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Seagri recebe 12 novos
maquinários e amplia
atendimento 

AGRICULTURA



Seagri entrega novos maquinários e inaugura
anexo de assistência técnica
Aconteceu na sede da Secretaria Municipal de 
Agricultura de Marabá (Seagri), a entrega de novos 
maquinários e do novo anexo para atendimento da 
assistência técnica, que ampliará  em até 30% o 
número de famílias assistidas pelos projetos 
executados. Atualmente, a Seagri ultrapassa a marca de 
10 mil agricultores atendidos por ano.

Entre os maquinários entregues estão: três tratores, 
três grades aradoras, duas retroescavadeiras, carroça, 
roçadeira, niveladora e escavadeira hidráulica. Os 
novos equipamentos foram adquiridos por meio de 
emendas, parcerias e recursos próprios da prefeitura. A 
Seagri conta agora com 79 maquinários, entre estes, 20 
tratores.

O prefeito de Marabá, Sebastião Miranda, ressalta sua 
satisfação em ver que a agricultura familiar no 
município continua produzindo bastante e garante 
q u e  a  s e c re t a r i a  c o n t i n u a r á  a m p l i a n d o  o s 
investimentos na área.

Atualmente, a secretaria desenvolve projetos de 
fomento à avicultura, piscicultura, fruticultura, pastejo 
rotacionado de gado leiteiro, sistema de irrigação, 
entre outros. Neste ano, serão iniciados projetos da 
secretaria para atender atividades de apicultura, 
hidroponia e instalação de tanques suspensos para 
piscicultura. Além disso, no município, a agricultura 
familiar é responsável por 40% da merenda escolar 
municipal.
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Foram entregues tratores, aradoras, retroescavadeiras, carroças, roçadeiras, entre outras.

16 a 22 de maio de 2022

Entrega dos maquinários aconteceram na quinta-feira
(19), na sede da Seagri.

Foram entregues tratores, aradoras, retroescavadeiras, 
carroças, roçadeiras, entre outras.



Grupos juninos intensificam ensaios 
com proximidade de festejo
No ritmo do carimbó, todas as noites crianças e adultos 
da junina Sereia da Noite se encontram na quadra da 
Colônia de Pescadores Z30, na Orla de Marabá, para se 
preparar para o festejo municipal. A agremiação 
contempla participantes de todos os bairros, mas é 
composta principalmente por alunos e ex-alunos da 
escola de reforço Sereia da Noite e moradores do Bairro 
Santa Rosa.
O tema da junina mirim será a história clássica de João e 
Maria. “Conta a história do doce, da bruxinha e vai ficar 
muito lindo”.Já a  junina adulta contará o tema do 
Verequete. “Resgatar o carimbó raiz e contar como o 
Verequete ganhou esse nome, contar a história dele 

completa na arena”, explica OdíliaMourão, presidente 
da Sereia da Noite.

Perto dali o Boi Rei do Campo também acelera o ritmo 
dos ensaios. Todos participam, de alguma forma, 
d a n ç a n d o  o u  n a s  c o n f e c ç õ e s  d e  r o u p a s  e 
instrumentos. “As roupas das índias eu faço com as 
penas. Dos meninos é roupa normal, calça, camisa e 
chapéu, . Já meu filho, ajeita os bois e os tambores. Todo 
mundo se une para fazer. Esse ano está faltando alguns 
recursos por causa da pandemia, mas estamos juntos e 
vamos levando porque todo mundo aqui ama isso”, 
completa CloresLima Costa, presidente.

SECULT

Boi Rei do Campo levará a natureza para
a quadra.

Juninas mirins também estão se preparando para
o festival. 
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Junina Sereia da Noite ensaia diariamente na praça da Z30

16 a 22 de maio de 2022



Futsal Feminino encerra competições da 
Taça Cidade de Marabá
Nas quadras do Ginásio Poliesportivo Manuel Paulino 
Alves (Dequinha), no bairro Laranjeiras, neste domingo 
(22), foi a vez das mulheres brilharem. A competição de 
futsal feminino contou com 10 equipes de diferentes 
núcleos da cidade e movimentou as atletas femininas, 
encerrando as competições da Taça Cidade de Marabá.

O evento, realizado pela Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Semel) incluiu competições de várias 
modalidades como basquete, vôlei, handebol, futebol 
de campo máster e corrida.

Retorno das competições que alimenta sonhos, como o 
da estudante Clarisse Souza, de 16 anos, que atuou pela 

equipe do Atenas, da escola Oneide Tavares. “É uma 
oportunidade muito boa, que abre nossa mente, 
porque são raras as oportunidades e isso motiva a gente 
a não desisti desse sonho de ser jogadora”, comenta.

Ela conta que brincava sempre na rua de casa e 
participou de projetos sociais até entrar no time da 
escola Oneide. “Na rua, brincávamos com os meninos. 
Nunca houve muito espaço para o futebol feminino. 
Depois participei do projeto social ‘Os Campeões no 
Jogo da Vida’, desenvolvido por uma igreja, na Folha 18. 
Participei de outros esportes, como queimada, mas tive 
essa oportunidade no Oneide e estamos aqui para ser 
campeãs”, explica.

SEMEL

Competição contou com 10 equipes que jogaram 
durante todo o dia.

Clarisse Souza, 16 anos, sonha em ser jogadora e 
jogou pela equipe Atenas.
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 Título da competição ficou com a equipe do Prediletas

16 a 22 de maio de 2022



Seminário debate combate ao abuso e 
exploração à criança e ao adolescente
No último fim de semana acontecei o I Seminário 
Municipal de Combate ao Abuso e Exploração contra a 
Criança e ao Adolescente, no auditório da Câmara 
Municipal da cidade. O seminário organizado pelo 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) teve uma programação que 
contou com a participação de profissionais da área da 
saúde, assistência social, educação e órgãos públicos.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários 
(Seaspac), Nadjalúcia Oliveira, apesar dos números de 
casos de abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes terem aparentemente diminuído 

durante o período mais intenso da pandemia, em 2022 
os casos dispararam. Diante desse cenário, é 
importante debater esse assunto de maneira ampla, 
com vários setores da sociedade.

Na programação do seminário, que duraoudois dias, 
houve debates e palestras sobre o atendimento às 
crianças e adolescentes em situação de violência 
sexual e questões jurídicas, por exemplo.

Além disso, também buscou-se fortalecer a rede de 
proteção às vítimas e de enfrentamento aos abusos e 
exploração, a fim de alinhar ideias e ações nas 
diferentes esferas de atuação do poder público.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Seminário em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual

16 a 22 de maio de 2022

Nadjalucia, secretária de assistência social, explica que 
casos de abusos cresceram após a pandemia

Em caso de suspeita de abuso, denuncie 



GESTÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESCOLA AGRÍCOLA

SEGURANÇA

ACONTECE NA CIDADE

Em Belém, no dia 18 de maio, realizou-se no Teatro da Paz, 
o XI Prêmio Prefeito Empreendedor Sebrae 2022. Com um 
total 93 projetos inscritos no Pará, 58 projetos chegaram a 
final estadual. Os projetos foram avaliados  de acordo com 
os critérios especificados no regulamento da premiação, 
por uma banca julgadora, composta por 24 instituições  
públicas e privadas.  Os projetos foram idealizados e 
desenvolvidos pelos agentes de desenvolvimento da sala 
do empreendedor. Marabá foi destaque no prêmio  da 
região de Carajás I, com o projeto Desburocratizando 
sonhos: inexigilibilidade de licenciamento. 

A Escola Família Agrícola Jean Hébette, localizada no Km 23 
da Rodovia Transamazônica, sentido Itupiranga, lançou 
nesta sexta-feira, dia 20 de maio, o primeiro livro de poesias 
e contos escrito pelos próprios alunos da instituição. Junto 
ao evento de lançamento também foi realizado o dia “D” 
Família na Escola, com uma programação repleta de 
atividades culturais e exposições de trabalhos dos alunos, 
durante todo o dia. Participaram aproximadamente 200 
pessoas, com evento aberto o à toda comunidade. O livro “A 
Poética em Sala de Aula”, é uma produção com participação 
de 128 estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

Dezenas de pessoas participaram no auditório do Sine 
(Sistema Nacional de Emprego), na Marabá Pioneira, do 

curso de manipulação de alimentos, ofertado pela Divisão 
de Vigilância Sanitária (Divisa), da Secretaria Municipal de 

Saúde, em parceria com o Sebrae. Os participantes 
conheceram as boas práticas da manipulação de alimentos 
como a higienização do ambiente, os cuidados com a água, 

manuseio dos resíduos, as etapas da manipulação dos 
alimentos, higienização das mãos e como evitar a 

contaminação dos alimentos.

Durante a semana passada, o Departamento Municipal de 
Trânsito e Transporte Urbano (DMTU) seguiu com 

fiscalizações e atendimentos a sinistros de trânsito em 
todos os núcleos da cidade, além de apoio em operações de 

outros órgãos como Departamento de Postura e Polícia 
Militar. Os agentes também finalizaram um curso de 

atualização em legislação de trânsito, organizado pelo 
Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). 

Entre as principais infrações notificadas pelo DMTU nos 
últimos dias estão: condução de motocicleta sem capacete 

de segurança, com 80 ocorrências.

6 16 a 22 de maio de 2022



Prevenção e diagnóstico para Hepatites B e C 
são oferecidos no Centre de Testagem
O mês de maio é também dedicado à conscientização e 
combate a Hepatite, uma doença caracterizada, 
principalmente, por inflamação no fígado e que, nos 
últimos dias, tem ganhado destaque no cenário 
mundial, por conta de um surto com causa ainda 
desconhecida. A doença tem tratamento, inclusive na 
rede pública, mas pode levar à morte, caso não seja 
combatida.

Por meio de um mapeamento identifica-se os sintomas 
do paciente e também dos fatores de risco que podem 
ter sido responsáveis pelo desencadeamento da 
doença. A partir disso, é possível definir os exames a 
serem realizados, visando identificar o tipo, causa e 
tratamento adequado para o problema. 

Existem vários tipos da doença que podem ser 
transmitidos por bactérias, vírus, consumo de 
produtos tóxicos, medicamentos ou resultantes de 
uma perturbação do próprio sistema imunitário do 
paciente. Os tipos virais são: A,B,C,D,E, F e G.  Há ainda 
as hepatites autoimune, medicamentosa e crônica.

Na Rede Municipal de Saúde, o Serviço de Atendimento 
Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento 
(SAE/CTA) trabalham a promoção, prevenção e 
diagnóstico precoce de Hepatites Virais, mais 
especificamente dos tipos B e C, que ao lado da 
Hepatite A, são as mais comuns no Brasil. No local 

também é feita a dispensa de medicamentos para o 
combate da doença, conforme explica a gerente 
Katiane Chaves.

Em 2021, o SAE/CTA de Marabá registrou 59 novos 
casos de Hepatite B e 21 de Hepatite C. O médico 
infectologista Harbi Othman, que atende no SAE/CTA, 
enfatiza a existência das vacinas contra os tipos A e B, 
por isso, é importante que a população procure manter 
a carteira vacinal em dias.

CTA/SAE

Em 2021 foram identificados 59 casos de Hepatite B e 21 
de Hepatice C
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CTA/SAE fica aberto de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

16 a 22 de maio de 2022



Audiência pública busca aproximar o 
servidor do instituto de previdência
Na manhã desta sexta-feira (20), foi realizada a primeira 
A u d i ê n c i a  P ú b l i c a  d o  I p a s e m a r  ( I n s t i t u t o 
Previdenciário dos Servidores Públicos do Município 
de Marabá). A audiência aconteceu no Plenarinho da 
Câmara Municipal de Marabá e contou com a 
participação servidores ativos e inativos.

O objetivo da Audiência é disponibilizar informações 
pertinentes à gestão administrativa do Ipasemar, bem 
como o fortalecimento do processo de disseminação da 
educação previdenciária. Também busca também 
aproximar os servidores do Instituto.

De acordo com Nilvana Monteiro Ximenes, Diretora 
Presidente do Ipasemar, os servidores buscam o 
Instituto apenas quando estão em processo de 
aposentadoria, sem informações necessárias dos 
direitos previdenciários e sem uso dos documentos 
necessários para obter o benefício.

“Os servidores aposentados devem procurar o 
Ipasemar para buscar informações sobre pagamentos, 
reajustes e outros benefícios. Então promovemos esses 
encontros para levar esses esclarecimentos aos 
servidores ativos e inativos, que também podem 
acessar o portal da transparência do Ipasemar, para 
mais informações”, esclareceu Nilvana Ximenes.

Através da audiência pública busca-se também 

alcançar uma certificação pró-gestão junto ao 
Ministério da Previdência Social, a certificação 
reconhece as melhores práticas de gestão aos regimes 
próprios de previdência.

“As ações buscam essa certificação de gestão e também 
proporcionar um melhor e  mais  quali f icado 
atendimento ao servidor público municipal, além de 
trabalhar as orientações necessárias para que, quando 
estiver apto a aposentadoria, esteja com toda a 
documentação necessária para dar entrada no 
benefício” enfatizou Nilvana Monteiro Ximenes.
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Evento aconteceu no Plenarinho da Câmara Municipal de Marabá (CMM)

Audiência buscou alcançar certificado pró-gestão junto ao 
Ministério da Previdência Social.



Projeto Territórios em Rede abre inscrições para
curso gratuito de enfrentamento à exclusão escolar
A Fundação Vale, em parceria com a Cidade Escola 
Aprendiz, a Secretaria Municipal de Educação de 
Marabá e a Escola de Serviço Social da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, convida professores, 
gestores e demais servidores das secretarias 
municipais e estaduais de Educação, Saúde, 
Assistência Social, além de profissionais dos conselhos 
tutelares, poder judiciário e organizações sociais que 
trabalham com a proteção de crianças e adolescentes 
em Marabá para o processo formativo que visa apoiar o 
desenho de ações e políticas públicas de prevenção e 
enfrentamento à exclusão escolar.

A iniciativa é gratuita e integra as atividades do projeto 
Territórios em Rede que, desde novembro de 2020, 
atua na identificação de crianças e adolescentes que 
estão fora da escola ou em risco de evasão escolar, 
promovendo estratégias intersetoriais que buscam 
garantir o direito à educação dessa população.

Com carga horária total de 60 horas, (sendo 36h de 
aulas síncronas e 24h atividades assíncronas), o curso 
está dividido em 12 encontros quinzenais, que 
ocorrerão entre os meses de maio a outubro. Há 60 
vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas 
através do formulário abaixo que eles vivam o melhor 
possível”, conclui Suzana.

Datas confirmadas: terças (das 14h às 17h) e sextas (das 
9h às 12h) nos dias 17/05, 27/05, 14/06, 24/06, 05/07, 
15/07, 09/08, 19/08, 13/09, 23/09, 04/10, 21/10. As 
aulas ficarão gravadas e serão disponibilizadas 
posteriormente, em caso de não participação em 
algum encontro. 

Link para inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfpLa
G762c00xAfeCIHfhGo6twIaRGGRKNOLOK3BFPwLG
WoA/viewform
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Suzana reforçou interesse pela profissão quando perdeu a mãe

Carga horária total de 60 horas e curso está dividido em
12 encontros quinzenais entre maio e outubro.
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Os investimentos em Educação pela Prefeitura de 
Marabá têm refletido positivamente na vida de 
centenas de famílias no município. A entrega de dois 
novos Núcleos de Educação Infantil (NEI), sendo um 
no Residencial Jardim do Éden e outro no Residencial 
Magalhães, além de proporcionar o desenvolvimento 
integral da criança, também garante tranquilidade aos 
responsáveis.

O NEI Álvaro José da Silva, no Residencial Magalhães, 
núcleo São Félix, ainda não foi entregue oficialmente 
pela Prefeitura, mas já funciona atendendo uma média 
de 292 alunos, de 3 a 5 anos de idade, distribuídos em 
16 turmas, do  Maternal ao Jardim II.

O prédio é construído a partir do projeto padrão de 
educação infantil (Proinfância Tipo B), desenvolvido 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional 
de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para 
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil. 

No Residencial Jardim do Éden, a comunidade inteira 
comemora os benefícios trazidos pelo NEI Maria 
Pereira, onde atualmente estudam 170 crianças entre 3 
e 5 anos. A inauguração oficial aconteceu no último dia 
13 e selou o recebimento desse equipamento àquela 
população. O NEI  conta com 18 turmas do Maternal 
ao Jardim II.

Jardim do Éden e Magalhães vivem novo 
momento na educação infantil

Investimento tem refletido positivamente na vida das crianças dos residenciais

NEIs atendem juntos mais de 460 crianças. Qualidade da alimentação também impacta  na qualidade
de vida dos estudantes.

16 a 22  de maio de 2022
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A Semana Mundial do Brincar comemorada em 
Marabá neste sábado, 21, contou com a participação 
de dezenas de famílias. O evento começou às 9h, na 
praça da prefeitura, onde as pessoas estavam reunidas 
para a programação.  A campanha é realizada em 
alguns estados brasileiros que propõem o repensar 
sobre os valores das brincadeiras na primeira infância. 
Esse ano, o evento ocorre nacionalmente entre os dias 
21 a 28 de maio. As atividades envolvem a família para 
mostrar os valores entre pais e filhos e proporcionar o 
acolhimento emocional saudável, através das 
brincadeiras.

O grupo Brincarte Ateliê, responsável pela mobilização 
pelas redes sociais, conseguiu atrair um número 

significativo de famílias. “Quando eu soube da Semana 
Mundial do Brincar, já comecei a motivar. Aqui em 
Marabá não há eventos como esse, então convoquei 
algumas pessoas que toparam a ação. Escolhemos a 
praça da prefeitura porque é um ambiente arborizado 
e agradável. Ainda é uma ação pequena, mas queremos 
lutar para que seja aprovada a Lei do Brincar e também 
ações para a primeira infância” explicou Camila 
Clemente, Grupo Brincarte Atêlie.   

O evento contou com o apoio da Secretaria de Cultura. 
Ação como essas são extremamente importantes, pois 
desenvolve o gosto pela arte,  pela música e celebrar o 
brincar que é essencial para o desenvolvimento do ser 
humano. 

Semana do Brincar reuniu muitas famílias 
para interação divertida na Praça da Prefeitura 

Semana ocorre entre os dias 21 e 28 de maio

Brincadeiras tradicionais foram desenvolvidas com
as famílias na Praça da Prefeitura

16 a 22 de maio de 2022
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Evento nacional veio a Marabá através do grupo 
Brincarte Atêlie com apoio da Secult
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Folhas 28 e 29 recebem drenagem e 
terraplanagem
Os moradores das Folhas 28 e 29 comemoram o início 
das obras de drenagem e terraplanagem dos mais de 
1300 metros de ruas. O local receberá pavimentação 
rígida, realizada em concreto.

A Folha 29 está recebendo a drenagem na quadra 39, 
onde mora a aposentada Francisca de Freitas. Ela 
conta que tinha que se mudar durante o verão devido à 
poeira e agora a expectativa é grande para a conclusão 
da obra. “Essa poeira me deixava doente. Estou muito 
feliz de ver que estão começando as obras. Eu já estou 
de idade e não ficava aqui por causa da poeira, agora 
posso ficar. Lá na outra casa fico muito sozinha. Agora 
posso ficar com minha família”, comemora

Na Folha 28 serão 823,6 metros de pavimentação.

Na Folha 29 serão 519 metros de pavimentação. As ruas 
que receberão a melhoria serão as vias V 298, V 293, 
V300, V291 e V290. No momento, algumas ruas estão 
recebendo o serviço de terraplanagem.

Ainda na Nova Marabá, a Folha 6 também está 
recebendo o início do processo de pavimentação. Com 
a chegada do verão e a diminuição das chuvas, os 
serviços de pavimentação voltaram a ser realizados. Os 
trabalhos começaram pelo tradicional bairro Amapá, 
no núcleo Cidade Nova, há cerca de  duas semanas. As  
obras irão se estender por diferentes núcleos e ruas.

SEVOP

Máquinas já trabalham na drenagem profunda na 
Folha 28

Folha 6 também recebe início das obras de 
pavimentação

Serão mais de 1300 metros pavimentados nestas Folhas Francisca de Freitas comemora a chegada das obras
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