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Campo Piçarrão é 
entregue após ampla
revitalização

ESPORTE



Torneio infantil e assinatura de convênio para o
 Marabaense marcam reinaguração do “Piçarrão”
A reabertura do Campo de Futebol Mestre Barata 
“Piçarrão” foi marcada por  muita alegria e bola 
rolando com o começo do Torneio João Campelo, na 
categor ia  sub-10.  O local  ganhou gramado, 
estacionamento novo, jardinagem, pintura, dentre 
outros serviços. O campo foi entregue à comunidade 
pela Prefeitura Municipal, no início da noite de sexta-
feira (05).

O prefeito Tião Miranda, o vice Luciano Dias, 
secretários municipais, bem como, vereadores e 
familiares do Mestre Barata participaram da 
solenidade de entrega. Na oportunidade, a prefeitura 
assinou o convênio de 180 mil, com a Liga Esportiva de 
Marabá (Lemar) para a realização do campeonato 

Marabaense. Os recursos são destinados para o 
pagamento de arbitragem, premiação e repasse para os 
23 clubes afiliados.

“É uma das arenas esportivas mais bonitas que temos e 
realmente a revitalização ficou show de bola para essa 
garotada, que gosta de praticar esporte. Às vezes, 
passamos aqui e vemos o local cheio de desportistas, 
espectadores, é um espaço nobre aqui da Nova Marabá. 
É muito prazeroso entregar mais esse espaço para a 
comunidade”, disse o prefeito Tião Miranda.
O Espaço Esportivo Mestre Barata, que é administrado 
pela Semel, passa a contar com um administrador no 
local, mas os agendamentos deverão ser feitos na 
própria secretaria, localizada na Folha 16.
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 Campo Mestre Barata está completamente revitalizado

1 a 7 de agosto de 2022

Prefeito Tião Miranda deu o pontapé inicial nas novas
atividades no novo gramado

Projeto Ginástica para Mulheres  da Semel também
participou da festa de reinauguração



Escola Darcy Ribeiro vive expectativa da 
conclusão das obras na quadra esportiva
A quadra de esportes da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Darcy Ribeiro, no bairro Jardim Bom 
Planalto, já conta com a cobertura metálica concluída e 
o espaço agora aguarda benfeitorias no piso. Além da 
cobertura a quadra, que mede 15 metros de largura por 
30 de comprimento, teve o alambrado todo recuperado 
e a iluminação revitalizada. O espaço possui ainda mini 
arquibancada com assento de 1 metro de largura por 10 
metros de comprimento. O equipamento beneficiará 
cerca de 560 alunos do 6º ao 9º ano.

Diante da nova aquisição, a vice gestora da escola, 
Maria Ribeiro, disse que o clima é de grande 
euforia.“Estamos numa expectativa muito grande para 

a inauguração da quadra, não só a escola, mas a 
comunidade em geral que está nos procurando para 
utilizar a quadra”, comenta a vice gestora.

O sentimento de Marlysson Cruz, 15 anos, não é 
diferente. O jovem espera o mais breve poder utilizar o 
espaço.“Vai ficar bem melhor que antes, não tinha 
cobertura, agora tá ficando boa”, disse o jovem.

As obras de revitalização e cobertura da quadra 
esportiva da EMEF Darcy Ribeiro está orçada em R$ 
375.982,93 (trezentos e setenta e cinco mil, novecentos 
e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), e os 
recursos são provenientes do erário municipal.

EDUCAÇÃO

Espaço possuirá uma mini arquibancada com assento
de 1 metro de largura e 10 de comprimento

Marlysson Cruz não vê a hora de estrear a nova
quadra da escola
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Quadra mede 35 metros de largura por 30 de comprimento

1 a 7 de agosto de 2022



Várias quadras das Folhas 6, 8, 20 e 29 recebem 
serviço de pavimentação
D i v e r s a s  Fo l h a s  d a  Nov a  M a r a b á  re c e b e m 
pavimentação seja em concreto ou asfalto. As obras já 
apresentam melhorias significativas na qualidade de 
vida das comunidades atendidas.

Moradora da Folha 20 há 30 anos, a aposentada Maria 
Araújo acompanhou a pavimentação em asfalto de sua 
rua desde a terraplanagem.  As vias entre as quadras 5, 
4, 8, 15 e 18, fazem parte do lote de responsabilidade do 
governo do estado. Agora, as equipes já estão 
colocando as calçadas, meio fio e sarjeta.

Na Folha 29, algumas ruas receberam pavimentação 
em concreto e agora vias que compreendem as 
quadras 1, 9, 10, 11 e 12, por exemplo, já receberam a 

terraplanagem e agora serão asfaltadas.

Algumas vias da Folha 8 receberam pavimentação em 
concreto como as ruas que das quadras 3, 4, 21 e 22. 
Atualmente, as equipes estão construindo as calçadas.

Na Folha 06 diversas vias que compreendem as 
quadras 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 receberam a 
pavimentação em concreto.

Na via que separa as quadras 16 e 17, equipes estavam 
construindo as calçadas e contaram com o apoio de 
Pedro da Silva, morador há mais de 25 anos. Ele conta 
que a situação da rua melhorou e que aproveitou um 
dia de folga para ajudar.
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Moradores acompanham de perto as equipes trabalhando diariamente

1 a 7 de agosto de 2022

O morador Pedro da Silva  faz questão de ajudar
no serviço realizado na sua rua

Na Folha 20 está sendo feita a calçada, meio fio e 
sarjeta



Diretores da rede municipal participam de 
planejamento do 2º semestre do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação coordena mais de 
200 escolas,  sendo 106 na zona urbana. A reunião foi 
aberta pela secretária de Educação Marilza Oliveira.  

“Nossa primeira reunião para reforçar as metas e 
também para falar do desfile do dia 7 de setembro que 
será realizado na Marabá Pioneira,  na zona rural e no 
núcleo de São Félix  e a parte pedagógica mais 
importante que será abordada.” explica.

O ensino aprendizagem de cada aluno da rede 
municipal representa o avanço na educação e para 
alcançar o desempenho individual e coletivo é 
necessário um acompanhamento de perto e incentivo 
da equipe escolar.

Devido a pandemia, milhares de alunos mudaram a 
rotina das aulas presenciais pelo ensino remoto. No 
entanto, a metodologia adotada nos últimos anos, 
apresentou um déficit no processo de ensino 
aprendizagem. “Na pandemia, os alunos foram 
severamente prejudicados e agora retornamos seguros 
em todas as áreas e também para garantir o ensino 
aprendizagem nas escolas. “ 

A participação de cada diretor é fundamental para 
apresentar as necessidades de sua localidade. A 
reunião de hoje contou com um grande número de 
gestores, mas a cada mês existe um cronograma de 
reuniões individuais com cada gestor para balanço e 
redefinições de ações e planejamento escolar. 
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Secretaria de Educação coordena mais de 200 escolas sendo 94 na zona rural

1 a 7 de agosto de 2022

Além da reunião conjunta, há um cronograma mensal
de reuniões individuais com os diretores 

Secretária de Educação, Marilza Leite, afirma que 
encontro  serviu para discursão das metas do ano letivo



CRISTO REI

SINALIZAÇÃO

LEILÃO

CONTROLE INTERNO

ACONTECE NA CIDADE

A Guarda Municipal de Marabá, realiza o Projeto Ordem 
Unida, na Escola Cristo Rei. A finalidade de trazer para o 
ambiente escolar, disciplina, espírito de corpo e dinâmica 
através das apresentações em público, com o mesmo 
treinamento de alunos de escolas militares, despertando 
entusiasmo e civilidade para os estudantes. Esses 
treinamentos de Ordem Unida, como marcha, ordem dos 
pelotões, alinhamento, toque de corneta e habilidade para 
desfile, acontecem toda quinta-feira. Todos os anos é posto 
em prática no desfile de 07 de setembro. Além disso, os 
alunos  recitam o código de conduta da escola.

Em 22 de agosto, começa o leilão online e presencial de 
veículos e sucatas removidos ao pátio do Departamento de 
Trânsito e Transporte Urbano de Marabá (DMTU). O leilão 
está em sua quarta edição e ocorre em parceria com a 
empresa Puma Leilões. São 1.066 lotes com 882 sucatas 
aproveitáveis e inservíveis para retirada de peças. O 
restante é composto por 184 veículos com 9 carros e 175 
motocicletas, todos conservados com direito à 
documentação. Para participar, as pessoas interessadas têm 
que se cadastrar no site http://www.pumaleiloes.com.br 
com e-mail, senha e a anexação dos documentos 

O Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU) de 
Marabá atua em vários pontos da cidade que receberam 

sinalização tanto vertical quanto horizontal. Desta forma, 
melhora o tráfego e a segurança de motoristas e pedestres. 

Na quarta-feira (3), as equipes finalizavam um projeto no 
perímetro da Avenida Getúlio Vargas, entre a Rua Norberto 

de Melo e Marechal Deodoro. A via que antes possuía 
sentido único, agora passará a funcionar em mão dupla. 

Nesta semana, as equipes de sinalização também 
trabalham para revitalizar a Av. Antônio Maia e a VP 08. 

O prefeito de Marabá Sebastião Miranda participou na 
manhã desta quinta-feira, 4, no Carajás Centro de 

Convenções, da abertura do 7º “Programa de 
Interiorização: Conversando com o controle interno 

realizado”, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado 
do Pará. Estiveram presentes, além de conselheiros do TCE, 

representantes dos Ministérios Públicos do Estado e o de 
Contas e outros órgãos das demais esferas. A programação 

tem como objetivo aproximar o TCE dos órgãos de controle 
interno dos municípios do interior do Pará.

6 1  a 7 de agosto de 2022



Vila Brejo do Meio recebe pavimentação
A vila Brejo do Meio, na região do Rio Preto, a 25 
quilômetros da sede de Marabá, passa por um amplo 
serviço de infraestrutura nas ruas. As máquinas 
realizam o trabalho de terraplanagem e preparação das 
vias para a pavimentação.

O serviço de pavimentação (tipo CBUQ) acontece em 
seis ruas da vila, como rua Amazonas, uma das 
principais vias do local, concentrando parte do 
c o m é r c i o.  A l i á s ,  o s  c o m e r c i a n t e s  t a m b é m 
comemoram as melhorias.

Moradora há 40 anos na vila e proprietária de uma loja 
de confecções, Teresinha Alves de Macedo diz que já 
perdeu mercadoria por conta da poeira. “Aqui a rua era 
muito difícil para quem é comerciante e, no meu caso, 

que trabalho com confecção tenho  muitas perdas e 
esperava que isso acontecesse, e agora teve início a 
obra”, disse a comerciante.

As outras cinco vias, que vão receber o asfalto, são as 
travessas Itacaiúnas, Rio Branco, Rio Vermelho, Rio 
Verde e Piauí. Todas as vias passam por terraplanagem 
para receber o asfalto, o que deve acontecer até a 
próxima semana.

Na vila, os moradores se alegram com o trabalho de 
infraestrutura. “Eu fico gratificado, pois estamos vendo 
que boas coisas estão acontecendo aqui na vila. A 
minha mãe tem 80 anos e está muito feliz pela obra de 
pavimentação e estamos muito felizes também”, diz 
Juscelino Lourenço da Silva, morador da vila.

SEVOP

Rua Amazonas será uma das beneficiadas Juscelino Lourenço está animado com a chegada do
asfalto
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Região receberá asfalto em 6 vias

..



Moradores das Folhas 18 e 20 comemoram 
chegada da pavimentação
A pavimentação das ruas avança na cidade, nesse 
momento e mais ainda na Nova Marabá. Na Folha 20, 
são seis ruas com pavimentação asfáltica, um total de 
794 metros, fruto de uma parceria com o Governo do 
Estado.

Mudanças que melhoram a vida da aposentada Maria 
Edinalva, de 61 anos, dos quais 34 anos são residindo 
no bairro. “É uma alegria imensa ver o asfalto 
chegando. Todas as melhorias, poder descer sem estar 
na buraqueira, na lama. Fico emocionada. A casa é 
minha e moro com três filhos e um neto deficiente. Isso 
facilita muito a locomoção. ”, comenta.

A Folha 18 também está recebendo pavimentação, só 
que em concreto, apresentando maior resistência para 
o tráfego de veículos pesados. São 378 metros de 
pavimentação, sendo 262 metros na quadra 07 e 116 
metros na quadra 05.

Nesta semana, as equipes e os caminhões da Secretaria 
de Viação e Obras Públicas (Sevop) trabalhavam na 
conclusão da pavimentação da Folha 18, que faz parte 
de um pacote de obras da Prefeitura de Marabá orçado 
em R$ 6.998,170,86, financiado pela Caixa Econômica 
Federal que contempla ainda as Folhas 06, 07, 08, 11 e 
15.

SEVOP

Maria Edinalva, 61 anos, não esconde a emoção de ver
a chegada da pavimentação

Pavimentação da Folha 20 é feita em parceria com o 
Governo do Estado
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Pavimentação da Folha 18 faz parte pacote de obras que inclui Folhas 6,7, 11 e 15 

..



Escola Martinho Motta passa por obras de 
ampliação e será totalmente transformada
Uma das escolas mais tradicionais do núcleo Nova 
Marabá,  a  Escola de Ensino Fundamental Martinho 
Motta da Silveira, na Folha 27,  está sendo totalmente 
transformada em um ambiente mais aconchegante e 
bonito. A revitalização iniciou em meados de maio e 
contempla todos os espaços. As salas de aulas estão 
prontas e  os servidores já trabalham na organização de 
alguns espaços, como o laboratório de informática e a 
sala de leitura, para a retomada do segundo semestre 
que ainda está com data a ser definida  por conta das 
obras.

“A gestora da escola, Cristina Arcanjo,  lembra que a 
unidade escolar foi contemplada pela gestão 

municipal  com a cobertura da quadra e agora as 
expectativas da comunidade são grandes em relação à 
finalização da revitalização e ampliação do prédio que 
havia recebido reparos estruturais ainda em 2009. 
Aobra está orçada em R$ 1.354.146,59.

Atualmente a EMEF Martinho Mota conta com 470 
alunos, distribuídos entre  o 6º ao 9º ano,  e ainda 
turmas da Educação de Jovens e Adultos,  como anexo 
da Escola Tereza Donato com o ensino personalizado.  

A escola Martinho Motta tem 9 salas de aula, sala de 
leitura, sala de Educação Física,  sala de recursos, 
auditório,  biblioteca e uma quadra coberta.

OBRAS

Bloco administrativo recebe ampliação que inclui  nova 
sala de coordenação e sala pedagógica

Escola terá 9 salas de aula para seus  470 alunos
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Salas de aula e quadra ganharam reforma total

.



CCZ realiza ações de combate à leishmaniose
A campanha Agosto Verde tem como objetivo o 
controle e combate da leishmaniose, doença 
infecciosa causada por parasitas e transmitida pela 
picada de mosquito, que atinge animais e o ser 
humano. Nos próximos dias 7 e 10, o Centro de 
Controle de Zoonoses realizará ações voltadas para os 
tutores de animais a fim de  realizar exames e dar 
orientações sobre os cuidados a respeito da doença.

O pontapé da programação ocorreu no dia 7, domingo, 
com uma ação na escola José Flávio Alves e Lima, no 
bairro Araguaia. A ação começou às 8h, e seguiu segue 
até às 12hcom coleta de sangue e vacinação 
antirrábica. A ação teve parceria do grupo “Somos 
todos protetores de animais”.

No dia 10, quarta-feira, será o Dia D, organizado pelo 

CCZ, e acontecerá na praça do bairro São Félix 
Pioneiro, das 8h às 12h. A programação também terá 
coleta de sangue para realização de teste de 
leishmaniose. Também haverá orientação sobre a 
doença de como cuidar dos animais. Esta última será 
realizada por voluntários do grupo Patinhas de Rua. O 
Departamento de Endemias realizou visitas no bairro a  
para dar orientações sobre os cuidados com a doença e 
convidar para a programação.

O Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM) também 
vai participar do Dia D com coleta de lixo, pois o 
mosquito que transmite a doença se reproduz em 
matéria orgânica. “A gente já tem um número bem 
reduzido de animais infectados, de pessoas também 
infectadas, através desses trabalhos que tem se feit”, 
reitera o diretor do CCZ Flávio Ferreira.

AGOSTO VERDE

Além do exame de Leashmaniose também é realizada
a vacinação antirrábica

Proteger seus  animais é um ato de amor. 
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Próxima ação será quarta-feira, 10, na praça do Bairro São Félix Pioneiro



Campanha de aleitamento materno tem 
início com palestras de profissionais
A abertura da Campanha Agosto Dourado em Marabá, 
mês alusivo ao Aleitamento Materno, aconteceu nesta 
segunda-feira, (08), no plenário da Câmara Municipal 
de  Marabá (CMM).  O evento contou com a 
participação de agentes comunitários de saúde (acs), 
enfermeiros, técnicos em enfermagem, demais 
profissionais que atuam nas Unidades Básicas de 
Saúde, além de acadêmicos.

Durante o evento, os participantes contaram com 
palestras de profissionais sobre a importância do 
aleitamento materno, além de relatos de doadoras e 
especialistas em pediatria e alergia a leite.

Juliana Moreira Alves foi doadora do Banco de Leite por 
um ano. Isso aconteceu na segunda gestação, do filho 
Mateus, atualmente com 3 anos de idade. Ela chegava a 
doar até cinco frascos de leite a cada três dias.

“Na minha primeira gestação eu não consegui 
amamentar  e  então eu vi  a  impor tância  da 
amamentação. Ele foi pra UCI, onde passou cinco dias 
precisando de leite de outras mães e daí eu decidi 
também doar para outras crianças, devido eu ter muito 
leite. Quem puder doar, doe, é muito importante 
porque tem muita criança precisando”, pontua a 
cabeleireira.

AGOSTO DOURADO

Equipe da Atenção Básica da Saúde abriu os trabalhos
na Câmara Legislativa. 

Juliana Moreira precisou de doação na primeira gestação
 e virou na doadora na segunda gestação.
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Evento contou com participação de ACSs, enfermeiros, técnicos entre outros

.



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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