Convenções, Uepa, Shopping, entre outros locais.
Foram várias ações de vacinação na zona rural e a ções
itinerantes.

Desde o dia 11 de outubro é possível se vacinar
próximo de casa, indo diretamente as Unidades
Básicas de Saúde (UBS) do município.

A vacinação foi aplicada segundo critérios de idade e
comorbidade. Dando prioridades ao público que
apresenta maior risco de contágio e sintoams graves.

As ações ajudaram Marabá a atingir a marca de 173.512
vacinados com a 1º dose, 114.911 vacinados com a 2º
dose e 8.186 vacinados com a 3º dose da vacina. O
trabalho continua em 2012, para garantir a imunização
da população e na busca pela superação da pandemia.

Idosos foram primeiro grupo a receber a 1º dose e já
iniciaram recebimento da 3º dose

Fantasias, música ao vivo, ações itinerantes, várias foram as
estratégias utilizadas para levar vacina a população.
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OBRAS

Projeto com 5 educadores físicos que se revezam em 15 polos diferentes

SEVOP

Urbanização e extensão das orlas da cidade
dão nova vida a pontos turísticos
Famosa pelos seus rios, a cidade de Marabá tem como
principal ponto turístico suas orlas, que atraem
diariamente turistas e moradores que buscam um local
de lazer.

uma academia ao ar livre, revitalização das fachadas de
imóveis, estacionamento e área verde com 384 metros
quadrados, além de nova iluminação com a colocação
de postes e lâmpadas.

Em 2021 foram iniciados trabalhos de execução do
projeto de urbanização da extensão da Orla Sebastião
Miranda, no bairro Francisco Coelho, na Marabá
Pioneira, e da Orla do bairro Amapá, que tem mudado a
cara da cidade.

A nova Orla do bairro Francisco Coelho terá três
acessos, pela Orla Sebastião Miranda, pela rua 27 de
Março e pelo Projeto PAC, onde terá um ramal de
ligação com a Orla e será feito trabalho de revitalização.

Os serviços consistem na drenagem, pavimentação e
instalação de equipamentos públicos. Comportando

Orla Sebastião Miranda está sendo extendida até o
Bairro Francisco Coelho (Cabelo Seco).
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Já a Orla do Amapá, além da academia ao ar livre,
também thaverá duas quadras de esportes, área verde,
parquinho e área para atividades culturais e esportivas.

Trabalhadores atuam diariamente par ao término da
Orla do Amapá.
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EDUCAÇÃO
SEMED

Aulas presenciais retornaram com 100% dos alunos em 8 de novembro

Após longo planejamento, volta as aulas
presenciais ocorrem com segurança
Com o avanço da vacinação e a consequente
diminuição do número de casos e óbitos pela Covid-19.
No dia 13 de setembro de 2021 o município retornou as
aulas presenciais.
Adaptações, máscaras, distanciamento e protocolos de
segurança, essa é foi a nova realidade que alunos que
retornaram às aulas encontraram nas escolas
municipais.

Foram realizados treinamento de professores, dos
agentes de serviços gerais e demais funcionários para
garantir um retorno seguro as aulas.
Os planos deram certo e o número de casos de Covid-19
registrados foram extremamente baixos. A volta as
aulas que começou de forma escalonada passou então
a 100% dos alunos presenciais em 8 de novembro.

Para que isso acontecesse foi elaborado todo um
planejamento, depois de muitas reuniões entre os
servidores da Secretaria Municipal de Educação
(Semed) e os gestores das escolas.

A medida foi comemorada pelos alunos das cerca de
200 escolas do município. Entre esses alunos estava
Emanuelle Hadassa, do 6º ano da Escola Irmã
Theodora “Muito bom. Estava com saudades dos meus
amigos. A gente aprende melhor tendo contato”, revela.

Alunos da Escola Adelaide Molinari, zona rural de
Marabá em retorno as aulas presenciais.

Emanuelle Hadassa durante intervalo escolar na
escola Irmã Theodora.
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OBRAS
SÃO FÉLIX DE VALOIS

Vários prédios públicos revitalizados e
reformados foram entregues a população
Durante o ano de 2021 foram vários os locais que
passaram por revitalização e reforma através da
Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop). Escolas,
Unidades Básicas de Saúde (UBS), ginásios e feiras
foram entregues a população ao longo dos últimos 365
dias e muitos outros ainda estão em obras que serão
finalizadas em breve.

Os prédios públicos passaram por mudanças em todas
suas estruturas, com ampliação de seus espaços,
pinturas novas, troca de parte elétrica e modernização.
As obras se espalharam por todos os diferentes núcleos
da cidade. Confira abaixo alguns dos principais
trabalhos finalizados que já estão sendo utlizados pela
população.

São Félix foi contemplado com revitalização da UBS
Maria Bico Doce e Escola Jarbas Passarinho.

Em Morada Nova, comunidade recebeu o novo Mercado
Municipal.

Os 1040 alunos da Escola Pedro Peres, Morada Nova
ganharam uma escola mais moderna e climatizada.

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) agora conta com
novo Centro Cirúrgico para castração de cães e gatos.

Escola João Anastácio, Folha 16, também foi
totalmente revitalizada.

Nova Unidade Básica de Saúde do Bairro da Paz foi
entregue no início de julho.
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BOA SAFRA

ESPORTE
SÃO FÉLIX DE VALOIS

Com recuo da pandemia e novos projetos e
investimentos, esporte marabaense avança
2021 também ficou marcada pela volta dos eventos
esportivos. O retorno aconteceu em grande estilo com
o retorno docampeonato marabense de futebol.

A Secretaria Municipal de Esportes (Semel) também
prestou apoio a várias modalidades diferentes como a
Copa Brasil de Jiu-Jitsu, o 4º Aberto do Tênis de Mesa de
Marabá, campeonatos de Skate, entre outras.

Vários projetos e parcerias foram realizadas
mesclando esporte e assistência social. Em especial as
corridas que movimentaram grande público.

O esporte também atuou como agente de saúde com o
Ginástica para Mulheres e o Saúde em Dia.

Renegados foi o grande campeão do retorno do
campeonato marabaense.

Projeto Ginástica para Mulheres foi realizado em 14
bairros diferentes, até duas vezes por semana.

Corrida de São Félix de Valois, Passos Que Salva e End
Polio Run reuniram mais de 300 atletas cada.

4º Aberto do Tênis de Mesa foi atração para os
apaixonados pelo esporte.

Copa do Servidor foi atração para os funcionários do
município.

Projeto Saúde em Dia atendeu mais de 1000 atletas
amadores em 2021.
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SEASPAC

Foram 55 oficinas e 15 cursos profissionalizantes realizados ao longo do ano

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mais de 1500 pessoas são beneﬁciadas pelo
Departamento de Geração de Emprego e Renda
Ao longo do ano, o Departamento de Emprego e Renda
da Seaspac, realizou 55 oficinas, que beneficiaram
mais de 1200 pessoas, e 15 cursos profissionalizantes,
que abarcaram cerca de 330 pessoas.
Entre as oficinas realizadas estão a de bombom,
tempero, caixa de presente, biscuit, bolsa de lona,
chopp, pipoca gourmet, amendoim caramelizado,
sabão líquido, sabonete artesanal, docinho de leite em
pó, etc. Em geral as oficinas tiveram a duração de três
dias, focadas na parte prática, em atender o público do
local, onde são ministradas.
Já entre os cursos, foram realizados os de eletricista
básico, manicure, bolo caseiro, depilação, cozinha

.

Cursos profissionalizantes foram realizados em
diferentes locais e dispunham de aula teórica e prática.
27 de dezembro a 02 de janeiro de 2022

paraense, garçom, massa e folheados. Com uma carga
horário maior, eles são realizados em diferentes locais
da cidade para abordar a maior quantidade de pessoas.
Entre várias ações, outro destaque de 2021 em projetos
sociais foi o acolhimento dos indígenas venezuelanos
Warao. Eles ganharam um abrigo localizado no antigo
prédio do NEI Magalhães Barata, Marabá Pioneira.
A Prefeitura também disponibiliza para eles a
alimentação, materiais de higiene, água e luz. A gestão
do abrigo é dos próprios indígenas para que tenham o
máximo de autonomia, embora um técnico de
referência esteja acompanhando de per to a
comunidade.

Indígenas venezuelanos da tribo Waraó ganham espaço
próprio na Velha Marabá.
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ESPORTE

Torneio contou com a participação de 59 atletas

SEMEL

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).

.

Estrutura dispunha de 7 mesas que possibilitavam as
partidas serem jogadas concomitantemente
20 a 26 de dezembro de 2022

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.

William Bruno, atleta de Imperatriz foi campeão da
categoria Absoluto A.
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OBRAS
FUTURO

Nova ponte de 518 metros de extensão irá unir Folha 33 e Bairro Filadélfia

Construção de terceira ponte e término do
Cine Teatro beneﬁciarão população
Para os próximos anos Marabá conta com grandes
investimentos e duas grandes obras que irão trazer
inúmeros benefícios a população.

Outro grande trabalho é a finalização das obras do
Novo Cine Teatro Eduardo Abdelnor, na Folha 16, ao
lado do Ginásio de Esportes, que está 70% concluído.

O convênio para a construção da terceira ponte sobre o
Rio Itacaiúnas já foi assinado. A ponte será em concreto
armado medindo 518,5 metros de extensão e ligará os
núcleos Nova Marabá e Cidade Nova, das proximidades
do 4º Batalhão de Polícia Militar, na Folha 33, até o
Bairro Filadélfia, no Núcleo Cidade Nova.

O local contempla dois prédios, um espaço com mais
de 5 mil metros quadrados (m²) de construção. No
primeiro será o Cine Teatro com palco de 240 m²,
plateia para 401 espectadores, camarins, banheiros
adaptados para deficientes físicos, lanchonete, sala de
repouso, bilheteria e administração.

O projeto prevê ainda o prolongamento e
pavimentação da Avenida 2000 e de ruas do entorno,
beneficiand mais de 50 mil moradores dos bairros
Filadélfia, São Miguel da Conquista, Folha 33 e 35.

O segundo será o Prédio Cultural, onde acontecerá a
formação, reciclagem e aperfeiçoamento de músicos,
dançarinos e atores. O espaço terá 17 setores, que vão
de salas de para oficinas até áreas de Convivência.

Assinatura de convênio para construção da terceira
ponte foi realizada em agosto.

Obras do Cine Teatro já estão 70% concluídas.
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EDUCAÇÃO

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.

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

“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
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