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Pavimentação avança 
nas ruas de  Morada 
Nova

OBRAS



Pavimentações continuam em ritmo
acelerado na Nova Marabá e  Morada Nova 
Os moradores da Folha 08 estão felizes com 
pavimentação em concreto executada nas ruas. A 
pavimentação já está em ruas importantes, como a que 
faz ligação com a Folha 06, que dá acesso ao Lar São 
Vicente. E também na Rua em que fica a Escola Odílio 
da Rocha Maia. Nas Quadras 03, 04, 20 e 21, por 
exemplo, o calçamento das ruas avança e já muda a vida 
de quem mora no local e de quem utiliza aquele 
percurso.

Rozinete de Carvalho disse que ficou surpresa quando 
viu a pavimentação chegando em sua rua. Ela mora há 
nove anos no bairro e está muito feliz com o benefício.

“Melhorou tudo, em questão de poeira, valorizou o 

imóvel. Foi uma surpresa, veio em boa hora. Eu e o povo 
todo da rua estamos felizes demais”, disse a dona de 
casa.
Em Morada Nova, as marginais da BR-222 começaram a 
receber o pavimento rígido (concreto). O serviço inclui 
a urbanização das ruas. As obras estão orçadas em R $1. 
838.363,31, com recursos próprios da Prefeitura de 
Marabá e deve deixar o local mais bonito, digno e 
atrativo para moradores e comerciantes.

“Nesse momento está sendo executada a concretagem 
do lado direito da pista, são aproximadamente 220 
metros com largura de 08 metros. Já no lado esquerdo, 
serão 440 metros”, informa o engenheiro da Sevop, 
Rhuan Alcântara.

SEVOP

Obras fazem parte  de pacote  de urbanização e drenagem
que também contempla Folhas 06, 11, 15 e 18

Na Folha 08 pavimentação ocorre nas quadras 03,04, 20 
e 21
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 Rozinete de Carvalho comemora a chegada do asfalto

18 a 24 de julho de 2022



Em conclusão a 1ª etapa das obras de 
revitalização da EMEF São Félix
A Escola de Ensino Fundamental São Félix já está 
visualmente transformada. As obras de revitalização 
estão em conclusão na parte superior da escola, onde 
está sendo feito o acabamento na pintura e a parte 
elétrica das cinco salas de aula e dos banheiros. A parte 
hidráulica também já foi contemplada nesta etapa. O 
prédio conta com dois blocos, o térreo e o piso superior, 
onde a passarela que dá acesso ao andar de cima recebe 
cobertura. Também dispõe de cozinha e refeitório.

A escola atende 560 alunos em dois turnos, manhã e 
tarde. São dezoito turmas com estudantes do 6º ao 9º 
ano, na faixa etária dos 11 aos 16 anos de idade. Mesmo 

com obras na escola, as aulas não foram suspensas e 
aconteceram de forma escalonada.

O projeto de revitalização da Escola de Ensino 
Fundamental São Félix, é executado integralmente 
com recursos próprios da Prefeitura de Marabá, no 
valor de R$ 972.639,80 (novecentos e setenta e dois mil, 
seiscentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).

Localizada no núcleo de São Félix Pioneiro, a escola 
que leva o nome do santo que homenageia o bairro, 
passa por sua primeira revitalização desde a sua 
inauguração há  mais de 10 anos.
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Escola atende 560 alunos em dois turnos

18 a 24 de julho de 2022

Obras estão em fase de acabamento e pintura Projeto é executado com recursos próprios da Prefeitura



Brigadistas e Bombeiros atendem 4 
denúncias de queimadas por dia 
O verão chegou e, com o aumento do calor, os focos de 
incêndio crescem na cidade. Somente nos últimos seis 
dias, 18 focos de incêndio foram contidos pelos 
brigadistas da Defesa Civil de Marabá.  Para atuar neste 
problema, que ocorre sazonalmente durante essa 
época do ano, os órgãos da Prefeitura trabalham junto 
ao Corpo de Bombeiros pela cidade.

A Defesa Civil atua com 20 brigadistas de incêndio, 
duas caminhonetes, um caminhão pipa de 25 mil litros, 
as ferramentas e equipamentos necessários para o 
combate a incêndios florestais, a exemplo de 
abafadores, mochilas costais, rastelos, ciscadores, pá, 
foice e facão. 

As ações são coordenadas pelos Bombeiros Militares. 
“O Corpo de Bombeiros  em parcer ia  com a 
coordenação da Defesa Civil do município está 
montando o Grupamento de Proteção ao Incêndio 
Florestal. Ele fica montando aqui, onde tem um espaço 
cedido aos bombeiros civis da Prefeitura, onde 
trabalhamos em conjunto coordenando as equipes”, 
explica o Capitão Pereira do 5º Grupamento do Corpo 
de Bombeiros Militar.

Denúncias de queimadas podem ser feitas através do 
número 193 (Bombeiros e Brigada) e do Disque-
Denúncia (Semma) 94 3312-3350, que também é 
Whatsapp.
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Equipe atua com 20 brigadistas e parceria com o Bombeiros Militares

18 a 24 de julho de 2022

Foram 18 focos de incêndio  apagados nos últimos seis
dias 

Denúncias devem ser feitas através do número 193



Agendamento para castração de cães e gatos 
nos dias 27 e 29 de julho
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizará, nos 
dias 27 e 29 de julho, o agendamento de castração de 
cães e gatos para o mês de agosto, retornando com 
procedimento de castração para caninas fêmeas.  

Na quarta-feira, dia 27 de julho, serão entregues 37 
senhas para caninos e felinos machos, destas 10 serão 
destinadas à população de baixa renda. 

Já na sexta-feira, dia 29 de julho, serão 33 vagas para 
caninas e felinas fêmeas.  A distribuição será de 13 
vagas para população de baixa. Vale observar que os 
interessados na castração de caninas fêmeas deverão, 

obrigatoriamente, realizar o hemograma do animal e 
entregar o exame no CCZ com 05 dias de antecedência 
da cirurgia. Sendo obrigatória apresentação do exame, 
caso o contrário a vaga será destinada para outra 
pessoa. 

As senhas sempre são entregues a partir das 07 horas da 
manhã por ordem de chegada. 

Cada interessado deverá comparecer com RG e CPF, 
telefone, endereço completo, registro CadÚnico para 
pessoas de baixa renda, espécie e sexo do animal, 
nome do animal, idade e peso.  

CCZ
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Senhas são sempre entregues a partir das 07 horas

 18 a 24 de julho de 2022

Marabá conta com novo Centro Esterilização 
desde novembro de 2021 

Serão entregues 60 senhas, sendo 23 destinadas 
apenas à população de baixa renda



PRÉ-NATAL

ESPORTE DE VERÃO

1º AQUATHLON

TAPA-BURACO

ACONTECE NA CIDADE

Em agosto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
começará um novo programa de saúde voltado para a 
saúde dos homens: o Pré-Natal Pai Parceiro. O programa 
será implantando, inicialmente, na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Carlos Barreto, em Morada Nova, que é 
destaque no programa Previne Brasil do Governo Federal, 
devido ao quantitativo de mulheres atendidas no pré-
natal. A ideia é levar o homem para acompanhar o pré-
natal da criança dentro do período gestacional da mãe e já 
incluí-los dentro dos outros tipos de atendimento voltados 
ao homem.

Bem cedo, na manhã de domingo, dia 24, s atletas 
começaram a se preparar para o 1º Aquathlon Beach de 
Marabá. A competição de biathlon, realizada na Praia do 
Tucunaré, envolveu um quilômetro de natação e três 
quilômetros de corrida na areia. Um novo tipo de esporte, 
organizado pela empresa Top Ter, com apoio da Secretaria 
Municipal de Esportes (Semel), ganhao cada vez mais 
adeptos na cidade. A competição contou com participantes 
de outras cidades, como Imperatriz e Rio de Janeiro. O 
grande vencedor da prova foi Igor Matheus que concluiu o 
percurso em 35 minutos e 25 segundos.

Cerca de 40 atletas participaram da Travessia do Rio 
Tocantins, no domingo (17), promovida pela Prefeitura de 

Marabá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), 
como parte da programação do Verão Esporte 2022.  Os 

atletas fizeram um percurso de 2 mil metros de travessia, 
com saída do porto do Exército, na orla de Marabá.A 

travessia fez parte da programação de verão da Semel que, 
dentre outras categorias, teve competições em Handbeach, 

Beach Soccer, vôlei de areia, futevôlei e Beach Tênis, nas 
quadras de areia nas Folhas 29 e 17, na Nova Marabá.

As equipes de obras da Prefeitura de Marabá estão 
distribuídas por todos os núcleos da cidade e em várias 

frentes de serviço. Esta semana uma equipe trabalha 
intensamente na recuperação de ruas da Folha 08, onde as 

vias recebem piçarramento e terraplanagem. Enquanto 
isso, equipes da Operação Tapa-Buraco seguem com 

reparos em asfalto nos núcleos da Nova Marabá e Cidade 
Nova. Na Folha 08, a prefeitura já recuperou esta semana, 

ruas nas Quadras 12,13, 16 e 17. Na recuperação do asfalto, 
as equipes estiveram distribuídas nos núcleos Nova 

Marabá e Cidade Nova.  
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Limpeza da cidade só é possível graças aos 
agentes de conservação
Por todos os cantos da cidade, a população já se 
acostumou a ver os uniformes laranja e verde dos 
trabalhadores de limpeza do Serviço de Saneamento 
Ambiental de Marabá (SSAM) executando os mais 
diferentes tipos de serviços que incluem capina, 
varrição, limpeza de bueiros e canais, além de coleta de 
lixo doméstico.

Por baixo de cada um desses uniformes estão os mais 
de 1.150 profissionais que são responsáveis por manter 
a cidade limpa e organizada.  Um deles é o João Pereira 
dos Santos, que já atua há 25 anos como servidor 
municipal.

Todos os dias, ele acorda às 6h e às 7h inicia seu 
trabalho. Seu trabalho é atuar como operador de retro 
carregadeira que ajuda no recolhimento do lixo pelas 
ruas da cidade. “A importância do nosso trabalho é 
fazer o bem para a cidade com a limpeza, ver a cidade 
mais bonita e cada dia melhor. As pessoas têm 
respeitado cada vez mais o serviço da gente, vendo o 
esforço que temos no dia a dia para manter a cidade 
limpa”, comenta.

Na última semana, equipes atuaram no Parque de 
Exposição, bairros Amapá e Belo Horizonte, Folha 6, 
Tiradentes, Morada Nova, Jardim do Éden  e  São Félix.
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Equipe conta com mais 1.150 profissionais

18 a 24 de julho de 2022

Equipes trabalham com roço, coleta de lixo, varrição, 
capina, limpeza de bueiros, entre outros 

Na última semana atuaram também no Parque de 
Exposições, Amapá, Folha 06 e Tirandentes



CEI garante atendimento de alta e média 
complexidade em 19 especialidades médicas
Em Marabá, as pessoas que precisam de atendimento 
de alta e média complexidade contam com o Centro de 
Especialidades Integradas (CEI), localizado na 
Transamazônica, ao lado do DNIT, no Bairro Amapá. 
Atualmente, o CEI dispõe de 19 especialidades 
médicas, sendo 12 presenciais e 07 por meio do projeto 
de TeleMedicina, além de exames de imagem, como 
raio x e mamografia, e Tratamento Fora Domicílio e 
Regulação.

Para se ter acesso aos serviços do CEI é preciso que 
antes o paciente passe pelas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). É o profissional do posto que fará a 

avaliação e o encaminhamento para a necessidade do 
tratamento de alguma especialidade.

As especialidades oferecidas são nutricionista, 
pediatra, urologista, ginecologista, dermatologista, 
cirurgião de cabeça e pescoço, ortopedista, terapeuta 
o c u p a c i o n a l ,  f o n o a u d i ó l o g o,  n e u r o l o g i s t a , 
otorrinolaringologista e cirurgião vascular.

Além disso, o local atende, através da TeleMedicina, as 
especialidades de gastroenterologia, neurologia, 
psiquiatria, endocrinologia, pneumologia, alergista e 
neuropediatria.
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Especialidades são atendidas presencialmente e 7 por meio de TeleMedicina

18 a 24 de julho de 2022

Para ter acesso aos serviços do CEI, pacientes devem
ser encaminhados via Unidades Básicas

Serviço de TeleMedicina iniciou há aproximadamente um
ano 



Espaços públicos para lazer e esporte entram 
na rotina de  Marabá
Pistas de caminhadas, academia ao ar livre, espaços de 
dança, rampas de skate. Cada vez mais, os espaços 
públicos que misturam a prática de esporte com o 
lazer, fazem parte da vida do marabaense.

Recentemente, Marabá ganhou mais duas pistas de 
caminhada. Uma no Residencial Tiradentes, em 
Morada Nova e outra no Residencial Novo Progresso, 
em São Félix, que vieram somar-se aos outros espaços 
públicos com áreas esportivas, como a pista de 
caminhada  da Folha 29, Praça do Idoso, Praça da 
Liberdade, Pista do Aeroporto, Quadras da Colônia Z-
30, academia ao ar livre da Praça São Félix, rampas de 
skate da Praça da Folha 16, entre outros locais.

Esses espaços garantem entretenimento e lazer para 
todas as idades. Antônio Almeida, 71 anos,  conta que 
anda todos os dias e chega a dar 10 voltas na pista da 
caminhada da Folha 29.

Não muito distante dali, a estudante Maria Cecília, 14 
anos, aproveita para treinar novas manobras na pista 
de skate da Folha 16. “Venho aqui quase todos os dias 
andar de skate. Acho muito bom, mas queria que 
tivessem ainda mais pistas de skate, na orla poderia ter 
também”, comenta a menina. Ela conta também que 
costuma frequentar  outros espaços públicos da 
cidade. “Praça da Criança, Orla, mas aqui na Praça da 
16 é onde venho com mais frequência”, completa.
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Pistas de skate e de caminhada, academia ao ar livre e espaços de danças ganham adeptos
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Cecília costuma ir diariamente a Praça da Folha 16 
para andar de skate com a  família

Antônio Almeida, 71 anos,  conta que dá 8 a 10 voltas na
pista da Folha 29 quase todos os dias



Avança o projeto de urbanização das Orlas da 
Marabá Pioneira e bairro Amapá
No bairro Francisco Coelho, mais conhecido como 
Cabelo Seco, na Marabá Pioneira, a extensão da orla 
recebe obras de urbanização, bem como a Orla do 
Bairro Amapá. Logo esses espaços serão entregues para 
a população. 

No bairro Francisco Coelho, as obras estão adiantadas, 
a academia ao ar livre foi concluída e o serviço de 
jardinagem falta pouco para ser finalizado. Os bancos 
foram instalados e o pátio de patinação é já uma 
realidade. No espaço, a Prefeitura trabalhao na 
pavimentação das ruas, fazendo uma ligação com o 
Conjunto Habitacional PAC.

Já na Orla do Amapá, foram feitas calçadas, duas 
quadras de esportes, com 33 metros de comprimento 
por 19 metros de largura cada uma, e, agora, os serviços 
estão concentrados na finalização do pátio de 
patinação, pavimentação das ruas, implantação dos 52 
bancos. Segundo o representante da empresa 
responsável pela obra, Francisco Cândido, logo o 
serviço de jardinagem será feito.

A execução de obras de pavimentação, urbanização e 
drenagem da Orla do Rio Tocantins, no bairro 
Francisco Coelho, está orçado em R$ 2.624.552,91. No 
bairro Amapá, o orçamento é  de  R$ 2.578.184,95.
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Além da orla Prefeitura trabalha na pavimentação das ruas ligadas ao PAC
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Orla do Amapá  vai ganhar duas quadras de esporte
de 33 metros de comprimento

Academia ao ar livre da Orla do bairro Francisco Coelho
já está sendo construída
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Revitalização do campo Piçarrão está em
 fase final
A Prefeitura está finalizando as obras de revitalização e 
urbanização no Piçarrão, um dos mais antigos campos 
de futebol do município, localizado na VP-08, na Folha 
27, Nova Marabá. Esta semana, equipes da Secretaria 
de Viação e Obras (Sevop) estão trabalhando no 
paisagismo e jardinagem com o plantio de gramas.

Até a terça-feira (19), a equipe, composta por 16 
trabalhadores da Sevop, havia plantado uma média de 
850 metros de grama no estacionamento e já preparou 
o solo para a plantação de árvores.

“Esse trabalho de paisagismo começa desde a 
terraplanagem, usamos calcário, argila, terra preta, 

depois é a parte de gramado”, explica o fiscal de campo 
na Sevop, Antônio Nunes.

As obras de revitalização e urbanização do Piçarrão 
contemplaram o estacionamento, o gramado, 
arquibancadas, vestiários e mobiliário novo, que vão 
garantir mais conforto para os atletas e público. A 
reinauguração está prevista para acontecer em agosto, 
explica o secretário de esporte e lazer Thyago Ferraz.

“Para a gente chegar naquele gramado, que tem hoje, 
tivemos de parar as atividades no inverno. Fazer o 
plantio de grama, ter todo o cuidado com irrigaçã”, 
informa o. 
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Obras contemplam estacionamento, gramado, arquibancadas, vestiário e mobiliário

18 a 24 de julho de 2022

Trabalho de paisagismo ocorre desde a terraplanagem Mais de 850 metros de grama já foram plantados
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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

Programação do 35º Festejo Junino de Marabá
EDUCAÇÃO

Praça de Alimentação
A partir das 19:00h
  Data Atração/Show
  24/06 Dj Diogo
Show Charles do Arraia e Trio
   25/06 Dj Diogo
Show Léo Nicácio Forró do Chefe
   26/06 Dj Diogo
Show Lynda Sousa
   27/06 Dj Júnior Batidão
Show Rômero Soares
   28/06 Dj Maestro Nilson
Show Izael Costa
   29/06 Dj Rony Boy
Show Juquinha do Acordeon
   30/06 Dj Renison Vip
Show Wânia e Banda
   1°/07 Dj Júnior Batidão
Show Forrozão 4×4
   02/07 Dj Maestro Nilson
Show Banda Chapéu de Couro
Arena Junina de Marabá 2022 

Programação Cultural
24/06 Sexta-feira 
                                   20:30h     Arrastão Cultural com 
Juninas e Bois-Bumbás na Orla
Concurso Rainha da Diversidade 2022
Espetáculo Luar do Sertão com Ruanna Ly
25/06 Sábado
                          20:00h   Dj Kadson
Junina “Alegria não tem idade” (Seaspac)
Junina Levada Louca Mirim
Junina Coração da Juventude – Grupo B
Boi-Bumbá Flor do Campo
Junina Arretados da Paixão – Grupo B
Junina Gigantes do Norte – Grupo A 
26/06 Domingo
        20:00h   Dj Kadson
Junina Gigantes do Norte –  Mirim
Junina Moleka Sem Vergonha de Marabá – Mirim
Junina Balão Dourado – Grupo B
Boi-Bumbá Treme Terra
Junina Levada Louca – Grupo B
Junina Fuá da Conceição – Grupo A
27/06 Segunda
                   20:00h     Dj Kadson
Junina Splendor – Mirim
Junina Águia de Fogo – Mirim
Boi-Bumbá Rei do Campo

Junino Amor Perfeito – Grupo A
Junina Balão de Chita – Grupo A
Junina Arrastão do Amor – Grupo A
28/06 Terça
      20:00h   Dj Kadson
Junina Sereia da Noite – Mirim
Junina Arrastão do Amor – Mirim
Junina Coração de Estudante – Grupo B
Boi-Bumbá Senador
Junina Águia de Fogo – Grupo B
Junino Fogo no Rabo – Grupo A
29/06 Quarta
       20:00h   Dj Kadson
Junina  Fogo no Rabo  – Mirim
Junina Arrasta Pé – Grupo B
Boi-Bumbá Estrela Dalva
Junina Splendor – Grupo A
Junina Sereia da Noite – Grupo A
Junina Moleka 100 Vergonha – Grupo A
30/06 Quinta-feira
          20:00h   Dj Kadson
Apresentação Cultural Grupo de Tradição Popular 
Mayrabá
Final Boi-Bumbá
1º / 07 Sexta-feira
                  20:00h    Dj Kadson
Apresentação da Cia. de Dança Yaguara
Apresentação Cultural do Pajé do Boi-Bumbá Brilho da 
Noite 
Final Junina Grupo B
02/07 Sábado
                  20:00h   Dj Kadson
Apresentação Cultural Pássaro Rouxinol
Final Junina Grupo A 

CULTURA
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