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Após 2 anos, alegria do
Festejo Junino volta
com força total

com alegri

ESPECIAL  35º FESTEJO JUNINO



Quadrilhas, Dj’s, shows e Boi-Bumbá marcam
reencontro de Marabá com Festejo de São João
24 de junho, por volta das 20h, a Praça Duque de Caxias, 
na Marabá Pioneira, começou a ficar lotada de 
brincantes de todas as juninas e bois da cidade. Os 
grupos reuniram-se para dar as boas vindas ao 35º 
Festejo Junino de Marabá através de um cortejo pela 
Orla de Marabá até a arena localizado na Z-30, onde a 
arquibancada lotada esperava a chegada dos 
participantes.

Ao chegar à Arena, os participantes foram recebidos 
com gritos das arquibancadas e receberam as boas 
vindas do Prefeito Tião Miranda que declarou 
oficialmente aberto esta edição do Festejo.

Com vasta programação a festa tem lotado as 
arquibancadas e a  Praça de Alimentação. 

Centenas de brincantes já se apresentaram e muito 
mais ainda está por vir. São juninas infantis e adultas do 
Grupo A e B, Bois-Bumbás, apresentações culturais 
variadas, além de outras opções na parte externa, como 
barracas com comidas típicas,  barracas com 
artesanato, shows de artistas locais e Djs que garante a 
diversão das mais de 15 mil pessoas que transitam 
todas as noites pelo Festejo. 

Pelos próximos próximas acompanhe um pouco do 
que temos do dia 24 de junho da 2 de julho na arena 
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Abertura realizada após cortejo com todas juninas e bois da cidade

20 a 26 de junho de 2022

Quadra e arquibancadas estão sempre lotadas de
alegria

Apresentações tem encantado os presentes



Praça de Alimentação oferece culinária 
variada, artesanatos e muita diversão
Festa combina com comida e isso é o que não falta na 
praça de alimentação, montada pela Secretaria 
Municipal de Cultura de Marabá (Secult), ao lado da 
arena Z30, na Orla de Marabá. São mais de 50 barracas 
atendendo tanto vendedores de comida, quanto 
artesãos, além de uma área de diversão para as crianças.

O espaço é uma vitrine para quem deseja divulgar o 
trabalho ao público, como fez a Beatriz Sacramento. A 
vendedora de crepe havia parado as vendas e a praça de 
alimentação do festejo possibilitou retomar o negócio.

Na praça de alimentação é possível encontrar lanches 
para todos os gostos e comidas típicas paraenses e 

dessa época gostosa de junho. Tudo com pagamento 
facilitado e ambiente agradável. O motorista de 
aplicativo Jefferson Cavalcante aproveitou o espaço, ao 
lado de amigos, nesse sábado (25). “Gostei do sistema, 
da programação, está de parabéns. Ficou diferenciado, 
bem ajeitado”, destaca.

Uma parte da praça de alimentação é destinada aos 
artesãos de Marabá, entre os quais estão 16 integrantes 
da Feira do Pôr do Sol, organizada pela Secretaria de 
Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários 
(Seaspac), aos domingos, na Praça São Félix de Valois, 
que em parceria com a Secult, podem expor seus 
produtos no festejo. 
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São mais de 50 barracas e muita comida típica do
período de São João 

16 integrantes da Feira do Pôr do Sol estão trabalhando
no Festejo Junino
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 Ações também auxiliam na renda de artesãos e vendedores
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Abrindo o segundo dia,  junina da Seaspac 
prova que Alegria não tem idade
Idosos do Centro Integrado da Pessoa Idosa Antônio 
Rodrigues (Cipiar) tiveram espaço garantido no 35° 
Festejo Junino de Marabá, em camarote exclusivo para 
pessoas idosas e com deficiência.

Quem estava na primeira fila acompanhando toda a 
movimentação era Antônio Valdeir. “Eu adoro festa 
junina, tudo. Estou achando maravilhoso, vim assistir 
o pessoal brincar, tem um colega nosso aí no meio. Está 
do jeito que eu gosto”, pontua.

Dez idosos do Cipiar participaram do festejo. A 
coordenadora do centro, Adriana Silveira, explica que 
participar da festa é um resgate cultural. No próximo 
dia 29, o Cipiar terá a própria festa junina e os idosos já 

estão empolgados e envolvidos. “A gente tem várias 
outras saídas sociais para poder participar mesmo, ter 
uma vida ativa social. (Não é) Porque o idoso está 
acolhido que ele tem que ficar recluso”, reitera Adriana.

Os idosos  também tomaram a arena com a 
apresentação da junina Alegria Não Tem Idade, 
composta por idosos do serviço de convivência do 
Centro de Referência da Assistência Social (Cras) 
Amapá e do Cipiar.

A junina teve direito a todos os passos tradicionais, 
casamento, e quem abriu alas para a apresentação foi a 
“Miss Espoleta”, Terezinha Silva, de 74 anos. A junina já 
existe há mais de dez anos.
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Terezinha da Silva, 74 anos, foi a miss Espoleta da Junina dos idosos do Cras e Cipiar

20 a 26 de junho de 2022

Antônio Valdeir não pode dançar, mas não deixou de 
acompanhar  a festa do camarote.

Idosos abriram a segunda noite do Festejo, antes do 
inicio das competições.



Secretaria de Saúde disponibiliza estrutura
para atendimento médico e testagem rápida
Como a expectativa de público diário do festejo junino 
é de 15 mil pessoas, a organização do evento 
disponibiliza serviços de saúde para atender qualquer 
intercorrência, como desmaio, ferimentos e outros. 
Numa parceria entre as Secretarias de Cultura e de 
Saúde (Secult e SMS), as ações de saúde dispõem de 
profissionais para atendimento médico, ambulância 
para emergências, bem como e equipes do Serviço de 
Atendimento Especializado / Centro de Testagem e 
Aconselhamento (SAE/CTA) realizam testes rápidos e 
orientações, como ressalta Mônica Borchat, secretária 
adjunta de Saúde.

Integrante do Departamento Extra Muro, a enfermeira 
Terezinha Carneiro faz parte da equipe responsável 
pelo atendimento. Ela explica que os primeiros 
socorros, em casos de desmaio, por exemplo, são 
realizados na ambulância, após os bombeiros trazerem 
a s  p e s s o a s  e  a p e n a s  c a s o s  m a i s  g ra ve s  s ã o 
encaminhados para o hospital.  Em casos de 
desidratação é aplicado imediatamente soro 
fisiológico. Para evitar algumas intercorrências, a 
enfermeira dá algumas orientações.

Outro serviço disponibilizado pela SMS no festejo é o 
ponto do Serviço de Atendimento Especializado / 
Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), que 
realiza testes rápidos para detecção de Sífilis, HIV e 
Hepatites Virais, bem como faz orientações quanto 
essas IST’s (Infecção sexualmente transmissível) e 

distribuição de preservativos. Só no primeiro dia, mais 
de 50 pessoas participaram da ação.

O resultado sai em até 15 minutos e é entregue de forma 
sigilosa. A partir disso, a orientação é feita por 
psicólogo, enfermeiro e assistente social, de acordo 
com o resultado.Raissa Rodrigues, que trabalha com 
venda de carro, além de se divertir e prestigiar as 
juninas, aproveitou a ação do CTA. “Isso é até um 
estímulo para as pessoas que têm tabu de ir no CTA 
fazer o teste. Então, como está aqui bem exposto, as 
pessoas vêm aqui e fazem o teste e recebem na hora”, 
destacou.
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Raissa Rodrigues aproveitou e já fez seu exame.
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Além de ambulância, equipes do CTA/SAE fazem testagem rápida no local

20 a 26 de junho de 2022



CANTORES

TRANSMISSÃO

PERSONAGENS

ACESSIBILIDADE

ACONTECE NA CIDADE

“Forró das antigas, forró atual, música de quadrilha e xote. 
Do jeito que o povão gosta”. Assim a cantora marabaense 
Lynda Souza, 28 anos, definiu seu repertório para a 
apresentação que fez no palco montado na Praça de 
Alimentação da Arena Z30.Os shows são uma atração à 
parte para o público enquanto fazem um lanche, esperam 
sua junina preferida ou os que simplesmente querem ir 
dançar em um local mais aberto. Todos os dias o local abre 
com a apresentação de um DJ que faz o esquenta e por 
volta das 22h ocorre a apresentação de alguma banda 
local.

A Arretados da Paixão foi a única junina da noite a ter uma 
mulher como marcadora, a jovem Marianne Santos, de 
apenas 15 anos, que desde os dois anos está no mundo da 
dança. “Foi uma experiência muito incrível, uma 
experiência nova para mim. A primeira vez sendo 
marcadora. Eu sabia que eu ia sentir a emoção, mas não 
sabia que ia ser tão forte desse jeito. Eu estou muito feliz”, 
revela. A menina levantou o público e chamou a atenção 
com sua animação e personalidade. Que vejamos toda a 
performance delas em muitos festejos ainda.

A alegria está de volta com o 35º Festejo Junino que conta 
com capacidade para 15 mil pessoas no complexo  

montado na  arena Z-30. E quem não puder acompanhar a 
festa in loco contará com uma transmissão especial no  

Youtube da Prefeitura de Marabá 
(https://pt-br.facebook.com/marabapagov).

São mais de 20 horas de transmissão ao vivo, com o desfile 
das 25 Juninas e 5 Boi Bumbás que elevam a cultura de 

Marabá, contemplando os 9 dias de evento. São 4 câmeras  
para a transmissão ao vivo.

Idosos do Centro Integrado da Pessoa Idosa Antônio 
Rodrigues (Cipiar) tiveram espaço garantido no 35° Festejo 

Junino de Marabá, em camarote exclusivo para pessoas 
idosas e com deficiência. O local posicionado ao lado do 

palco em que ficam as autoridades e o narrador do evento 
conta com rampa de acesso e cadeiras móveis para facilitar 

a locomoção. Além dos idosos, demais cadeirantes e 
pessoas com dificuldades podem utilizar o espaço durante 

todos os dias do Festejo, garantindo a inclusão para que 
todos possam apreciar a festa em nossa cidade. 
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Festas dos bois são tradição do Norte no
Festejo Junino de Marabá
Tradição do norte os Bois-Bumbás são um espetáculo a 
parte nos Festejos Juninos de Marabá. Ao todo 5 bois 
participam da festa em 2022: Flor do Campo, Treme 
Terra, Rei do Campo, Senador eEstrela Dalva.

Juntos são mais de 330 participantes que encenam um 
conjunto de personagens da nossa história e cultura, 
como as sinhazinhas, índias cunhaporangas, e, claro, o 
boi. 

O Boi Bumbá Flor do Campo, do Bairro Independência, 
foi o primeiro a se apresentar, já no sábado (25)
.

No domingo foi a vez do Boi Bumbá Treme Terra, da 
Folha 15, Nova Marabá. 

O Boi Rei Do Campo se apresenta na segunda (27) 
representando o bairro Santa Rosa. Na terça será a vez 
do Boi Senador, representante do bairro Araguaia e por 
último  o Boi Estrela Dalva, também do bairro 
Indeopendência, encerrará as participações dois Bois 
Bumbás.

Eles voltam a se apresentar na grande final, marcada 
para quinta-feira (30). 

FESTEJO JUNINO

Índia Guerreira é uma das importantes figuras dos
Bois-Bumbás

Personagem do Pajé também é importante na 
cultura da região.
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Mais de 330 participantes se dividem nos 5 bois da cidade

..



Quadrilhas infantins dão um show à parte das
festas de São João de Marabá
Onde tem criança, tem alegria e diversão. E se 
depender da animação da nossas quadrilhas juninas 
mirins, a tradição do São João de Marabá está garantida 
por muitos anos.

A 35º edição do Festejo Junino de Marabá conta com 8 
quadrilhas infantis que se apresentam em diferentes 
dias , levantando gritos e suspiros das arquibancadas.

A primeira a se apresentar foi a Junina Levada Louca, 
na segunda noite do festejo. Já no terceora noite foi a 
vez da Gigantes do Norte e da Molekinha, como é 
conhecida a Junina infantil da Moleka Sem Vergonha.

As apresentações continuarão com as juninas mirins 
da Splendor e da Águia de Fogo. Na terça-feira (28) será 
a vez das Juninas Sereia da Noite e Arrastão do Amor.  

As apresentações dos grupos infantis se encerram com 
a performance das crianças da Fogo no Rabo, na 
quarta-feira (29).

As Juninas infantis não competem entre si. A decisão 
foi tomada para difundir nas crianças apenas o espirito 
de amor pelo São João, sem o fator da competição. Você 
pode acompanhar esse espetáculo de fofura até o dia 2 
de Julho, na Arena Z30, Orla de Marabá 

FESTEJO JUNINO

8 juninas mirins se apresentam-se durante o festejo Pequeninos dão show também nas arquibancadas
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Mais de 330 participantes se dividem entre os 5 bois da cidade
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Miss Diversidade abre competições do Festejo 
Junino de 2022 em grande estilo
Na primeira noite do35º Festejo Junino de Marabá, as 
candidatas a rainha da diversidade mostraram todo 
seu ritmo, brilho, carisma em diferentes coreografias 
na arena Z30. Ao todo, cinco das  nove  juninas do 
grupo A enviaram candidatas que abriram a rodada de 
competições da temporada junina de 2022.

A primeira a mostrar ao que veio foi Kathy Oeiras, 
representando a quadrilha Splendor e o tema 
“Saudades do meu São João, colorindo as noites com 
amor e emoção”. A segunda candidata foi Victoria 
Kadashy, representante da Fogo no Rabo, levou para a 
competição o tema “A morte de Déia: eterna rainha do 
cangaço”. 

A terceira foi Catherine Bourbon, da junina Levada 
Louka, que fez uma homenagem lembrando aqueles 
que partiram durante a pandemia. Foi hasteado um 
banner no palco, com as fotografias daqueles que de 
alguma maneira integraram a cultura junina, mas que 
infelizmente faleceram.

A quarta representante foi da Junina Gigantes do Norte. 
Manu Silva, retratou a Narizinho, personagem de 
Monteiro Lobato.  

Por último Helloyza Petri levou a cultura da Ilha de 
Marajó, representando a Junina Arrastão do Amor. A 
vencedora será anunciada na quinta-feira dia 30.

FESTEJO JUNINO

Victoria Kadashi encenando A Morte de Deia. Candidatas deram um show com performance e
figurinos.
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Vencedora será anunciada na quinta-feira, 30
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Gigantes de Marabá, Juninas do grupo A
iniciaram apresentações no sábado
Os mais variados tipo de apresentações passam pela 
Arena na Z30 durante os 9 dias de festival. Mas entre a 
mais aguardada está a apresentação das Juninas do 
Grupo A, a elite das quadrilhas de Marabá. 

Ao todo, são 8 Juninas que disputam o título de campeã 
marabaense. Mas vale lembrar que esse ano o título 
será dividido por três, devido as dificuldades 
encontradas no retorno após a pandemia de Covid-19.

A primeira Junina do Grupo Especial a se apresentar foi 
a Gigantes do Norte que trouxe para a quadra um tema 
pra lá de ousado homenageando a cantora  Joelma. 
Já no sábado foi a vez de uma das mais tradicionais 
Juninas deste ano. 

A Fuá da Conceição transformou a quadra em um 
picadeiro junino.  O tema “Circo Encantado da Fuá” 
espalhou a alegria pela Arena Z30. O quadrilhão 
representou a alma artista e a folia circense nos 
brincantes.

A apresentação teve acrobatas,  personagens 
representando os palhaços Pirulito e Pirulita, um casal 
de noivos, que fazia menção aos romances circenses 
dos anos 40 e 50, e o casal de majestades, fazendo 
referência à melodia Coração do Artista.

Completam o grupo A as juninas Amor Perfeito, Balão 
de Chita, Arrastão do Amor, Águia de Fogo, Fogo no 
Rabo e Moleka sem vergonha

FESTEJO JUNINO

Interação empolga o público durante as apresentações Gigantes do Norte levou show de cores homenagean
a cantora paraense Joelma.

CU
LT

UR
A

10
20 a 26 de junho de 2022

Fuá da Conceição transformou a quadra em um picadeiro
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Time venceu o Águia Dourada por 5x0
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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
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