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NEI Raimunda Rocha
passa por revitalização
completa

EDUCAÇÃO



Obras  no Núcleo de Educação Infantil do
Bairro Tiradentes estão a todo vapor
Em fevereiro, a Sevop iniciou a obra de revitalização do 
Núcleo de Educação Infantil Raimunda Oliveira Rocha, 
localizado no Residencial Tiradentes. A obra terá 
duração de dez meses e está avaliada em R$ 325.614,47 
proveniente de recursos próprios da prefeitura.

A reforma compreende a pintura total do prédio, troca 
de portas, esquadrias e louças dos banheiros, além de 
ações pontuais nos sistemas elétrico e hidráulico.A 
Sevop providenciará a revisão completa da cobertura 
do prédio e haverá a aplicação de revestimento de 
cerâmica nas paredes internas. Parte do piso também 
será refeito com instalação de placas de cerâmica e 
uma parte do forro será substituída.

As obras do NEI Raimunda Rocha acontecem em todas 
as frentes. O trabalho contempla as salas de aula, os 
espaço do refeitório e o setor administrativo. Um dos 
principais problemas que será resolvido é a infiltração 
que ocorria no prédio e tornava-o inadequado para 
utilização pela comunidade escolar.

Enquanto o NEI estiver em obras, as 268 crianças que 
estudam no local (com idade entre dois e cinco anos), 
realizam atividades remotas com a devolução dos 
cadernos de atividades disponibilizados para os pais 
realizarem com as crianças. Todos os dias, há duas ou 
três professoras que atuam em escala durante o horário 
de funcionamento do NEI para atendimento aos pais.
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NEI Raimunda Rocha atende 268 crianças no Núcleo São Félix

28 de fevereiro  a 6 de março de 2022

Funcionários trabalham na pintura do local. Reforma compreendeu troca de portas, esquadrias,
louças, entre outras coisas.



Mutirão de vacinas  é realizado em 
Unidades Básicas de Saúde
Durante o mutirão de vacinação contra Covid-19, uma 
cena surpreendeu na Unidade Básica de Saúde 
Enfermeira Zezinha. Bastante sorridente, a aposentada 
Maria Antônia Rodrigues Costa, 63 anos, foi receber a 
terceira dose da vacina e trazia consigo sua mãe, a 
senhora Maria da Luz Conceição Vieira, 81 anos, que 
também recebeu a terceira dose do imunizante.

“Para mim é muito importante porque nos protegemos 
e para gente tomar essa vacina contra o Corona é 
fundamental porque é para  prevenir também as outras 
pessoas”, disse a aposentada Maria Antônia Rodrigues 
Costa.

O mutirão de vacinação contra Covid-19, realizado pela 
Secretaria de Saúde, ocorreu quinta-feira (3), e  sexta-
feira (4), em seis Unidades de Saúde: UBS Carlos 
Barreto, em Morada Nova; Amadeu Vivacqua, em São 
Félix; Enfermeira Zezinha, na Folha 23; Emerson 
Caselli, no bairro Independência e Demósthenes 
Azevedo, na Marabá Pioneira. O mutirão se estende até 
as 22 horas.

As Unidades de Saúde disponibilizam as doses das 
vacinas para todos os públicos. Também estão sendo 
atendidas crianças de 5 a 11 anos com a primeira e a 
segunda dose. 

COVID-19

5 postos de saúde receberam a vacinação. As irmãs Sofia Gomes e  Kalbata Delgado receberam a 
2º dose da vacina.
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 Mutirão se estendeu até às 22h vacinando adultos e crianças
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Sevop inicia obra da nova feira da Folha 28
As bases da construção da nova feira da Folha 28 foram 
iniciadas. Já foi retirada a base asfáltica do trecho onde 
será erguida a nova estrutura. A base vai receber um 
reforço de terra para elevar o piso, bem como serviços 
d e  t e r ra p l a n a g e m ,  c o m p a c t a ç ã o  d o  s o l o  e, 
posteriormente, receberá uma nova base de concreto.

Na nova feira, serão construídos 40 boxes com medida 
de 4×2 metros, cobertos com telhas termoacústica, 
área para estacionamento, área verde, dois pórticos na 
entrada e saída da feira e uma extensão com estrutura 
para atender os demais feirantes que trabalham nos 
finais de semana.

“Os boxes serão virados para a VP 8, teremos 
estacionamento de acesso, são 40 boxes e vai ser 

mantido a área restante para atender os feirantes do 
fim de semana, eles vão ficar no outro espaço anexo 
com maior organização”, explicou o engenheiro Fábio 
Moreira, Secretário de Viação e Obras Públicas.

De acordo com o Secretário Municipal de Obras, a ideia 
original era construir uma estrutura para atender aos 
feirantes no mesmo local, porém com a mudança dos 
feirantes para a VP 8, foi observado que o novo local 
apresentava mais espaço de trabalho para os feirantes e 
mais comodidade para os consumidores. “Nós 
planejamos da forma que pudesse atender as 
n e c e s s i d a d e s  d e  t o d o s  e  q u a n d o  f i ze m o s  a 
transferência da feira para a VP, percebemos que os 
feirantes aceitaram a ideia de se construir a feira neste 
local e os comerciantes da 28 também receberam bem”. 

COMÉRCIO

O feirante José de Fátima aprovou a ideia. Serão 40 boxes com medidas de 4x2 metros.
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Já foi retirada a base asfáltica do local que receberá estrutura da feira
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Biblioteca Municipal realiza programação
especial no mês das mulheres
Em função da revitalização do prédio da Biblioteca 
“Orlando Lima Lobo”, os atendimentos estão 
acontecendo no prédio do Cine Marrocos, na Marabá 
Pioneira, das 8h às 14h de segunda a sexta, apenas para 
devolução de livros.

As programações acontecem de forma virtual, 
entretanto, a coordenação da Orlando Lobo agenda 
visitas em escolas e demais instituições. Essas 
atividades virtuais acontecem na página do Facebook 
da Secult (@secultmaraba), com divulgação no 
Instagram da Secult (@secultmaraba).

Na pauta da programação, destaque para o Dia 
Internacional da Mulher. No dia 8 de março, a partir das 
8 h, haverá exposição Árvore de poemas feminina, 
poemas escritos por mulheres serão expostos na árvore 
da Praça São Félix durante a Semana da Mulher. A partir 
das 10 h haverá exposição do vídeo Meninas que 
pensam no amanhã, um compilado de vídeos feitos 
por meninas falando sobre mudanças e melhorias, que 
desejam ver na sociedade para que as mulheres vivam 
com mais respeito, dignidade e valorização.

A programação também contempla lives no dia do 
Bibliotecário com bate-papo com bibliotecários que 
escrevem, poetizam, incentivam a leitura e contam 
histórias. São eles: Elanir Fernandes Cardoso – 
Bibliotecária /Bujaru/PA, Rossimar Conceição da 

Nóbrega Soares –  Bibliotecário/Anajás/PA e Thays 
Lima – Bibliotecária- Faculdade Carajás/Marabá/PA. E 
também no dia do contador de histórias, no dia 20, às 
10 horas, com Andrea Cozzi e mediação Socorro 
Camelo.

Além disso, tem live no dia 26, às 17 horas, do Clube do 
Livro Conversa de Botões. A convidada será Brenda 
Reche e a mediação fica por conta de Aline Pinheiro.

Dentro da programação, a Biblioteca visita no dia 17 de 
março, a  Aldeia MÊJÕKRIKATEJÊ DO CACIQUE 
PYRKRE – Terra Indígena Mãe Maria e no dia 23 o NEI 
Daniel Franco – Vila São José.

A Biblioteca Pública Municipal Orlando Lima Lobo está 
realizando o atendimento apenas de forma virtual, 
através do WhatsApp 9 9138-7867.

Para a devolução de livros você deve se dirigir ao Cine 
Marrocos, das 8h às 14h. A mudança ocorre pois o 
prédio em que funciona a Biblioteca estará passando 
por uma ampla reforma, para melhor atender ao 
público.

A equipe da Biblioteca segue recebendo convites de 
escolas e núcleos de educação infantis para 
apresentações artísticos-culturais de incentivo à 
leitura e valorização do livro.
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No dia 8 de março,  Dia da Mulher, haverá exposição de poemas na Praça São Félix.
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MUSEU MUNICIPAL

DEFESA CIVIL

OBRAS

SAÚDE DA MULHER

ACONTECE NA CIDADE

Com o cancelamento do carnaval de rua da cidade nos 
últimos anos, e enquanto o carnaval de rua não chega, o 
Museu Municipal Francisco Coelho resolveu levar um 
pouco do gostinho da popular festa para dentro de suas 
paredes com a exposição fotográfica: “De Outros 
Carnavais: perspectivas culturais a partir dos blocos 
carnavalescos em Marabá”. A abertura da exposição foi 
realizada no finalzinho da tarde da última sexta-feira (26). 
Estão expostas fotografias que pertencem ao acervo 
fotográfico Manoel Domingues da Fundação Casa da 
Cultura de Marabá (FCCM).

As obras de construção da Escola no Residencial Cidade 
Jardim estão com 50% do trabalho de fundação concluídas. 
Também foi iniciado a construção do muro que cercará a 
escola, com 80% dessa parte da obra já realizada. As obras 
iniciaram em janeiro e tem previsão de um ano de 
duração.A área, que vai abrigar a Escola Municipal, mede 
5.453,75 metros quadrados e terá uma área construída de 
2.611,87 metros. A primeira escola pública do Cidade 
Jardim fica localizada na Avenida do Buritis, quadra 110, 
lotes 01 e 04, às margens da Rodovia Transamazônica, 
sentido ao município de São João do Araguaia.

Durante o período de carnaval, a Coordenação de Proteção 
e Defesa Civil realizou plantão para atender as famílias, 

qatingidas pela enchente deste ano, com o transporte dos 
móveis e pessoas para os locais seguros, como abrigos e 

casas de amigos e parentes. Atualmente, são 7.597 famílias 
atingidas pela enchente. Todos os abrigos estão sendo 

abastecidos com cestas básicas. Equipes de saúde 
extramuros realizam consultas médicas e de enfermagem, 

ação de vacinação, aferição de pressão, distribuição de 
remédios (com receitas) entre outros procedimentos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já está preparando a 
campanha de prevenção contra o câncer do colo de útero, 

realizada anualmente no mês de março. O Centro de 
Referência Integrado à Saúde da Mulher (CRISMU), desde 

agora, mobiliza as mulheres a se programarem a participar 
das ações de saúde exclusivas para elas. No centro, a 

campanha está prevista para 14 a 25 de março, no horário 
noturno. No mês de março, a previsão da SMS é intensificar 

as ações voltadas à saúde da mulher em toda a rede 
municipal.
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Obras que beneficiarão comunidade do Km7 
já estão em fase de conclusão
A comunidade do bairro Km 7 vai receber mais um 
espaço de lazer e entretenimento nos próximos dias. A 
nova praça está praticamente pronta, faltando apenas 
alguns detalhes para a finalização completa. Junto com 
a praça, os moradores vão ganhar ainda uma feira 
coberta com 10 boxes.

A nova praça vai contar com academia ao ar livre com 
14 aparelhos, playground, jardins com bancos em 
madeira e concreto, piso portátil em borracha para 
acessibilidade, cinco bancos em granilite, piso de 
concreto intertravado, grama esmeralda e rampa de 
acesso para cadeirantes.

Na praça, falta colocar as luminárias em dois postes de 
iluminação dos sete que compõem o novo espaço, 
pinturas das muretas e conclusão dos bancos.

O novo espaço de entretenimento e lazer está 
localizado entre as ruas G, H e Osvaldo Mutran Júnior. 
Próxima de um Núcleo de Educação Infantil, da Igreja 
Católica e a poucos metros da praça da Juventude, além 
do viaduto que liga o KM 7 ao bairro Araguaia.

A execução da obra de construção da nova praça está 
sendo realizada com recursos próprios da Prefeitura, 
orçada em R$ 246.100,27 .

SEVOP

Trabalhadores fazem ajustes finais para entrega das obras.
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Novo espaço está localizado entre as ruas G, H e Osvaldo Mutran Júnior

Brinquedos e equipamentos da academia já estão no local.
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Águia empata com Remo de olho em vaga 
na série D do Campeonato Brasileiro
A classificação antecipada veio, mas quem pensa que o 
Águia jogou tranquilo a última rodada do paraense 
com o Remo, se enganou. O time que chegou a 
estabelecer como meta escapar do rebaixamento 
agora vislumbra uma vaga no campeonato brasileiro e 
para isso lutou muito na última rodada da primeira 
fase.

Segundo o regulamento do Campeonato Paraense, 
dois times ganharão a vaga do estado na Serie D do 
brasileirão. Remo e Paysandu não entram na conta por 
disputarem a Série C da competição. Com isso é 
provável que chegar na semifinal da competição 
estadual garanta ao time uma vaga na competição 
nacional.

O Águia terminou a primeira fase na quinta posição 
com 12 pontos e com isso irá decidir a vaga para 
semifinal como o Caeté.  Caso consiga passar pelo time 
de Bragança, a vaga para semifinal, pode disputar 
também uma vaga a Copa do Brasil 2023.

O goldo Águia contra o Remo foi marcado por  Werick, 
após chute de Betinho o goleiro Vinicíus do Remo 
espalmou pra frente e   jogador apenas completou para 
o fundo da rede. O placar do jogo ficou em 1x1.

A data e locais dos jogos das quartas-de-final do 
campeonato paraense da primeira divisão serão 
reveladas ainda esta semana pela Federação Paraense 
de Futebol (FPF).

CAMPEONATO PARAENSE

Torcida tem lotado o estádio nos jogos do Águia em
Marabá

Vaga para os playoffs foi garantida na rodada anterior
na vitória contra o Castanhal no Zinho Oliveira.
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Águia encerra primeira fase com empate em 1x1 contra o Remo
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Equipes de limpeza e tapa-buraco atuam em 
todos os núcleos da cidade
As equipes do Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM) atuaram em diversas frentes de 
limpeza em todos os núcleos da cidade. Na Marabá 
Pioneira há duas equipes de limpeza de valas e grotas e 
duas de capinação que agilizam os serviços à medida 
que o nível do rio Tocantins recua. As ações acontecem 
principalmente no bairro Santa Rosa.

Equipes também realizam limpeza de bueiro no 
núcleo Cidade Nova, nos bairros Belo Horizonte e 
Liberdade. Há também máquinas e equipes na limpeza 
de valas e grotas no bairro Nossa Senhora Aparecida. 
Após essa etapa, a limpeza será realizada de maneira 
manual.

As ações da Operação Tapa-Buracos da Secretaria de 
Viação e Obras Públicas (Sevop) voltaram com força 
total. A equipe intensificou os trabalhos no núcleo 
Morada Nova, especificamente na rua Murumuru, 
localizada às proximidades da igreja católica e do 
centro comercial.

Os trabalhos  também foram intensificados nas 
Avenida Cuiabá e Belém, no bairro de Belo Horizonte. 
Nesta área, muitos trechos danificados receberam 
serviços de manutenção com uso de CBUQ (Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente), e em cada via foram 
identificados mais de 15 pontos críticos que foram 
restaurados.

GMM

Cidade Nova e Marabá Pioneira receberam ações de 
limpeza.

Núcleo belo Horizonte também teve ruas recuperadas.
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Equipes de tapa-buraco focaram os serviços no núcleo Morada Nova

.



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

Viveiro disponibiliza mais de 50 espécies de 
mudas para a população
Plantação de frutas, reflorestamento, recuperação de 
áreas degradadas, fabricação de remédios e até mesmo 
para fazer sombra. Para qualquer um desses motivos, o 
Departamento de Mudas da Secretaria de Agricultura 
(Seagri) tem uma plantinha disponível. São cerca de 50 
espécies diferentes cultivadas no local.

O viveiro produz em torno de 1 milhão de mudas por 
an. As entregas acontecem  de segunda a quinta-feira, 
sempre no período matutino, das 8h às 11h30min.

A principal plantação e distribuição é de açai, seguido 
por acerola e cupuaçu. “O cacau também é muito 
procurado por pequenos produtores que moram mais 
distantes. ”, comenta Tássio Rodrigues, coordenador 
do Departamento de Mudas.

Interessados devem se dirigir ao Departamento de 
mudas da Seagri e fazer o cadastro. Para isso é 
necessário levar identidade, CPF, RG e endereço. 

Cada muda tem uma quantidade específica que pode 
ser retirada. Acerola, urucum, por exemplo, são 10 
mudas. Jucá, jatobá, jaca e ameixa são 5. Açaí e bacaba, 
200.  É importante ressaltar que a própria pessoa é 
responsável pelo transporte e a disponibilidade das 
mudas depende da quantidade disponível no viveiro.

Apesar das mudas serem disponibilizadas para 
população em geral, o foco é o incentivo ao pequeno 
produtor e ao agricultor familiar. Para estes também 
são disponibilizados outros serviços, como análise do 
solo, visita técnica e kit de irrigação.

Em janeiro deste ano foram produzidas 80 mil mudas.Pequenos agricultores também podem solicitar outros
serviços como kit irrigação e análise de solo.

CIDADE
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