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Escola Salomé Carvalho 
é entregue totalmente 
revitalizada 

EDUCAÇÃO



Comunidade escolar da Folha 16 celebrou 
entrega de obras na Escola Salomé Carvalho
Nesta quinta-feira, 14, foi realizada a entrega da obra de 
revitalização da Escola Municipal Salomé Carvalho, na 
Folha 16. A cerimônia contou com a presença da 
comunidade escolar, entre alunos, professores e pais, e 
autoridades.

A escola Salomé Carvalho, que tem 564 alunos do 1° ao 
9°, há 14 anos não passava por revitalização. A diretora 
da escola, Cláudia Batista, reforça que um ambiente 
mais confortável e bonito é essencial para a satisfação 
dos estudantes. Pra ela, o sentimento é de: “Felicidade, 
contentamento, muita alegria porque é algo que a 
gente esperou por muito tempo. Nós estamos muito 
felizes do nosso prefeito ter atendido o clamor dessa 

comunidade, pela sensibilidade de atender as nossas 
demandas. Meu sentimento é de gratidão mesmo”, 
ressalta

A cerimônia também comemorou os 42 anos de 
fundação da escola com direito a apresentações 
musicais de estudantes e bolo de aniversário.

O prefeito de Marabá, Sebastião Miranda, participou 
da inauguração. Ele reforça que acredita na educação 
como ação de mudança da sociedade e que ver os 
estudantes felizes é satisfatório. “O sentimento é muito 
bom. A gente vê a alegria dos meninos com a escola 
nova. Isso motiva eles a estudar mais”, explica o gestor. 
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Cerimônia contou com presença de alunos, professores, pais e autoridades

11 a 17  de abril de 2022

Alunos organizaram uma série de apresentações
para comemorar entrega da escola.

Novo espaço mais amplo, moderno e 
com uma nova sala de leitura.



Arquivo Histórico é reinaugurado com 
estrutura totalmente modernizada
Cidade da castanha, capital do ferro, região dos 
diamantes… Estes são alguns títulos pelo qual Marabá 
já foi reconhecida. Para conhecer mais sobre esses 
períodos e muitos outros pelo qual nossa cidade 
passou, basta visitar o Arquivo Histórico Manoel 
Domingues, na Fundação Casa da Cultura   de Marabá 
(FCCM). O espaço foi reinaugurado na quinta-feira (14) 
após ser reestruturado, modernizado e ter toda sua 
parte documental reorganizada.

Logo na entrada já é possível verificar uma mesa digital 
onde é possível escolher um tema e depois acessar os 
arquivos referentes ao assunto. Ao entrar na sala do 
arquivo é possível verificar de um lado cartazes com 
filmes que ficaram em cartaz no Cine Marrocos. Logo 

no centro há uma mesa com jornais de diferentes 
épocas do município encadernados como livros  e do 
outro lado caixas com arquivos separados por temas e 
tipos de mídias.

O arquivo fica aberto para qualquer pessoa das 8h às 
17h, de segunda a sexta-feira. Para acessar alguns 
materiais é necessário alguns procedimentos de 
segurança como o uso de luvas, máscaras e cuidado no 
manuseio. A cerimônia de inauguração contou com a 
apresentação do coral da FCCM e apresentação da 
Banda da Fundação. Vários nomes que marcaram a 
cultura e história do município estiveram presentes, 
a s s i m  c o m o  d i f e re n t e s  s e c re t á r i o s  e  o u t ra s 
autoridades.

HISTÓRIA DE MARABÁ

Estrutura foimontada para facilitar pesquisa e garantir
preservação do material.

Saguão antes da sala de arquivos disponibiliza mesa
virtual para consulta digital por temas.
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 Local possui arquivos de antes da emancipação da cidade
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Comunidades ribeirinhas, atingidas pela 
cheia dos rios, recebem cestas básicas
Duas comunidades ribeirinhas foram visitadas, nesta 
quinta-feira (14), pelos agentes da Coordenação 
Municipal de Proteção e Defesa Civil (Comdec). As 
famílias que moram às margens do Rio Tocantins e que 
tiveram a produção agrícola atingida pela enchente 
receberam cestas básicas de alimentos e água potável.

A ação contou com apoio de militares do Exército com 
servidores e uso de dez lanchas para o transporte. A 
comunidade de Boa Esperança foi a primeira visitada, 
localizada na margem direita do Rio Tocantins. No 
local, moram 135 famílias ribeirinhas, que sobrevivem 
da pesca e de pequenas plantações de hortifrútti.

Para Marcos Andrade, Assessor da Defesa Civil, o 
atendimento se faz necessário e urgente, pois o que as 
famílias tinham para sobreviver, foi levando pela 
enchente. De acordo com ele, esta é a terceira ação de 
entrega de cestas de alimentos nas comunidades de 
Boa Esperança e São Sebastião,  região rural 
denominada Carrapato.

Famílias, como da aposentada Maria da Conceição 
Monteiro dos Santos, 73 anos. “Esta ação é maravilhosa, 
é algo muito importante para as famílias numa época 
de dificuldades como a pandemia e a enchente onde 
perdemos praticamente tudo aqui na região”, conta.

MARABÁ 109 ANOS

Ação contou com apoio de militares, servidores e o uso
de dez lanchas.

Marcos Andrade explica que essa é a terceira ação de 
entrega de alimentos nessas comunidades.
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 Comunidade de Boa Esperança foi a primeira a ser visitada
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Unidade Básica de Saúde João Batista é 
referência em Saúde da Família
A UBS João Batista Bezerra é conhecida por ser a 
primeira do município a ofertar o Programa Estratégia 
Saúde da Família. Atualmente é referência nesse tipo de 
atendimento. As equipes do PSF são a base das 
atividades e serviços prestados junto à comunidade.

Atualmente, a UBS realiza 236 consultas por semana 
com três médicos realizando atendimentos. As 
consultas acontecem nos períodos da manhã e tarde. 
Um faz atendimento primário aos pacientes que 
moram em áreas onde não há cobertura e dois médicos 
da Estratégia Saúde da Família realizam também, uma 
vez por semana, atendimento domiciliar.

A UBS dispõe ainda de dois enfermeiros que atendem 
cerca de 80 pessoas por semana, além de realizarem 
visitas duas vezes por semana. A unidade também 
conta com atendimento odontológico, com 35 
atendimentos por semana, e psicológico, com 12 
consultas semanais.

Na unidade, há cerca de 200 pessoas hipertensas e/ou 
diabéticas que realizam acompanhamento e cerca de 6 
mil pessoas cadastradas pelas equipes de saúde da 
família. Cada equipe tem um médico, um enfermeiro, 
um técnico de enfermagem e cinco ACS´s.Outra 
atividade da unidade é o Programa Saúde na Escola.

ATENÇÃO BÁSICA

Local também disponibiliza entrega de medicamentos UBS também oferece o serviço de
odontologia no município. 
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 Dona de casa Jorgina Nascimento, moradora do Santa Rosa, recebe atendimento
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SAÚDE

CINE TEATRO

PREVINE BRASIL

AGRICULTURA

ACONTECE NA CIDADE

A Unidade Saúde da Família (USF) Emerson Caselli está 
funcionando em novo local, provisoriamente, enquanto 
passa por uma reforma e revitalização completa. O 
ambiente provisório funciona na Avenida Brasil, nº 377, ao 
lado da casa paroquial da Igreja Católica Sagrada Família, 
no bairro Liberdade. A USF está funcionando com quatro 
consultórios, sendo dois médicos e dois de enfermagem e 
4 salas de procedimento com vacina, triagem, teste do 
pezinho e PCCU. Após a reforma, a sede da USF Emerson 
Caselli passará a contar com oito consultórios e terá 
ampliado o atendimento odontológico. 

Está sendo realizada, pela Coordenação Estratégia Saúde 
da Família da Secretaria Municipal de Saúde, uma 
capacitação para os 327 Agentes Comunitários de Saúde 
das zonas urbana e rural, com o objetivo de apresentar o 
programa Previne Brasil do Governo Federal, além de 
atualizar as informações sobre o preenchimento correto 
dos formulários digitais com os dados dos usuários do 
sistema de saúde, entre 12 a 19 de abril,  Na terça-feira (12), 
a ação aconteceu, durante todo o dia, no auditório da 
Faculdade de Medicina (Facimpa), na Nova Marabá, 
contando com 107 Agentes.

Marabá ganhará um importante centro de difusão cultural, 
o Cine Teatro Eduardo Abdelnor. Localizado na Folha 16 ao 

lado do Ginásio Poliesportivo, o novo espaço já está com 
75% da parte de construção civil concluída. Atualmente, as 

equipes atuam na instalação das placas cimentícias que 
trazem requinte estético ao prédio, ajudando também na 

ventilação, forro acartonado que atua como isolante 
térmico e do forro knauff que ajuda no isolamento acústico 

por se tratar de um prédio onde espetáculos serão 
realizados, além da instalação das esquadrias das janelas.

A Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá (Seagri) 
realizará, no mês que vem, cursos de capacitação para 
agricultores voltado à colheita de cacau nas principais 

rotas do produto no município. A capacitação acontece em 
parceria com o Ideflor-Bio e ICMBio. Entre os dias 9 e 11 de 

maio, a capacitação sobre “Beneficiamento primário de 
cacau”, que visa incentivar as boas práticas no manejo do 

produto, garantindo mais qualidade e o aumento na 
produção, será realizada no Projeto de Assentamento (PA) 
Volta Grande do Tapirapé, atendendo também produtores 

dos PA´s Serra Azul e Volta do Tapirapé.
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Operação Tapa-Buraco e revitalização de ruas 
promovem melhorias nas vias
Os trabalhos de manutenção das vias urbanas 
continuam em todos os bairros de Marabá. Na quarta-
feira (13), as equipes da Operação Tapa-Buraco da 
Secretaria de Viação e Obras Públicas, estiveram em 
dois bairros da Nova Marabá, na VE2, entre as Folhas 09 
e 10 e também no bairro Araguaia.

Na via VE 2, a equipe percorreu um trecho de 
aproximadamente 800 metros entre o Hospital 
Municipal de Marabá seguindo até a Folha 10, 
passando pelo Campus 2 da Unifesspa. O local 
apresentava bastante desgaste da camada de asfalto 
prejudicando o trânsito de veículos e pedestres, o 
trabalho deve seguir até o fim da tarde.

No bairro Araguaia, na avenida principal, a outra 
equipe da operação Tapa-Buraco avançava para 
reduzir os estragos que a chuva deixa em vários pontos 
da pista. A equipe fez a limpeza do local para a 
utilização da massa CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente) para nivelar a pista.

No bairro São Miguel da Conquista, as máquinas do 
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM) 
trabalham na recuperação das vias, principalmente as 
mais danificadas pelas chuvas. As equipes fazem a 
limpeza do local, retiram os entulhos e fazem o 
nivelamento da pista com uso de escória, resíduo de 
material siderúrgico e reduzindo a lama.

MANUTENÇÃO

Máquinas da SSAM também atuaram na recuperação das
vias.
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Equipes estiveram em diferentes núcleos ao longo da semana

Folhas 9 e 10 receberam os serviços.
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EMEF Cristo Rei mudou a vida do Jardim União
Considerada referência no município, a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Cristo Rei, 
localizada no bairro Jardim União, conta com uma das 
melhores estruturas na cidade. Com o empenho da 
equipe pedagógica, aliada a estrutura entregue à 
comunidade pela prefeitura, a escola oferece 
resultados na qualidade do ensino e em didática. O 
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica)  da escola nos anos iniciais, em 2019, foi de 5,4 
acima da meta projetada que era de 5,3.

Esta é uma das primeiras obras entregues à população 
na atual gestão do prefeito Tião Miranda, que dentre 
outros espaços abriga 10 salas de aulas, sala de leitura, 
sala de música, sala de balé, quadra esportiva coberta, 
refeitório, laboratório de informática, além de um 
prédio administrativo com seis salas. Todos os espaços 
são amplos e climatizados.

A EMEF Cristo Rei foi inaugurada pelo prefeito Tião 
Miranda, em 2018. Vale ressaltar que a construção do 
prédio teve início ainda no final do segundo mandato 
de  Tião,  em 2008,  mas  as  obras  só  t iveram 
prosseguimento com o retorno do gestor à Prefeitura, 
em 2017, oito anos depois. Atualmente a Cristo Rei 
atende 766 alunos distribuídos do 1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental, beneficiando principalmente 
bairros como Jardim União, Bela Vista, Infraero, 
Independência e Liberdade.
De acordo com Gleide Hartuique, gestora da Escola 

Cristo Rei, até o final de 2017, a EMEF funcionava em 
um prédio alugado e pequeno. Uma realidade 
totalmente modificada com a chegada da estrutura 
nova que possibilitou o recebimento de novos alunos, 
a implantação do Ensino Fundamental II, além de 
projetos que transformam a realidade de crianças e 
adolescentes.

O novo ambiente escolar proporcionou o nascimento 
de projetos como a Ordem Unida (em parceria com a 
Guarda Municipal), balé e música (em parceria com a 
Casa da Cultura), xadrez, capoeira e também o 
campeonato de leitura.
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Escola é referência em projetos como Ordem Unida, balé, música, xadrez entre outros
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Espaço foi um dos primeiros a ser entregue pela atual gestão 
Tião Miranda.



Secretaria dispõe de muitos projetos para
fomento aos produtores rurais
Os agricultores e produtores rurais de Marabá podem 
contar com apoio da Secretaria Municipal de 
Agr icultura  (Seagr i )  em relação a  projetos, 
suprimentos e capacitação para fomentar a produção.

Uma das áreas de atuação da Seagri é junto aos 
avicultores. O projeto de apoio à atividade iniciou em 
2018 com 40 famílias, as quais receberam kits com 
lona, comedouro, bebedouro, tela, ração e 100 pintos. 
Em 2022, a partir de maio, a estimativa é que 200 
famílias sejam atendidas com a entrega de novos kits. 
Segundo a secretaria, o resultado dos investimentos 
aparece após três meses com os frangos caipiras que 
dão seguimento à produção.

Na  á re a  d a  p i s c i c u l t u ra ,  a  Se a g r i  a d q u i r i u 
recentemente uma escavadeira hidráulica, o que já 
possibilitou, em 2021, a construção de 30 tanques para 
criação de peixes. O produtor interessado recebe, além 
do tanque escavado, os alevinos (peixes pequenos), 
ração, aerador (para oxigenação dos tanques) e a rede. 

Em relação à produção de gado leiteiro, a Seagri 
trabalha com o projeto de pastejo rotacionado, a fim de 
garantir pasto em pequenas propriedades.  O produtor 
recebe sistema de irrigação, motor, bomba, canos, 
microaspersor, sementes e cerca elétrica. O projeto 
visa aumentar a cadeia leiteira do município, 
atendendo 40 famílias. 

AGRICULTURA

Expectativa é que a partir de maio mais de 200 famílias
sejam beneficiadas com projeto de avicultura.

Em relação ao gado, Seagri trabalha com projeto de
pastejo rotacionado e inseminação.
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Agricultores tem acesso a uma série de projetos como análise de solo, viveiro entre outros 

.



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

Campeonatos de diversas modalidades
animam mês de aniversário de Marabá
O último sábado (09) começou agitado, na Praça de 
Eventos Monsenhor Baltazar, na Folha 16, Nova 
Marabá. O local foi palco do IV Circuito Marabaense de 
Skate, promovido pela Associação Marabaense de 
Skate com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer (Semel). O circuito, nas categorias Mirim, 
Feminino, Iniciante, Amador e Master, contou com a 
presença de atletas dos estados do Maranhão e 
Tocantins e de atletas das cidades de Tucuruí, Belém, 
Parauapebas e Marabá. O evento faz parte da 
programação esportiva Taça Cidade Marabá, em 
alusão ao aniversário do município. Por isso o nome 
etapa  Birthday  Marabá.

Outra modalidade foi o xadrez, comandada pelo 

professor Francisco Arnilson, que sempre promove 
competições de xadrez na cidade, aproveitou para 
levar um pouco do entretenimento para os jogadores e 
para quem desejar conhecer um pouco mais do 
esporte.

Na quadra de esporte do Colégio Militar Rio Tocantins 
(CMRio), foi a vez do basquete, com a final entre 
Marabá e Parauapebas. O jogo acirrado resultou em 
vitória para a equipe marabaense.
O torneio de futsal feminino e masculino ocorreu nos 
dias 15, 16 e 17 de abril, no Ginásio Erlon Carlos, em 
Morada Nova. Os jogos da competição de handebol 
adulto feminino e masculino serão nos dias 21, 22 e 23, 
também no Ginásio Erlon Carlos.

ESPORTES

Equipe marabaense derrotou time de Parauapebas
na final de competição de basquete.

Outros torneios como futsal, handebol e corrida 
também são realizados em abril.

IV Circuito Marabaense de Skate reuniu atletas da 
região.

Competições de xadrez também foram realizadas no
fim de semana
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