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Cidade celebra
aniversário  de 109 anos
no encontro dos rios

MARABÁ 109 ANOS



População comemora o aniversário da cidade
com tradicional café da manhã
A noite foi longa para os marabenses na segunda-feira 
(04) com a volta dos shows e a festa de aniversário dos 
109 anos da cidade. Mas as comemorações não 
pararam na terça-feira (5), data oficial do aniversário 
da cidade.  Centenas de pessoas se reuniram no 
encontro dos rios, local aonde está sendo finalizada a 
obra de extensão da orla, para comemorar o retorno de 
outra tradição: o café da manhã de aniversário.

Dessa vez as comemorações tiveram um gostinho 
ainda mais especial do que o já tradicional bolo, que é 
servido neste dia. Após dois anos sem ocorrer, a 
celebração retorna em meio à liberação oficial da 
obrigatoriedade do uso de máscaras.

A celebração começou cedo. Às 6h foi feita a queima de 
fogos e, em seguida, a apresentação da Banda 
Waldemar Henrique da Fundação Casa da Cultura de 
Marabá. Também foi entregue o título de cidadão 
marabaense ao governador do Estado, Helder 
Barbalho.

“É um momento muito alegre, aniversário de Marabá e 
não fazíamos uma festa em função da Covid há dois 
anos. Hoje o nível do Covid está controlado e podemos 
sair sem máscaras. Feliz de estarmos aqui, em um dos 
locais mais bonitos de Marabá. Bela obra que  valoriza 
nossa cidade e cria um ambiente propício para outras 
celebrações”, destaca o prefeito  Tião Miranda.

MARABÁ 109 ANOS
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Festa reuniu centenas de pessoas na extensão da orla no Bairro Francisco Coelho

28 de março  a 5  de abril de 2022

Durante a cerimônia foi realizada a entrega do
título de mestres da cultura a artistas marabaenses.

Foram servidos dois bolos gigantes para a comunidade.



NEI Deodoro de Mendonça entregue à 
comunidade do Bairro Francisco Coelho
As crianças do bairro Francisco Coelho ganharam um 
belo presente no aniversário de Marabá. O Núcleo de 
Educação Infantil Deodoro de Mendonça, que atende 
64 alunos, agora terá capacidade para 200. Foi entregue 
nesta terça-feira, 5 de abril, à comunidade.

Foram 639 metros quadrados de construção, que 
incluem quatro salas de aulas climatizadas, setor 
administrativo, setor multiuso com espaço para sala de 
leitura e de informática, sala pedagógica e bloco 
administrativo com espaços para secretaria, direção, 
sala de professores, amplo pátio coberto, jardineiras e 
solário.

Esta foi a terceira escola entregue à comunidade 

marabaense após o retorno das aulas presenciais. A 
Escola Salomé Carvalho, na Folha 16, e Pequeno Pajé, 
no bairro São Félix, serão inauguradas ainda em abril .

A cerimônia de entrega contou com a presença do 
prefeito do município, Tião Miranda e do Governador 
do Estado,  Helder  Barbalho,  além de outras 
autoridades, políticos e líderes comunitários.

A escola agora está pronta para receber a pequena 
Vitória Maria, 3 anos, que iniciou a vida escolar este 
ano. “Muito importante, aqui é tudo novo. Um projeto 
novo  A escola  estava precisando renovar. É o primeiro 
contato da minha filha aqui, ela gostou e vai estudar 
aqui”, comenta a mamãe Elzy Sampaio Moraes.

MARABÁ 109 ANOS

Entrega da escola foi marcada por muita festa da
comunidade e autoridades.

A mãe Elzy Moraes e a filha Vítoria, 3 anos.
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 Escola agora possui  salas climatizadas e capacidade para 200 alunos
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Nos últimos 6 anos, grandes obras marcam 
aniversário da cidade
Praça da Juventude, Museu Municipal, novo Centro de 
Especialidades Integradas (CEI), unidades básicas de 
saúde, escolas, orlas, Mercado Municipal de Morada 
Nova, Centro de Esterilização de Cães e Gatos. Foram 
muitas obras que marcaram os últimos 6 anos de 
Marabá e mudaram a cara da cidade.

Também foram centenas de quilômetros de asfalto 
realizados nesse período, assim como a construção de 
pontes e outros serviços na zona rural. Centenas de 
reformas e revitalizações em diferentes prédios 
públicos que vão desde secretarias, prédios de 
assistências sociais, entre outros.

E o futuro ainda aguarda mais obras que estão em 
construção como Estádio do km8 com estrutura para 
até 21 mil pessoas, a primeira escola pública no 
Residencial Cidade Jardim, ou oo Cine Teatro. 

Também ja foi assinado convênio paraconstrução da 3ª 
ponte sobre o Rio Itacaiunas  que deve ser um marco na 
mobilidade urbana do município, medindo 518,5 
metros de extensão e ligará os núcleos Nova Marabá e 
Cidade Nova.E já temos assinada a Ordem de Serviço 
para duplicação do trecho da BR 222 entre a ponte 
rodoferroviária e o KM 06. Serão 4,2 quilômetros de 
duplicação.

MARABÁ 109 ANOS

Novo estádio é uma das obras que deve ser entregue em 
breve.

Museu Municipal é um marco para a cultura da cidade.
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 Muitos prédios públicos foram construídos, reformados e revitalizados 

28 de  março  a 5 de abril de 2022



Na orla da cidade, aquarela da natureza 
exibe pôr do sol dourado que só existe aqui
Em Marabá, do mirante recém-construído no final da 
Orla Sebastião Miranda, é possível acompanhar um dos 
maiores espetáculos da natureza: o entardecer. Quando 
o sol vai se escondendo atrás do horizonte os raios 
refletem sobre as águas do Tocantins e o céu revela uma 
mistura de cores vibrantes, como o vermelho e o 
laranja, formando um cenário magnífico, um processo 
que rende muitos cliques para aqueles que fazem 
questão de presenciar o momento.

O pôr do sol de Marabá ainda ganha adicionais, com o 
exibicionismo de pássaros e moradores das águas, que 
vez ou outra aparecem por lá, a exemplo dos botos. O 

vai e vem de transportes aquáticos também é uma 
marca dos rios Itacaiúnas e Tocantins. Mas o que os 
visitantes gostam mesmo é da brisa gostosa, um 
carinho das mãos da natureza no rosto de quem está ali.

Herrison Davi, 23 anos, está há 3 anos no município e 
revela que foi atraído pelo pôr do sol marabaense. O 
acadêmico de Ciências Econômicas revela que não 
perde a oportunidade de ir à Orla do Tocantins nos fins 
da tarde, sempre que pode.“É o que conquista as 
pessoas. A Orla de Marabá é muito acolhedora com as 
pessoas que vêm de fora. O pôr do sol é muito bonito”, 
disse o universitário.

MARABÁ 109 ANOS

Vista do rio pela orla encanta moradores. Herrison Davi conhece o pôr do sol de Marabá há três 
anos e não perde a chance de contemplá-lo.
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 Pôr do sol é hora preferida de visita aos rios da cidade
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SHOWS DE ANIVERSÁRIO

DEFESA CIVIL

EDUCAÇÃO

BIBLIOTECA MUNICIPAL

ACONTECE NA CIDADE

Uma multidão compareceu à praça São Félix de Valois, na 
Marabá Pioneira, para comemorar os 109 anos de Marabá, 
na noite de segunda-feira (04), vésperas do aniversário da 
cidade. O evento valorizou os artistas da terra, garantindo 
uma noite animada que nem a chuva conseguiu 
atrapalhar. A festa contou  com cinco atrações, sendo três 
cantores e dois Djs. A segurança foi reforçada com a 
presença da Guarda Municipal (GMM), Policia Militar 
(PM), Bombeiros Militar e Civil, Guarda Patrimonial 
(DMSP) e o Departamento Municipal de TTrânsito(DMTU. 
Transporte (DMTU).

Lançado em Marabá o projeto Tempo de Aprender, fruto de 
uma parceria entre o Ministério da Educação e a SEMED 
(Secretaria Municipal de Educação). O Tempo de Aprender 
é um programa que tem como objetivo melhorar a 
qualidade da alfabetização. Para isso, realiza ações que 
atuam no sentido de apoiar, aperfeiçoar e valorizar a 
formação pedagógica e gerencial de professores e gestores 
escolares do último ano da pré-escola e do 1º e 2º anos do 
ensino fundamental. Haverá, ainda, avaliação de impacto 
das ações do programa, com monitoramento e avaliação 
com painéis de controle e indicadores de desempenho.

A Defesa Civil continua o atendimento às famílias que estão 
nos abrigos com distribuição de kits de limpeza e higiene 

pessoal. Durante a semana, as equipes da Defesa Civil e 
Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos 

Comunitários estiveram nos abrigos para distribuição do 
vale gás e atualização cadastral. A Defesa Civil também 

informa que o atendimento para emissão da declaração de 
saque do FGTS será encerrado no próximo dia 8 de abril e 
as agências da Caixa estarão atendendo somente até o dia 

11 de abril. 

Para comemorar os 109 anos de Marabá, a programação da 
Biblioteca Municipal Orlando Lima trará histórias de quem 
faz a cidade acontecer, seus moradores. De 4 ao 10 de abril, 

serão divulgados, nas redes sociais da Secretaria de 
Cultura, vídeos curtos de moradores, relembrando 

momentos marcantes de Marabá.
“Também no dia 8 ocorrerá o programa Histórias na Praça 

com o tema “Histórias de Rios, Enchentes e Gentes” e 
participação de  Genecy Reis e Lucimar Chagas. A ação será 

presencial na Praça São Félix e as escolas podem agendar 
participação através do Whatsapp 94 99138-7868.
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Nutricionistas  garantem qualidade 
da alimentação a mais de 65 mil alunos
A data  31 de março é lembrada em todo o mundo como 
o Dia da Saúde e da Nutrição, data que serve para 
avaliação das práticas nutricionais e a importância de 
políticas públicas que garantam às pessoas qualidade 
de vida e alimentação saudável. Em Marabá, é na área 
da Educação, que a Prefeitura mantém um de seus 
maiores investimentos em qualidade de vida, 
oferecendo Alimentação Escolar de alto valor 
nutricional para mais de 65 mil alunos, da rede 
municipal e estadual de ensino.

No depar tamento da  Merenda Escolar,  se is 
nutricionistas compõem a equipe que as funções de 
planejar, orientar e acompanhar a aquisição dos 

alimentos, a preparação das refeições e a distribuição.

O município conta com 125 itens para a preparação da 
a l i m e n t a ç ã o  e s c o l a r  n a s  e s c o l a s  e  c e n t r o s 
socioeducativos. Mais de 72 itens são gêneros 
estocáveis, comoo arroz, feijão, leite, macarrão, mas 
também há os perecíveis, como carne, frango e, o mais 
importante, 25 são oriundos da Agricultura Familiar.

 O cardápio é feito bimestralmente e, além das questões 
preconizadas pelo Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, são considerados a sazonalidade, cultura, 
hábitos alimentares , restrições, dentre outras 
situações observadas durante as visitas técnicas.

MERENDA

Cardápio é feito bimestralmente considerando 
sazonalidade, cultura e hábitos alimentares.
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Município conta 125 itens para a preparação da alimentação escolar

25 itens são frutos da Agricultura Familiar.
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Servidores da UBS Maria Bico Doce recebem 
treinamento sobre o Previne Brasil
Na manhã de quinta-feira, 31, servidores da Unidade 
Básica de Saúde Maria Bico Doce, no núcleo São Félix, 
receberam treinamento sobre o Previne Brasil, o novo 
modelo de financiamento da Atenção Básica.

Por meio desse modelo, o Ministério da Saúde busca 
fazer repasses aos municípios tendo como base o 
vínculo entre as populações assistidas e as equipes de 
atendimento como os Agentes Comunitários de Saúde.

O programa também visa incentivar as unidades locais 
a estabelecerem novas ações estratégicas por meio das 
equipes de Saúde da Família e Atenção Primária. O 
intuito, segundo o Ministério, é equilibrar os valores 
financeiros per capita que dizem respeito às pessoas 
cadastradas nos programas.

“Esse treinamento sobre o atendimento de qualidade 
na atenção básica vai se dar em todas as unidades de 
saúde. Já passamos por várias unidades e vamos passar 
por todas”, explica Ângela Assunção, coordenadora do 
Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade 
(PMAQ) ligado à Diretoria de Atenção Básica da 
Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS).

A Agente Comunitária de Saúde Patrícia Lima comenta 
sobre a importância do treinamento realizado na 
unidade.
“Como agentes de saúde, nós precisamos nos atualizar 

principalmente com essas capacitações para que nós 
possamos passar para os pacientes para eles 
aprenderem com a gente, com palestras, informações 
novas que serão muito bem vindas”, ressalta ACS 
Patrícia.

Na ocasião, a Coordenação do E-SUS deu orientações 
sobre o funcionamento do Prontuário Eletrônico do 
Cidadão, importante ferramenta que trará benefícios 
para a captação dos dados das produções realizadas 
pelos profissionais e que serão encaminhados ao 
Ministério da Saúde..

ATENÇÃO BÁSICA

SA
Ú

D
E

8

Programa visa incentivar novas ações estratégicas por meio de Sáude da Família
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ACS Patrícia e técnica em enfermagem Marly durante a 
capacitação sobre o Previne Brasil.



Estrada do Rio Preto tem acesso restabelecido
O tráfego na Estrada do Rio Preto, na altura do KM 32, 
zona rural de Marabá, foi restabelecido na tarde de 
quarta-feira (30). A equipe da Secretaria de Viação e 
Obras Públicas (Sevop) esteve no local, à tarde, 
iniciando as obras para a recuperação do trecho, que 
foi interrompido devido à intensidade da àgua de um 
igarapé. O secretário de obras do município, Fábio 
Moreira, explica que foi restabelecido o acesso para 
garantir a passagem de veículos e pedestres, no 
entanto uma nova estrutura será feita no local.

“O desvio foi restabelecido. É importante informar que 
no local tinha três linhas de escoamento das manilhas, 
apenas uma foi recolocada, as demais só serão 
canalizadas quando amenizar as chuvas para iniciar 
um trabalho de nova canalização, pois o bueiro era 

muito antigo, mas a equipe da Sevop vai continuar 
monitorando a área”, disse.

A Estrada do Rio Preto, principal via de escoamento de 
minério e produção agrícola da zona rural de Marabá, 
recebeu recentemente serviços de recuperação, em 
vários trechos, ao longo dos 190 quilômetros de 
extensão, com início na Rodovia Transamazônica até a 
Vila União.

Para resolver esse problema, a Sevop mobilizou três 
equipes com máquinas e operadores, em diversos 
pontos ao longo da estrada, para realizar trabalho de 
manutenção dos trechos e possibilitar a passagem dos 
veículos de pequeno, médio e grande porte.

INFRAESTRUTURA

Máquinas da Secretaria de Obras atuaram na 
recuperação.

Região ganha serviços de recuperação ao longo dos 
seus 190km de extensão.
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Acesso obstruído na terça(29) foi restabelecido na quarta (30) 

.



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

Decreto nº 296 libera o uso de máscaras 
Na terça-feira (05) foi publicado, no Diário Oficial dos 
Municípios do Pará, o decreto nº 296, que dispõe sobre 
a liberação do uso de máscara na cidade, haja vista a 
diminuição da ocupação de leitos Covid e também a 
vacinação contra a doença em grande parte da 
população com 1ª e 2ª dose, bem como ampliação da 
vacinação de reforço.

Segue o conteúdo do documento:

DECRETO Nº 296, DE 04 DE ABRIL DE 2022.

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento ao COVID-
19, no âmbito do município de Marabá, e dá outras 
providências.

O Prefeito Municipal de Marabá, Estado do Pará, 
Sebastião Miranda Filho, no uso das atribuições legais 
conferidas pela Lei Orgânica do Município de Marabá;

Considerando a redução do número de óbitos e de 
casos confirmados para COVID-19 no território 
nacional, bem como a redução na taxa de ocupação 
dos leitos públicos de UTI’s e de enfermaria no 
município de Marabá;

Considerando a ampliação da vacinação contra a 
COVID-19 e o aumento na distribuição de doses 
imunizantes por todo o território nacional, conforme 
dados fornecidos pelo Ministério da Saúde; e

Considerando a análise realizada pelo Comitê de 
Enfrentamento ao COVID-19, criado pelo Decreto nº 
27/2020, com o intuito de debater as medidas a serem 
adotadas.

DECRETA:

Art. 1º Fica dispensada a obrigatoriedade de uso de 
máscaras faciais.

Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 41, de 30 de abril de 
2020.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete do Prefeito de Marabá, Estado do Pará, em 04 
de abril de 2022.

COVID-19

Uso de máscaras já liberadas em locais abertos também estão liberadas em locais fechados.
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