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Escola São Francisco é  
entregue totalmente
 revitalizada

EDUCAÇÃO



Mais de 250 alunos do Bairro Infraero 
recebem novo espaço escolar
Animados, os alunos ocuparam as primeiras cadeiras 
na cerimônia de reinauguração da Escola São 
Francisco, localizada no bairro Infraero. A escola está 
mais bonita e confortável com a conclusão da 
revitalização feita pela Prefeitura de Marabá. A obra foi 
entregue oficialmente na sexta-feira (22) e contou com 
a presença do prefeito Tião Miranda, do vice Luciano 
Dias, da secretária de educação Marilza Leite, 
vereadores, secretariado, além de alunos e pais.

Na EMEF São Francisco estudam 250 alunos do 5º ao 9º 
ano, moradores do bairro KM 02, Infraero, Bela Vista e 
outros, agora contam com espaços adequados para 
facilitar o ensino aprendizagem. Além das salas de 

aulas climatizadas, a escola conta com laboratório de 
informática, sala de leitura, sala de recursos, sala de 
xadrez, que é uma novidade e áreas de recreação. A 
unidade de ensino passou por retelhamento, reforma 
hidráulica e elétrica, além de pintura.

Uma novidade da escola é a sala de xadrez, já que a 
escola conta com o projeto de xadrez há 15 anos. O 
professor Gileno Rocha esclarece que, apesar de ser um 
esporte, no ambiente escolar funciona de forma 
pedagógica,  mas ainda assim, rendeu várias 
premiações a EMEF em competições regionais, por 
exemplo. O projeto é realizado duas vezes por semana 
para cada turma.
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Escola São Francisco conta agora com ambiente climatizado
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Sala de Xadrez é uma novidade na escola que conta
com projeto no esporte.

Novo espaço mais amplo e moderno conta também 
com sala de sala de leitura e de informática.



Recuperação de vias no bairro Novo Planalto
As máquinas do Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM) seguem atuando na recuperação de 
vias pela cidade. Nesta semana as ações estão 
acontecendo no bairro Novo Planalto com o serviço de 
manutenção de várias ruas.

Com uso de escória, uma espécie de resíduo sólido 
extraído da fundição de minério, e também material 
constantemente empregado para reforço de subleitos  
em obras de aterros e pavimentação, a equipe técnica 
do SSAM recuperou trechos na Travessa Bom Planalto.

As ruas Alfredo Munção,  Rua do Arame, Cecília 
Meireles e Cruzeiro do Sul, também receberam os 
serviços.  De acordo com Nilton Oliveira Amorim, 

responsável pela equipe, a equipe permanecerá no 
pelo bairro Novo Planalto durante a semana.

Para a realização do serviço estão sendo utilizados 9 
caminhões de transporte de escória, uma máquina 
patrol, um rolo compactador e uma motoniveladora.

Durante a semana a equipe continuou o  o trabalho de 
recuperação de vias com uso, também, de piçarra. De 
acordo com a equipe, em alguns terrenos o uso deste 
material é mais indicado para nivelar a pista. “Ainda 
esta semana, estaremos também com uso de piçarra 
para fazer o aterro de alguns trechos, pois a chuva 
deixou muitas ruas bastante desgastadas”, explicou 
Nilton Amorim.

MANUTENÇÃO

Uso de escória para recuperar as ruas. Retroescavadeira utilizada na recuperação das vias.
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Foram utilizados uma patrol, um rolo compressor e uma motoniveladora
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Folha 33 recebe equipes de endemias no 
combate à dengue
Na manhã de quarta-feira, 20, equipes de Agentes de 
Combate à Endemias (ACE) realizaram visitas 
domiciliares em residências da Folha 33, no núcleo 
Nova Marabá. As ações fazem parte das visitas de rotina 
realizadas pelas equipes a fim de averiguar se as 
residências têm criadouros do mosquito Aedes Aegypti, 
vetor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

Em 2022, já foram registrados 25 casos de dengue no 
município segundo dados da Secretaria Municipal de 
Saúde de Marabá (SMS). O número surpreende, pois 
foram registrados 83 casos em todo o ano de 2021. Além 
disso, o último Levantamento de Índice Rápido para 

Aedes Aegypti (LIRA) realizado em fevereiro já 
apresentou resultados que convergiam.

O próximo LIRA será realizado na próxima semana cujo 
objetivo é mapear a situação epidemiológica dos 
últimos meses. No levantamento, são coletadas 
amostras de criadouros que são analisadas em 
laboratório.

Uma das preocupações da coordenação é que, com o 
fim do período de chuvas, as águas baixem e deixem 
pequenos reservatórios que podem servir como 
criadouros.

ENDEMIAS

Situação epidemiológica monitorada através do 
índice LIRA.

Além do Lira e das visitas, a ação inclui fumacês. 
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 Ações fazem parte de visita de rotina realizadas pelas equipes por toda cidade
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Famílias da Ilha do Macaco recebem cestas
básicas e água potável
Na terça-feira (19), a Defesa Civil Municipal visitou as 
famílias ribeirinhas da Ilha do Macaco, que foram 
atingidas pela cheia dos rios. As 130 famílias receberam 
cestas básicas de alimentos, colchões e água potável. 

Os mantimentos e colchões foram transportados em 
caminhões cedidos pelo Exército, parceiro das ações 
da Defesa Civil. “Essa é a terceira entrega de cesta para 
comunidade da Ilha do Macaco. A entrega é essencial, 
pois  as famílias perderam as suas produções”, explica 
Marcos Andrade, Assessor da Defesa Civil.  

A enchente iniciou em dezembro de 2021 e trouxe 
muitos prejuízos, tanto para as famílias que moram no 
núcleo urbano, quanto para as famílias que estão às 
margens dos rios Itacaíunas e Tocantins. Por isso foi 
montado um cronograma de logística operacional 
para entrega de mantimentos, como entrega de cestas 
básicas, água potável, colchões e botijões de gás.

Na sexta-feira (23), também houve entrega de 
mantimentos para a comunidade ribeirinha do PA Flor 
do Brasil, no Km 21, sentindo município de Itupiranga. 
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130 famílias foram beneficiadas
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Além dos alimentos também foram entregues colchões
e água potável.

Comunidade do PA Flor do Brasil também foi 
beneficiada.



CASTRAÇÃO

SAÚDE

SEMEL

ABRIL LARANJA

ACONTECE NA CIDADE

Para o próximo mês, o agendamento de castração de cães 
e gatos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) continua 
no modelo presencial, com distribuição de senhas nos dias 
26, 27 e 29 de abril, no próprio CCZ, a partir das 7 horas, 
conforme ordem de chegada. Nos dias 26 e 27 serão 85 
vagas para castração de cães e gatos machos. Destas vagas, 
no dia 26 são 30 vagas para a população de baixa renda,  e 
dia 27 são ofertadas 55 vagas para a população em 
geral.No dia 29 serão 20 vagas para a castração de gatas 
para a população em geral. No momento, não estão sendo 
feitas cirurgias em cadelas.

Para atender a demanda do bairro Vale do Itacaiúnas e 
áreas adjacentes, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
(Semel) inaugurou mais um polo do projeto Ginástica para 
Mulheres no núcleo Cidade Nova, beneficiando cerca de 
120 participantes. As aulas, que são gratuitas acontecem no 
pátio do Centro Comunitário da Igreja Santa Terezinha, às 
terças e sextas-feiras, às 18 horas. Este é o segundo polo em 
funcionamento por lá, o primeiro é realizado na Escola 
Doralice, às segundas e quartas-feiras, às 18h30. Agora são 
mais de 20 polos em funcionamento no município. 

No dia 23 de abril, o Projeto de Assentamento (PA) 
Maravilha, zona rural de Marabá, recebeu uma ação de 

saúde, através do Departamento Extramuro. Durante a ação 
também foi realizada a atualização cadastral do Auxílio 

Brasil (antigo Bolsa Família). A ação contou com 
atendimentos médico e de enfermagem, testes rápidos 
(hepatites, HIV e Sífilis), vacinação, aferição de pressão 

arterial, glicemia, emissão de cartão SUS, coleta de exame 
de Prevenção de Câncer de Colo do Útero (PCCU),  entrega 

de medicamentos mediante prescrição médica.

A manhã de terça-feira (19) foi movimentada na Praça do 
bairro Liberdade, e por uma boa causa. A Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (Semma) em parceria com o 
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a Faculdade 
Anhanguera realizaram uma ação da campanha Abril 

Laranja, mês da prevenção contra a crueldade animal. Foi 
disponibilizado o serviço de vacinação antirrábica, testes 

para detecção de leishmaniose, consultas veterinárias, 
além de conversas e conscientização sobre o que são 

maus-tratos e bem estar animal.
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Marabá respirou cultura com I Giro Cultural 
no Museu Municipal Francisco Coelho
Durante três dias (22 a 24/04) Marabá vivenciou uma 
festa de cultura, no Museu Municipal Francisco Coelho 
com a realização do I Giro Cultural no Museu, 
organizado pela Fundação Casa da Cultura de Marabá. 
O trecho da Avenida Getúlio Vargas, que fica em frente 
ao Museu, foi interditado para que o palco e duas 
tendas fossem montadas acolhendo crianças, jovens e 
adultos no primeiro dia do evento.
 
Com uma extensa programação cultural, o evento 
iniciou as homenagens pelo Divino Espírito Santo. 
Durante a manhã foi feito o lançamento do Livro “Festa 
do Divino Espírito Santo”, que contou com a presença e 
a participação dos 17 Divinos do município.

O segundo dia do Giro Cultural no Museu começou em 
uma manhã de sábado ensolarada. As ruas da Marabá 
Pioneira ficaram mais coloridas com crianças, jovens e 
adultos vestidos de azul e vermelho (fazendo alusão às 
cores dos bois Garantido e Caprichoso).

Indexada para 19 países, a a 12º edição da revista 
científica  ``Sumaúma'', da FCCM, traz pesquisas 
importantes feitas na região, por estudantes e 
pesquisadores do sul e sudeste do Pará. O lançamento 
ocorreu no domingo, com o objetivo de incentivar a 
pesquisa, o desenvolvimento científico e a facilidade 
do acesso à informação, a Revista Sumaúma é destaque 
no cenário internacional. 

FCCM

Trecho da Avenida Getúlio Vargas, em frente ao museu, foi
interditado para a festa.
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Evento teve duração de 3 dias e contou com participação dos 17 divinos

Presidente da FCCM, Vanda Américo,  acompanhando as
atrações.
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Corrida Taça Cidade reuniu centenas de 
atletas em Marabá
O mirante da Orla do Tocantins foi tomado por 
centenas de atletas da cidade e região, no amanhecer de 
domingo, 24. Cerca de 600 atletas entre jovens, adultos e 
idosos participaram da primeira edição da Corrida Taça 
Cidade, realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer 
(Secult), em alusão ao aniversário de Marabá. O 
percurso foi de 10km, com saída do mirante seguindo 
pela Orla até a Transmangueira batendo os 5km onde 
foi feito o retorno pegando o mesmo percurso na beira 
do Tocantins.

Quando foi dada a largada o chip dos 400 atletas 
inscritos na corrida foram ativados para registrar o 

tempo dos atletas de forma automatizada. Em várias 
categorias,  inclusive na categoria  PcD,  com 
participação de atletas da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais e cadeirantes de Marabá e região. O 
atleta Pedro Costa, chegou em Marabá vindo de 
Parauapebas, às 4h da manhã e conseguiu fazer o 
percurso em 59 minutos.

No geral masculino, Antonio Kennedy Lima, de Canaã 
dos Carajás, foi quem conquistou o primeiro lugar no 
pódio, com tempo de  33min57seg. Na categoria geral 
feminino, Elisângela Dutra, conquistou o melhor 
tempo, 43 min15seg, subindo ao  pódio em primeiro. 

SEMEL

Percurso foi de 10km saindo do mirante e seguindo
pela Orla até a Transmangueira.

Atletas utilizaram chips para registrarem o tempo de 
forma automatizada.
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 Cerca de 600 adultos e crianças participaram do evento esportivo
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Agricultores do Projeto de Assentamento
Alegria recebem kits de irrigação 
Agricultores do Projeto de Assentamento Alegria, 
localizado próximo aoVila de Brejo do Meio, 
receberam na terça-feira (19), por meio da Secretaria 
Municipal de Agricultura (Seagri), kits de irrigação que 
serão usados nas plantações de fruticultura.

Durante todo o dia, técnicos da Seagri se mobilizaram 
para a realização da entrega dos kits para oito famílias 
de agricultores beneficiados com o programa, onde, de 
acordo com  Luiz de Sousa Lopes, presidente da 
Associação dos Agricultores do PA Alegria, já se somam 
20 kits de irrigação distribuídos aos agricultores.

De acordo com a Seagri, além dos kits de irrigação, já 

foram distribuídos 25 kits do projeto de avicultura, 
beneficiando 45 famílias de agricultores, bem como 
distribuição de insumos, sementes, tratamento da 
terra com uso de tratores e com apoio técnico 
necessário para as famílias.

Para que a família seja beneficiada com o kit de 
irrigação e outros projetos, a própria Associação deve 
fazer o levantamento da necessidade de cada 
agricultor e indicar, por meio de ofício à Seagri, uma 
lista com os nomes das famílias. A partir daí será 
encaminhada uma equipe técnica para avaliar a 
situação dos lotes e quais os equipamentos 
necessários para a implantação do sistema na área.

AGRICULTURA

Além dos kits de irrigação foram distribuídos 25 kits
do projeto de avicultura

Técnicos também instruem agricultores na aplicação
dos kits.
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Kits serão usados nas plantações de fruticultura
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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.

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.

Obras  no Núcleo de Educação Infantil do
Bairro Tiradentes estão a todo vapor 

NEI Raimunda Rocha atende 268 crianças no Núcleo São Félix

Funcionários trabalham na pintura do local. Reforma compreendeu troca de portas, esquadrias,
louças, entre outras coisas.
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Um dos serviços mais utilizados do Museu Municipal 
Francisco Coelho é a visita de alunos das escolas, 
faculdades e cursos do município, que utilizam o 
espaço para o aprendizado sobre a história, ciclos 
e c o n ô m i c o s ,  c u l t u r a i s  e  o u t r a s  á r e a s  d o 
conhecimento, disponíveis no local. No mês de 
aniversário da cidade, essa demanda costuma 
aumentar com a visita de escolas do ensino infantil e 
fundamental.

Na quinta-feira (7), por exemplo, foi a vez dos alunos do 
Núcleo de Educação Infantil David Abreu de Souza 
realizarem visitas pelo período da manhã e tarde. “A 
escola tem essa cultura de trazer (os alunos) durante o 
mês de aniversário. Visitamos locais como a Fundação 

Casa da Cultura, (parque) zoobotânico e agora temos 
esse espaço maravilhoso para trazer os alunos”, 
comenta a professora Deusilene da Silva Oliveira.

A chefe de divisão do museu, Maria Alves, comenta que 
normalmente são realizadas em torno de 6 a 7 visitas de 
escolas por mês no museu, mas que neste mês a 
procura é maior e chegam a ter duas visitas apenas em 
um dia.  A visita às escolas e instituições é feita de 
segunda a sexta-feira e pode ser agendada pelo email: 
atendimento@casadacultura.org.

Desde sua inauguração, há um ano e oito meses, o 
museu já teve 13.516 visitantes, lembrando que boa 
parte desse período foi durante a pandemia, onde as 

Museu tem alta demanda de  visitas escolares 
Visitas escolares acontecem nos turnos matutino e vespertino

Crianças ficam deslumbradas com as apresentações 
do museu.

Visita para o público infantil é diferenciada.

18 a 24 de abril de 2022
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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

Marabá é a segunda cidade mais visitada
do estado em 2021
De acordo com o Mapa do Turismo Brasileiro de 2022 
divulgado pelo Ministério do Turismo, Marabá recebeu 
em 2021 mais de 358 mil visitantes nacionais e 3.600 
visitantes internacionais, gerando mais de 1 milhão e 
700 mil reais em impostos federais, tornando-se a 
segunda cidade mais visitada no estado, atrás apenas 
da capital, Belém.

Com esses dados, Marabá segue com a “Classe B” entre 
as cidades que fazem parte do Mapa Turístico. Essa 
classificação denota que o município possui 
infraestrutura hoteleira e de modais de transporte 
capazes de atender ao público que vem de fora.

Marabá é reconhecida principalmente por ter um 

turismo de negócios, ser um polo de eventos e 
convenções relacionadas ao mundo corporativo. 
Junta-se a isso o fato da alta rotatividade de pessoas 
que vem à cidade para trabalhar e estudar num intenso 
movimento de chegadas e partidas.

Outros pontos que podem ser mencionados são o 
Mirante da Orla e a orla do bairro Amapá que serão 
inaugurados nos próximos meses, Praias do Tucunaré 
e Geladinho, assim como inúmeras praças espalhadas 
por todos os núcleos da cidade.

Todas as iniciativas de estímulo ao setor turístico já 
estão sendo discutidas junto ao Conselho Municipal de 
Turismo. a fim de divulgar a cidade.

TURISMO

Cidade vista de cima Pista de caminhada e ciclismo

Pôr do sol no Rio Tocantins Praia do do Tucunaré
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