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Ruas da Nova Marabá
recebem serviço 
de pavimentação  

DMTU



Folhas 6 e 29 recebem serviço de drenagem, 
terraplanagem e pavimentação  em concreto
Os moradores das Folhas 6 e 29 estão felizes com as 
obras de pavimentação, que estão deixando o local de 
cara nova e livre da poeira e da lama. Operários 
trabalhavam no pavimento rígido (concreto) ao longo 
das ruas entre as Quadras 07 e 08 da Folha 29, onde 
parte da concretagem já foi concluída.

Muitos outros trechos da Folha 29 também já 
receberam o serviço. Alguns tiveram drenagem em toda 
a extensão. Os locais recebem a base de concreto e os 
trabalhadores avançam na colocação de meio-fio em 
outros pontos das ruas transversais. Todos os dias, dois 
caminhões com concreto são utilizados no local

Na Folha 6, onde estão sendo feitos aproximadamente 
dois quilômetros de pavimentação em concreto, o 
sentiment é de alegria. Raimundo Soares, um dos 
primeiros moradores do local, passou a tarde 
contemplando a realização das obras. “O meu 
sentimento é de ter subido alto, agradeço muito a Deus 
e ao prefeito que nos tirou  da lama. Aqui era poeira e 
lama. Agora tá de boa, graças a Deus. Nossas casas têm 
outro valor”, enfatiza o idoso de 70 anos.

O s  s e r v i ç o s  d e  d re n a g e m ,  t e r r a p l a n a g e m  e 
pavimentação de ruas das Folhas 6 e 29 são executados, 
através de parceria da Prefeitura de Marabá e Caixa.

SEVOP

Locais recebem base de concreto por serem mais 
resistentes

Folha 6 ganha  aproximadamente 6 quilômetros de 
pavimentação
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 Folhas 6 e 29 estão parte da concretagem concluída
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Serviço e acolhimento dos idosos acontece
em local mais  amplo e totalmente adaptado 
O Centro Integrado da Pessoa Idosa (Cipiar) está 
funcionando no novo endereço, entre a Avenida Minas 
Gerais e a Rua Itacaiúnas, no Bairro Belo Horizonte. O 
espaço é mais amplo e totalmente adaptado para os 
moradores. Lá, eles contam com dormitórios 
masculino e feminino, banheiros, cozinha, sala e locais 
para atendimento pedagógico e escuta.

O Cipiar é uma Instituição de Longa Permanência 
(ILPI), que atende  idosos acima de 60 anos, por 24 
horas, e é mantida pela Prefeitura de Marabá, por meio 
da Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos 
Comunitários (Seaspac). Atualmente, o Cipiar acolhe 
18 idosos, sendo três mulheres.

A pedagoga Adriana Ferreira é a atual coordenadora do 
centro. Segundo ela, o perfil dos acolhidos é, 
basicamente, aquele com direitos violados. No Cipiar, 
eles recebem todo o atendimento necessário para o 
b e m - e s t a r ,  p r o m o v i d o  p o r  u m a  e q u i p e 
multiprofissional, formada por enfermeira, técnicos 
em enfermagem, pedagogas, cuidadores, psicóloga, 
assistentes sociais, cozinheiros e profissionais de 
apoio, bem como voluntários.

Contatos para agendamento:

 � - 94 99174 – 1005 Adriana
 � - 94 99135- 3453 – Instituição CIPIAR

CIPIAR
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Local conta com rampas, dormitórios, banheiros, cozinha, sala e locais para atendimento
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Idosos acolhidos pela Prefeitura recebem alimentação
e cuidados médicos

Nova estrutura facilita a logística de idosos e funcionários



Agricultura distribui 192 mil sementes de 
cacau a produtores rurais
Técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura 
(Seagri) dirigiram-se a dois Projetos de Assentamentos 
(Pas), para realizar a entrega de 192 mil sementes de 
cacau para os produtores rurais. O objetivo é dar 
continuidade ao projeto de criação de um corredor da 
produção de cacau na região de Marabá.

Um dos Projetos visitados foi o PA Palmeira Jussara, 
localizado há 25 quilômetros de Marabá, sentido 
Itupiranga, onde residem cerca de 75 famílias de 
pequenos agricultores. Nove famílias que aderiram ao 
projeto receberam cerca de 800 sementes cada uma e 
também as orientações técnicas necessárias para 
iniciar o plantio.

Uma segunda equipe da Seagri se dirigiu até ao PA 26 de 
março, onde também atendeu as famílias de pequenos 
agricultores. Ao todo foram atendidos, em média 182 
famílias, desde o PA Patauá e Gameleira, na divisa com 
o município de São Geraldo do Araguaia até a região do 
Tapirapé Aquiri, na divisa com  São Félix do Xingu.

As sementes são resultados de uma parceria da 
Secretaria de Agricultura com  o Ideflor Bio (Instituto 
de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do 
Pará). A semente do cacau, denominada de F1, é 
resultado de um melhoramento genético desenvolvido 
pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura 
Cacaueira (Ceplac) do Ministério da Agricultura.
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PA Palmeira Jussara, PA Patauá e Gameleira foram alguns dos beneficiados
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Famílias receberam orientação técnica para iniciar o 
plantio

Produtora Taides Brandão ressalta a felicidade em
 diversificar a produção



Atletas de Marabá conquistam 47 medalhas 
na etapa estadual das Paralimpíadas
Os alunos do Projeto Marabá Paralímpico continuam 
levando o nome de Marabá nas competições pelo 
Brasil. Desta vez, os 23 estudantes que compuseram a 
delegação marabaense trouxeram 47 medalhas, sendo 
28 de ouro, 15 de prata e 4 de bronze da etapa paraense 
da XIV Paralimpíadas Escolares.

O desempenho garantiu ao município a disputa da 
etapa norte e nordeste que será realizada em Natal dos 
dias  24 a 26 de agosto. As competições se dividem 
entre atletismo, natação, tênis de mesa e bocha. O 
Projeto Marabá Paralímpico foi criado em 2008 e é 

executado através de uma parceria entre Estado e 
Município que buscam contemplar a inclusão e o 
desenvolvimento, através do esporte, abrangendo os 
estudantes de Marabá, portadores de deficiência. 

Entre os medalhistas está a Ana Paula Pedrosa Garcia 
Galvão da escola Cristo Rei. Ela conquistou três 
medalhas de ouro, sendo duas no atletismo nos 75 e 
250 metros de peso e uma no arremesso de peso. A 
atleta de 13 anos participa desde os 7 anos do projeto. 
Ano passado ela foi medalhista de ouro nas olimpíadas 
nacionais no arremesso de pelota.
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Desempenho garantiu o direito de disputar a etapa norte e nordeste em Natal, Rio Grande do Norte
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Competições são disputadas de forma adaptada
para os alunos

Ana Paula Pedrosa conquistou três medalhas de ouro



VACINAS

PARLAMENTO JOVEM

TAPA-BURACO

DMTU

ACONTECE NA CIDADE

A partir desta segunda-feira, 06, a Secretaria de Saúde  
(SMS) começa a campanha de vacinação contra Covid-19, 
Gripe (Influenza) e Sarampo, no Partage Shopping. A 
vacinação segue até sexta-feira, 10, das 12 às 18h. Em 
relação à Covid-19, todas as doses estarão disponíveis, 
com exceção da segunda dose de Pfizer. Todos acima de 12 
anos (inclusive idosos, profissionais de saúde, 
profissionais de segurança, gestantes e professores) são o 
público-alvo da vacinação contra a Covid-19.  Lembrando 
que a 4ª dose está disponível apenas para profissionais de 
saúde e pessoas com mais de 50 anos.

As equipes da Operação Tapa-Buraco da Secretaria de 
Viação e Obras Públicas (Sevop) intensificaram as ações 
nos bairros Nova Marabá e Novo Horizonte. É um trabalho 
constante para evitar danos maiores na camada de asfalto 
pela cidade. A Folha 6, além de novas ruas que recebem 
serviços de infraestrutura com a pavimentação em 
concreto rígido, recebe também a equipe Tapa-Buraco nas 
vias já pavimentadas. Uma delas foi a via de acesso ao Lar 
São Vicente de Paula que recebeu os serviços de 
manutenção.

Aconteceu no auditório da prefeitura, o encontro com os 
membros do Parlamento Jovem 2022, promovido pela 

Escola do Legislativo de Marabá. Os membros participaram 
de um bate-papo com o vice-prefeito Luciano Dias que 

explicou como funciona o poder executivo e também tirou 
algumas dúvidas apresentadas pelos jovens. Para a maioria 

dos integrantes, esse foi o primeiro contato com o vice-
prefeito e também a primeira visita oficial ao prédio da 

prefeitura. O Parlamento Jovem surgiu em 2020 e é formado 
por alunos do Ensino Médio de 15 a 19 anos.    

Aconteceu  no auditório do Senai em Marabá, a cerimônia 
de entrega dos novos uniformes para os agentes do 

Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano 
(DMTU). Os novos uniformes seguem uma padronização 
nacional estabelecida pela Senatran (Secretaria Nacional 

de Trânsito). Ao todo foram distribuídos 112 kits de 
uniformes e novos materiais de uso diário. Cada agente de 
trânsito recebeu 2 gandolas (casacos), duas camisas, duas 

calças, gorro, chapéu americano, cinto tático, cinturão 
tático, apito, lanterna, porta talonário e 1 par de botas.
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Escola José Mendonça Vergolino passa por 
revitalização e ampliação
Uma das escolas mais antigas da cidade, a José 
Mendonça Vergolino, na Marabá Pioneira, está 
passando por uma reforma e ampliação do espaço. A 
escola é a única do município a disponibilizar aos 
alunos aulas de música e dança. Com as obras, os 
estudantes passarão a contar com uma sala específica 
para a prática dessas atividades.

Mudanças que beneficiarão a vida da aluna Ingrid 
Vieira, 11 anos, que tem aula de flauta na instituição e 
conta que o grande sonho é se tornar flautista. “Já 
gostava antes e agora tive essa oportunidade. Aprendi 
sobre notas musicais, já sei tocar algumas músicas, 
gosto muito das aulas e da escola”, comenta.

Além das salas de aula de música e dança, a escola está 
ganhando um novo bloco administrativo, com a parte 
da secretaria, diretoria e sala de aconselhamento. A 
escola possui cerca de 600 alunos e já estava 26 anos 
sem reforma. escola possui cerca de 600 alunos e já 
estava 26 anos sem reforma.

A escola conta com 12 salas de aula, sala de leitura, 
laboratório de informática e ganhará banheiros com 
acessibilidade, pintura, revitalização na parte elétrica. 
A quadra utilizada é o Ginásio Osorinho, que também 
está em obras.Durante o período de obras, os alunos 
estudam na antiga Casa da Criança. Aescola será toda 
adaptada e contará como novos extintores.
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Escola será a única do município a ter sala de música e de dança

Ingrid Vieira e Querem Habuque serão algumas
das  crianças beneficiadas com as mudanças

Reforma completa inclui parte elétrica e pintura



Órgãos de segurança reúnem-se para
 definir atuação no festejo junino 
Osórgãos de segurança, saúde e turismo do município e 
Conselho Tutelar participaram de uma reunião no Cine 
Marrocos com a Secretaria de Cultura de Marabá 
(Secult) e a Liga Cultura de Marabá para definirem o 
planejamento para o festejo junino que acontecerá 
entre os dias 24 de junho e 2 de julho deste ano. 
 
A expectativa é que cerca de 15 a 20 mil pessoas passem 
pelo 35º Festejo Junino de Marabá, que é realizado na Z-
30, Marabá Pioneira. Segundo o secretário de Cultura 
de Marabá, José Scherer, serão mais de 3 mil artistas 
mostrando suas habilidades durante o festejo, seja 
dentro das arenas com as quadrilhas e bois ou os shows 
com bandas locais na praça da alimentação.

“Essa foi apenas a primeira reunião de outras que 
a c o n t e c e r ã o.  Ca d a  ó r g ã o  t e m  s u a  m i s s ã o  e 
responsabilidade. Seja Vigilância Sanitária, Assistência 
Social, DMTU ou Segurança. Ouvimos o planejamento 
que cada um faz e cabe a Secult fomentar e dar as 
condições para que eles executem seu trabalho”, 
explica.

O secretário adjunto de Segurança, Wender Morais, 
esclarece que a Secretaria Municipal de Segurança 
Institucional (SMSI) atuará com os três órgãos, 
Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU), 

Guarda Municipal de Marabá (GMM) e Departamento 
Municipal de Segurança Patrimonial (DMSP).
“Atuaremos de forma conjunta, com o DMSP cuidando 
da segurança do patrimônio, das barracas, da quadra 
em conjunto com a GMM e o DMTU fazendo o 
isolamento e monitoramento das ruas. Ainda estamos 
vendo o efetivo que trabalhará em escala e bolando o 
planejamento de como funcionará o trânsito e os 
pontos de isolamento nos dias de festejo”, completa 
Wender.
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Expectativa é que o festejo receba entre 15 e 20 mil pessoas

Secretário de Cultura José Scherer esclarece que cada 
órgão tem sua missão e responsabilidade no festejo



Feirantes anseiam pela nova estrutura na  
Folha 28, Nova Marabá
Os vendedores da Folha 28 estão ansiosos pela 
conclusão das obras da nova feira, localizada no antigo 
estacionamento, e com a construção da nova estrutura 
já iniciada. A base recebeu um reforço de terra para 
elevar o piso, bem como serviços de terraplanagem, 
compactação do solo e uma nova base de concreto.

Na área 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 aos finais 
de semana.

A previsão é que ainda neste primeiro semestre de 2022 
a nova feira seja entregue. A única dificuldade para o 
avanço dos trabalhos tem sido a escassez de material, 
mas os trabalhos continuam firmes.

Marinalva Souza trabalha na feira há 4 anos e ainda não 
conhece o projeto da nova feira, mas acompanha as 
obras de longe e está ansiosa pela finalização. Ela 
acredita que os negócios devem melhorar com a 
organização do espaço. “Eu queria que fosse maior, 
mas estou feliz. Quero que seja imediatamente. Lá vai 
ser melhor, mais limpo, mais perto para as pessoas 
virem comprar”, observa a feirante.
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Previsão de entrega é ainda neste primeiro semestre de 2022

30 de maio a 5 de junho de 2022

Serão construídos 40 boxes com medidas de 4x2 
metros

Marina Souza acredita que os negócios vão melhorar com 
a organização do espaço.



SE
M

M
A

E D U C A Ç Ã O

SUSTENTABILIDADE

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, através do Departamento de Educação 
Ambiental, e alunos do curso de Medicina Veterinária 
da Faculdade Anhanguera desenvolveu um projeto 
que une ajuda ao meio ambiente e animais de ruas. É o 
Projeto EcoPets, uma iniciativa que desenvolve ações 
de conscientização ambiental a partir da coleta 
seletiva de resíduos e palestras em escolas e demais 
órgãos. Todo material coletado é vendido para uma 
empresa de reciclagem e o valor arrecadado com a 
venda dos produtos recicláveis é utilizado para a 
aquisição dos materiais,  a serem usados no 
atendimento aos cães e gatos de rua.

Atualmente existem pontos de coleta, sendo um na 
sede da Semma, no Novo Horizonte (Avenida Dr. Geny 
com Isaque Araújo, nº 1497), Faculdade Anhanguera e 
também com os voluntários do projeto. Os resíduos 
são garrafas pet, embalagem de produtos de limpeza, 
baldes velhos, embalagem de margarina, metal, 
alumínio e sucata de forma geral.

O Projeto EcoPets foi pensado pelos alunos e 
apresentado à Semma, que logo aderiu à iniciativa. 
“Em julho de 2021, a Semma recebeu representantes 
da EcoPets para apresentação do projeto com o 
objetivo de sensibilizar os servidores a serem 
colaboradores desse projeto. Foram instaladas 03 bags 
[sacolas] na Semma para acondicionar os materiais.

Serviço (pontos de coleta):

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma)
End.: Avenida Dr. Geny com Isaque Araújo, nº 1497
Faculdade Anhanguera
End.: Rodovia BR 230, Transamazônica – KM 05/ SN 
(antiga Pitágoras)

Projeto Eco-Pet contribui para o meio ambiente 
e ajuda animais de rua

Valor arrecadado é utilizado em materiais usados no atendimento de cães e gatos

30 de maio a 5 de junho de 2022
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DISTRUIBUIÇÃO DE RENDA

O programa de transferência de renda do Governo 
Federal às famílias em situação de pobreza ou extrema 
pobreza, ampliou o número de famílias beneficiadas 
em Marabá neste ano de 2022. O Auxílio Brasil fecha o 
mês de maio com mais 5.386 novos cadastros.

Nos primeiros cinco meses deste ano, o número de 
famílias atendidas saltou para 21.021. O Comitê Gestor 
do Programa Auxílio Brasil também realizou novos 
cadastros do Cadúnico, ampliando o número para 
45.957 famílias.

“O Cadastro Único teve um aumento significativo 
devido a possibilidade de entrar no Auxílio Brasil, pois 
existem algumas condições para inserir a família no 
Programa, como por exemplo, manter as crianças na 
escola e com frequência acima de 74%, vacinadas e 
com toda a documentação em dia”, esclareceu 
Benezilda Pereira Lima, Coordenadora Comitê Gestor 
Auxílio Brasil.

Segundo as recomendações do Comitê Gestor, para 
fazer o Cadastro do Cadúnico, criado pelo Governo 
Federal como rede de atendimento às famílias mais 
vulneráveis, a renda mensal média da família não deve 
ultrapassar os três salários mínimos.

A Coordenadora informou ainda que os valores 
repassados às famílias do Programa Auxílio Brasil, é um 
valor único, algo em média de 400 reais, porém há de 

analisar as modalidades do benefício e a situação de 
vulnerabilidade existente. Há valores de acordo com 
cada modalidade do benefício.

A coordenação do Programa em Marabá também 
realiza um trabalho de atendimento na zona rural do 
município. O objetivo é atualizar a situação cadastral 
das famílias e também fazer novos cadastros. “Muitas 
famílias não têm nem mesmo o dinheiro da passagem 
das vilas até a cidade, então nós estamos levando 
equipes para atender essa demanda”, informou.

Auxílio Brasil beneficia mais de 20 mil famílias
em Marabá

Auxílio Brasil fecha maio com 5.386 novos cadastros

Número de famílias atendidas saltou para 21.021 nos
primeiros 5 meses deste ano

30 de maio  a 5 de junho 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

Avançam as obras do NEI Álvaro José da Silva, 
no Residencial Magalhãs Barata, em São Félix
As obras para conclusão do Núcleo de Educação 
Infantil (NEI) Álvaro José da Silva, no Residencial 
Magalhães Barata, no núcleo de São Félix, continuam. 
Os operários trabalham, nesta etapa, na colocação das 
calhas em zinco, nos três blocos do prédio e na 
finalização da pintura.

O prédio em construção segue o padrão nacional do 
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação), no âmbito do Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a 
Rede Escolar Pública de Educação Infantil, e deve estar 
finalizado num prazo de 30 dias.

O Projeto Proinfância Tipo B tem capacidade de 
atendimento de até 224 crianças. O projeto foi  
baseado nas necessidades de desenvolvimento da 
criança, tanto no aspecto físico, psicológico, como no 
intelectual e social, levando em consideração o 
contexto cultural de cada região.

Os alunos s do Núcleo, vão estudar em um espaço que 
atenda as necessidades das crianças, como a 
construção do ambiente de integração e convívio entre 
elas, solários e áreas externas, acessibilidade em todos 
os espaços, vasos sanitários e pias adequadas ao 
tamanho das crianças, bancadas e acessórios em geral.

EDUCAÇÃO

Oprojeto foi feito levando conta as necessidades de 
desenvolvimento das crianças

Prédio segue o padrão do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Local tem capacidade para 224 crianças em dois turnos Espaço conta com área de lazer e brinquedos
para os alunos
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