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Avenida Minas Gerais 
ganha pavimentação
asfáltica

OBRAS



Avenida Minas Gerais no bairro S. Miguel da 
Conquista ganha pavimentação
A pavimentação chegou na Avenida Minas Gerais no 
bairro São Miguel da Conquista. Na manhã desta 
segunda-feira, 29, as máquinas trabalhavam em uma 
das pistas laterais que compõem a principal avenida, 
mas o trabalho de pavimentação asfáltica começou 
ainda no sábado, 27.

O trecho é de grande movimentação devido a 
instalação de várias casas comerciais e a pavimentação 
era um sonho antigo dos moradores do local. O bairro 
tem formação recente e muitos problemas surgiram 
devido às condições das ruas. Nos últimos anos, os 
serviços de infraestrutura estão chegando e mudam a 
vida dos moradores.

O cabeleireiro Rivaldo de Souza, um dos fundadores do 
bairro, diz que a chegada da pavimentação é um sonho 
de todos os moradores que está sendo realizado.

“Esse é um momento muito esperado, um sonho sendo 
realizado para todos que moram no bairro e estou 
muito feliz porque sou um dos moradores que fundou 
esse bairro”, disse Rivaldo Ferreira de Souza.
 
A Avenida Minas Gerais recebeu um completo serviço 
de drenagem ao longo do trecho entre a Avenida 2000 
até as proximidades da Rua Leblon. Agora uma das vias 
recebe a pavimentação enquanto a outra pista paralela 
recebe os últimos ajustes da terraplanagem.
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Avenida também recebeu um serviço completo de drenagem

22 a 28 de agosto de 2022

Trecho de grande movimentação beneficiará 
moradores e motoristas em geral.

Rivaldo Souza, um dos fundadores do bairro, não
esconde a alegria com o asfalto.



UBS Enfermeira Zezinha tem ação de 
combate ao tabagismo
Uma grande ação com palestras, distribuição de 
informativos e orientações médicas aconteceu a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Enfermeira Zezinha, na 
Folha 23, marcando o Dia Nacional de Combate ao 
Fumo. 

Além da UBS Enfermeira Zezinha, todas as Unidades do 
município estarão com uma equipe preparada para 
orientar a pessoa que deseja parar de fumar. Durante o 
ano, a Secretaria de Saúde mantém programa especial 
para acompanhamento da pessoa que deseja largar o 
vício.

De acordo com a coordenação do Programa de 
Combate ao Tabagismo da Secretaria Municipal de 

Saúde, o Dia D tem como objetivo reforçar as ações para 
sensibilizar e mobilizar a população quanto aos danos 
sociais, políticos, econômicos e ambientais causados 
pelo tabaco.

O Dia D contra o Tabagismo inicou a  partir das 14 
horas, porém a Coordenação do Programa Contra o 
Tabagismo, informou que as ações acontecem a partir 
das 8 horas da manhã em todas as Unidades e estende-
se até as 18 horas.

O tabagismo é uma doença. Após ser absorvida, a 
nicotina atinge o cérebro entre 7 e 19 segundos, 
liberando substâncias químicas para a corrente 
sanguínea que produzem o vício. 

VÍCIO

Secretaria mantém cronograma de ações durante o ano
na luta contra o tabaco. 

Ações nas UBS acontecem regularmente pela manhã.
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Ação contou com palestras, panfletos e orientações médicas

22 a 28 de agosto de 2022



Começaram as disputas da 2ª divisão do 
Campeonato Marabaense
O Campeonato Marabaense 2022 segue com muita 
bola rolando no futebol amador. Na quinta-feira, 25, 
com apoio da Prefeitura de Marabá, a Liga Esportiva de 
Marabá (Lemar) deu início às disputas dos jogos da 
segunda divisão. O primeiro jogo foi entre o Coritiba e o 
Independente, no campo de Morada Nova. Entre as 
equipes da primeira divisão faltam apenas dois jogos 
para o fim da primeira rodada.

Na abertura da segunda divisão, o Coritiba levou 
vantagem em cima do Independente vencendo a 
partida por 3 x 1. O próximo jogo será neste sábado, 27, 
entre D’Paschoal e MEC, às 17h, no Zinho Oliveira. Na 

sequência, o estádio abre as portas para as torcidas do 
Santa Rosa e América que se enfrentam, às 19h. Será o 
penúltimo jogo do primeiro turno da elite. Vale 
destacar que a primeira divisão terá 66 jogos, no total. 
Os primeiros resultados são: no Zinho Oliveira, 
Renegados 2×0 Morada Nova; Liberdade 3 x 1 Águia 
Dourada; Sociedade 2 x 1 União.

Os jogos do Marabazão acontecem às terças, quintas e 
sábados, nos campos Zinho Oliveira e Morada Nova 
para a primeira divisão. Quanto à segunda divisão, 
acontecem no Parque São Jorge, Piçarrão, Paulo 
Marabá e também no Zinho. Serão 53 jogos até o final.
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Coritiba estreou com vitória na competição

22 a 28 de agosto de 2022

Independente iniciou a competição com derrota.Torcida compareceu em bom número no início da 
competição.



Centro de Saúde Laranjeiras  e UBS Bairro da 
Paz conscientizam sobre amamentação
A campanha nacional de aleitamento materno, o 
Agosto Dourado, tem como tema “Fortalecer a 
Amamentação”. No cronograma da campanha estão 
sendo realizadas ações nas Unidades Básicas de Saúde.

Na quinta (25), o Centro de Saúde do bairro Laranjeiras 
promoveu palestras com enfermeiros e nutricionista, 
que falaram sobre a importância da amamentação e 
boa alimentação tanto para mãe quanto para o bebê.

“O foco foi conscientizar a população sobre o 
aleitamento materno, já que a amamentação é 
importante na vida do bebê, e que o leite materno é 
capaz de impedir diversas doenças”, destacou 

Tarcilene Varela, coordenadora do Programa Saúde na 
Escola (PSE) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Na ação, foi comemorado o aniversário de uma 
gestante, que foi levada por uma agente comunitário 
de saúde.

Samara Pinto elogiou o Dia D do Agosto Dourado. “Eles 
trouxeram informações muito importantes pra gente, 
nutricionista e enfermeiros orientaram sobre 
amamentação e os benefícios da amamentação, tanto 
para as mães como para os bebês e foi um evento muito 
legal e interessante, parabenizar a organização”, 
declarou.

AGOSTO DOURADO

parte lúdica da ação com grávidas na UBS. UBS Laranjeiras recebe ação do Agosto Dourado
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Ações acontecem em todas as UBS’s do município

.



BREJO DO MEIO

CAPACITAÇÃO

MARABAENSE SUB-14

TAPA-BURACO

ACONTECE NA CIDADE

A vila de Brejo do Meio, na região do Rio Preto, 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 
comércio. 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.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL) 
concluiu as inscrições para o Campeonato Marabaense 
sub-14, que foram feitas na sede da própria secretaria, no 
Ginásio Poliesportivo Renato Veloso, na Folha 16, Nova 
Marabá. A secretaria agora está organizando a tabela da 
competição que será divulgada em breve. As competições 
iniciarão em outubro. Recentemente foram iniciadas as 
competições da 1º divisão, 2º divisão e o campeonato 
marabaense master. Para as competições serão usados três 
campos. O recém reformado Piçarrão, Campo Paulo 
Marabá e Campo Emival Mendes, de Morada Nova.

A semana foi de muita aprendizagem para vinte mulheres 
que moram no Residencial Jardim do Éden, em Morada 

Nova. Elas participam de um curso de capacitação de 
preparo de doces e salgados promovido pelo Projeto de 

Trabalho Social (PTS). O Projeto faz parte do Programa Casa 
Verde e Amarela, anteriormente Minha Casa Minha Vida e 
disponibiliza, no prazo de doze meses, cursos em diversas 

áreas do conhecimento, incluindo preparo de doces e 
salgados, automaquiagem, pedreiro, curso de corte e 

costura, entre outros.

Durante toda a semana, as equipes de tapa-buraco da 
Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop) atuaram na 

recuperação das ruas da cidade. Ontem, 26, as equipes 
atuaram no Residencial Cidade Jardim e no Bairro Amapá. 

Os trabalhos dividem-se em duas equipes para contemplar 
a maior parte de ruas possíveis, mantendo a cidade 

trafegável e o trânsito fluido para todos. Logo no início da 
semana, as equipes atuaram no Delta Park, Jardim do Éden 

e na Rua José Cursino, em Morada Nova.Além dos 
trabalhos de tapa-buraco também é realizada a 

recuperação de vias do Núcleo Cidade Nova.
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Programa Qualifica Jovem iniciou nesta 
segunda-feira (29)
Nesta segunda-feira (29) começaram os encontros do 
Programa Qualifica Jovem da Secretaria de Assistência 
Social, Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac). O 
programa oferta mais de 400 vagas para pessoas entre 
14 e 24 anos, que são atendidos pelas políticas públicas 
do município.

As aulas ocorrerão no contra turno escolar, começando 
às 8h para os alunos que estudam a tarde e as 14h para 
os alunos que estudam no período da manhã, sempre 
no auditório da Seaspac.

A partir desses primeiros encontros será organizada a 
participação deles nos cursos, de acordo com 
interesses e aptidão. “Segunda (29), eles vem e 
começaremos a organizar as turmas, veremos em qual 
curso cada um deles vai se inscrever”, explica Priscila 
Veloso, secretária adjunta.

Serão ofertados cursos profissionalizantes de 
secretariado, almoxarifado, auxiliar de farmácia, 
auxiliar administrativo, informática básica e 
empreendedorismo, entre outros, a depender da 
localidade da inscrição dos participantes.

O trabalho será realizado através do Programa de 
Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas 
Trabalho), que busca a autonomia das famílias 
atendidas pela política de assistência social, por meio 

da integração ao mundo do trabalho.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de 
articulação de políticas públicas e de mobilização, 
encaminhamento e acompanhamento de pessoas em 
situação de vulnerabilidade e/ou risco social para 
acesso às oportunidades de trabalho e emprego.

As ações de inclusão produtiva compreendem a 
qualificação técnico profissional; a intermediação 
p ú b l i c a  d e  m ã o  d e  o b r a ;  o  a p o i o  a o 
microempreendedor individual e à economia 
solidária; o acesso a direitos sociais relativos ao 
trabalho (formalização do trabalho); a articulação com 
comerciantes e empresários locais para mapeamento e 
fomento de oportunidades, entre outros.

As vagas foram disponibilizadas por ordem de 
prioridade para:

1. Jovens com deficiência beneficiária do BPC;
2. Jovens inscritos do Cad Único
3. Beneficiários do programa bolsa família
4. Jovens egressos do serviço de convivência para 
jovens
5. Egresso do sistema socioeducacional
6. Famílias com presenças de situação de trabalho 
infantil

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Programa oferta 400 vagas para pessoas entre 14 e 24 anos



Prefeitura oferece até 100% de desconto para 
inadimplentes com o fisco municipal
A Prefeitura de Marabá, por meio da Secretaria de 
Gestão Fazendária (Segfaz) ,  está dando aos 
contribuintes em atraso com o fisco municipal, a 
oportunidade de quitar os débitos gerados até 2021. 
Até dia 30 de setembro, o Programa de Recuperação de 
Crédito (PROREFIS) está aberto com planos, que vão 
desde descontos em juros e multas a parcelamentos de 
até 120 vezes.

Jéssica Braga, diretora fazendária na Segfaz, explica 
que as negociações são feitas de acordo com os valores 
das dívidas e orienta os contribuintes inadimplentes 
que compareçam à Segfaz para aproveitar a 
oportunidade.

Com o PROREFIS, os devedores contribuintes, pessoas 
físicas ou jurídicas, poderão liquidar débitos à vista ou 
parcelados, observando os limites percentuais de 
descontos nas multas e juros. Vale ressaltar que a 
parcela mínima para pessoa física é de 50 reais e para 
pessoa jurídica, 100 reais.

O PROREFIS 2022 foi aberto em junho deste ano e tem 
validade de 90 dias, portanto, os contribuintes terão 
até o dia 30 de setembro para quitar os débitos com as 
condições especiais oferecidas pela Prefeitura. Os 
interessados podem se dirigir à Segfaz, na Folha 26, das 
08h às 14h, ou ainda, no guichê na Estação Cidadania, 
no Shopping Partage.

PROREFIZ

Interessados podem se dirigir à sede da Segfaz, na Folha 
26, ou na Estação Cidadania, no Shopping Partage.

Jéssica Braga, diretora fazendária na Segfaz, orienta 
que se aproveitem a oportunidade. 
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Parcelamento pode ser feito em até 120 vezes



Alunos do Projeto Marabá Paralímpico 
participam da seletiva Norte/Nordeste em Natal
O s  a l u n o s  d o  P r o j e t o  M a r a b á  Pa r a l í m p i c o 
desembarcaram em Natal, Rio Grande do Norte, para a 
disputa da seletiva Norte/Nordeste das paralimpíadas 
escolares, realizado pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro. A equipe composta por 11 atletas irá 
representar a delegação paraense na busca por 
medalhas e vagas na competição nacional que 
acontece em Novembro, em São Paulo.

A equipe competiu nas modalidades natação, bocha e 
atletismo. Todos os alunos pertencem à rede pública de 
ensino da cidade. Em maio, eles competiram na 
seletiva paraense em Belém, onde conquistaram 47 
medalhas e garantiram as vagas para esta etapa. 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, pessoas com deficiência (PcD).  
O contato com as escolas é realizado quase 
diariamente, para identificar e atrair os alunos. 

Os treinos são realizados todos os dias, em diferentes 
locais da cidade, divididos por turmas. Atualmente eles 
acontecem na AABB, no Colégio Alvorada e Estação 
Conhecimento no Núcleo São Félix, mas podem 
ocorrer em outros locais esporadicamente.A delegação 
paralímpica de Marabá é composta de 17 pessoas.

EDUCAÇÃO

Marabaenses tiveram bons desempenhos nas 
competições.

Delegação de Marabá faz parte da delegação paraense
que viajou ao Rio Grande do Norte.
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Delegação inclui 17 pessoas, sendo 11 atletas mirins

.



Seagri apoia mais de 550 famílias produtoras
de frangos na zona rural
No dia 28 de agosto é comemorado o dia Avicultura, 
criação e produção de aves, que tem por objetivo a 
produção de carne e ovos, uma das atividades mais 
importantes economicamente para o Brasil, que é o 
terceiro maior produtor de carne de frango do mundo, 
segundo o Ministério da Agricultura. 

Em Marabá, a Prefeitura por meio da Secretaria 
Municipal de Agricultura (Seagri), tem investido nessa 
atividade com intuito de fomentar a agricultura 
familiar, gerando renda e dando condições ao 
produtor rural de manter a produção para a 
comercialização e/ou subsistência.  Cerca de 550 
famílias da zona rural já receberam o incentivo da 
Seagri, desde 2019.

Fabiana Solidade de Brito, técnica avícola da Seagri, 
explica que a participação do produtor acontece por 
meio das associações, que manifestam o interesse 
junto à secretaria através de ofício, e logo recebem a 
visita técnica para comprovar a aptidão do produtor. 
Na sequência,  é entregue o primeiro kit de avicultura, 
composto por tela para galinheiro, lona preta, 
comedouro tubular e bebedouro com válvula 
automática.

Só este ano, a Seagri vem atendendo 168 famílias em 24 
localidades da zona rural de Marabá. A meta é atender 
entre 250 a 300 famílias até o fim do ano. Algumas 
dessas localidades estão em assentamentos de até 250 
quilômetros de distância da sede do município.

ZONA RURAL

Projeto teve início em 2019. Só este ano foram atendidas 168 famílias até então.
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Kits de aviculturas são compostos por tela, lona, comedouro e bebedouro com válvula automática



Continuam as obras de revitalização da
Escola Judith Gomes Leitão 
As obras da Escola Judith Gomes Leitão,ganham uma 
nova etapa. A cobertura do pátio da escola está sendo 
recuperada, com retelhamento para garantir mais 
segurança aos alunos e servidores.

A revitalização começou em janeiro e vai contemplar 
as 12 salas de aula, além do auditório, salas de leitura, 
de recursos e de educação especial, laboratório de 
informática, cozinha e banheiros. Todas as janelas, 
portas e o forro estão sendo trocados, bem como, a 
fiação elétrica da escola.

A EMEF Judith atualmente conta com 769 alunos 
distribuídos em 24 turmas do Ensino Fundamental. 
Por conta das obras, as aulas estão funcionando de 
maneira escalonada, para que as obras possam ocorrer 
sem os alunos voltarem para o ensino remoto.

Todo o ambiente também será climatizado e os móveis 
reformados ou trocados, de acordo com a necessidade. 
Já foram encomendados também novos quadros. A 
previsão é que a obra dure em torno de 10 meses.

EDUCAÇÃO

Obras vão garantir mais segurança aos alunos e 
servidores.

Escola atende 769 alunos em 24 turmas.
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Revitalização contemplará 12 salas de aula



Obras do Ginásio Osorinho passam por 
vistoria final 
O Ginásio de Esportes Osorinho, principal centro 
esportivo na Marabá Pioneira, está com as obras de 
revitalização praticamente concluídas, atingindo a 
fase de vistoria final. O local passou por ampla reforma 
em todos os espaços, e, inclusive, vai ganhar 
climatizadores. Falta muito pouco para o espaço ser 
entregue à comunidade esportiva.

O novo espaço está mais iluminado, com novas grades 
de proteção, oferece mais segurança para os 
desportistas e para o público. Os banheiros ganharam 
novas instalações hidráulicas. Os vestiários contam 
com nova estrutura. A cobertura está revitalizada e as 
arquibancadas estão pintadas. Enfim, um espaço 

completamente renovado para a classe desportista. 

O Ginásio Osorinho foi palco de muitas disputas dos 
Jogos Estudantis da Semana da Castanha e também de 
disputas dos intermunicipais de vôlei, futsal e 
basquete. Agora está pronto novamente para receber 
os jogos que atraem um grande público. O novo 
Ginásio Osorinho está com maior acessibilidade. 

A revitalização do Ginásio Osorinho, localizado na 
esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida 
Antônio Maia, na Marabá Pioneira, está orçada em R$ 
256.031,00, provenientes de recursos próprios da 
Prefeitura de Marabá.

ESPORTE

Espaço está pronto para receber o público e as
competições.

Novo Ozorinho passa a contar com climatizadores.
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Local passou por ampla reforma em todos os espaços



Vila do Espírito Santo recebe turistas no 12º
Festival do Cari
No domingo (28), os restaurantes e a praia do balneário 
da Vila Espírito Santo, zona rural de Marabá, lotaram 
com a programação cultural da 12ª edição do Festival 
do Cari, um evento com muita alegria e sabores da 
nossa gastronomia.

A Vila fica a 16 quilômetros de distância do núcleo de 
São Félix. Além dos shows, a maior procura foi pela 
caldeirada de Cari, um prato apreciados por muitos e 
que ganha espaço na culinária regional.

Uma das criadoras do Festival do Cari, a moradora 
Francisca de Souza, disse que o objetivo era trazer o 
turismo para a Vila e movimentar a economia, bem 

como ser alternativa de lazer às margens do Rio 
Tocantins com uma das visões mais bonitas da região.

No período da realização da festa, as máquinas da 
prefeitura realizaram um grande mutirão de limpeza, 
serviços de infraestrutura, manutenção das estradas e 
colocação de manilhas nos bueiros.

A segurança no local também foi reforçada com a 
presença da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e 
Departamento Municipal de Trânsito e Transporte 
Urbano (DMTU). A Secretaria de Saúde encaminhou 
uma ambulância para atender emergências.

CULTURA

Público compareceu para prestigiar o evento. Guarda Municipal esteve presente garantindo a 
segurança.
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Festival do Cari movimentou Vila do Espírito Santo



30ª Romaria Fluvial encerra atividades do 
Divino Espírito Santo
Um misto de emoção e fé marcou o encerramento das 
festividades dos grupos do Divino Espirito Santo em 
Marabá. A tradicional romaria fluvial, realizada no 
sábado, 27, percorreu um trecho dos Rios Itacaiúnas e 
Tocantins, contornando o bairro Francisco Coelho, na 
Marabá Pioneira.

Foram 28 barcos que conduziram os devotos e foliões 
do Divino Espirito Santo. As enormes bandeiras 
vermelhas simbolizam o sangue de Jesus na cruz, que 
flamejavam enquanto hino eram embalados pela 
batida da caixa do Divino.

“Para nós é um momento de demonstração de fé e 
muita devoção ao Divino Espirito Santo, um momento 
de agradecimento, de harmonia e de renovação de 
nossas forças para continuar nossa caminhada”, 
declarou Maria Luiza Dias, Presidente da Associação 
dos Grupos de Divino Espirito Santo de Marabá.

A Romaria Fluvial, que está na 30ª edição, não foi 
promovida em 2020 devido à pandemia. No ano 
passado, a celebração foi realizada respeitando os 
protocolos de saúde. Este ano, uma grande multidão 
pode acompanhar a procissão.

TRADIÇÃO

Romaria percorreu trecho dos Rios Itacaiúnas e
 Tocantins.

Multidão acompanhou  a festa.
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28 barcos conduziram devotos e foliões



Marabá é sede da etapa estadual da 9ª edição 
das Olimpíadas Especiais das APAES
A abertura da IX Olimpíadas Especiais das APAES do 
Pará aconteceu no início da noite de terça-feira, 24, no 
ginásio do Colégio Alvorada, no núcleo Cidade Nova. O 
evento desenvolvido pela Federação Nacional das 
Associações de Pais e Amigos de Excepcionais 
(Fenapaes) encerra-se nesta sexta-feira, 26. Cerca de 
200 atletas de diversas delegações do Estado, 
participam do evento. Somente a Apae Marabá tem 22, 
nesta edição. O evento conta com a participação da 
Prefeitura de Marabá.

“A Prefeitura de Marabá é parceira da Apae em vários 
aspectos. A Semel tem feito cedência de material para 

incentivar os atletas que competem e também de 
equipe de trabalho, como arbitragem”, disse Thyago 
Ferraz, secretário municipal de Esporte e Lazer.

Professor Jessé Vitor, coordenador de Esportes da 
Apae, explica que dentre as modalidades disputadas 
estão: futsal, atletismo, natação, tênis de mesa, bocha e 
ginástica rítmica. Para ele, a realização da etapa no 
interior do estado foi uma decisão  que deu certo. 

As competições ocorrem em espaços de parceiros 
como o Clube Círculo Militar (CCM), Estação 
Conhecimento e o Colégio Alvorada.

ESPORTE

Thyago Ferraz, secretário de esportes, celebrou 
resultado do evento. 

Esportes fazem parte da estratégia de inclusão social
da APAE.

CI
DA

DA
NI

A

15
22 a 28 de agosto de 2022

Evento contou com cerca de 200 atletas



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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