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Comunidade de Morada 
Nova ganha novo espaço
de lazer

GESTÃO



Presença de muitas crianças e homenagem  marcam 
entrega do novo espaço de lazer em Morada Nova
O novo espaço de lazer “Enfermeira Sandra Teixeira dos 
Santos” em Morada Nova, inaugurado na sexta-feira, 
26, pela gestão municipal, contou com a aprovação de 
adultos e crianças que residem naquele núcleo e 
aproveitaram para comemorar.

Um dos destaques da noite foi a homenagem realizada 
a Sandra Teixeira dos Santos, nascida no bairro São Félix 
II, que se tornou líder dos jovens na Igreja Católica e 
atuou no Hospital Municipal de Marabá, Materno 
Infantil e CTA. Reconhecida por empatia, generosidade 
e solidariedade, ela foi homenageada dando nome ao 
espaço, após ter falecido aos 47 anos deixando um 
legado de harmonia e paz.

A nova praça está localizada na Avenida Tocantins com 
a Rua José Raimundo, área comercial de Morada Nova, 
onde funcionava anteriormente a Escola Pedro Peres 
Fontenelle que recebeu novo prédio e foi transferida 
para um local com mais estrutura.

O vice-prefeito de Marabá Luciano Dias destacou as 
mudanças que vêm acontecendo no núcleo e a 
receptividade das famílias ao novo espaço.

“A área que era subaproveitada e agora sendo motivo de 
festa para várias crianças. Orgulho de contemplar uma 
localidade que vem crescendo, que precisa de atenção e 
nós temos dado”, comenta Luciano Dias.

GESTÃO

Crianças não perderam tempo e lotaram os brinquedos
do novo local de lazer

Cerimônia contou com apresentação do grupo de 
zumba da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel)
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Local com área de patinação, playground, bancos e espaço verde
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Alunos  da rede pública são premiados em 
Concurso de Desenho Ambiental da
Foram três meses de trabalhos intensos, desde a 
divulgação do edital até a premiação dos vencedores do 
VII Concurso de Desenho Ambiental, realizado pelo 
Departamento de Educação Ambiental da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Conselho 
de Meio Ambiente (Comam). Foram selecionados 15 
desenhos que farão parte do calendário ambiental da 
Semma 2023.

A premiação aos vencedores aconteceu na manhã dea 
quinta-feira (24), no auditório da Semed e contou com a 
participação dos estudantes e pais dos alunos, 
professores e diretores de escolas públicas, das zonas 

urbana e rural de Marabá.

O concurso contou com 198 escolas inscritas e 162 
desenhos selecionados inicialmente, os quais 60, após 
avaliados pelo público frequentador da Semma, foram 
encaminhados para avaliação e seleção de um corpo da 
Universidade do Estado do Pará (UEPA), que escolheu 
15 desenhos vencedores.

Uma das premiadas foi a aluna Emilly Sophia Oliveira, 
15 anos, da Escola Anísio Teixeira. “Eu no início não 
queria  participar,  pois  t inha prova,  mas me 
incentivaram e todos sabem que desenho. Para este 
concurso fiz 40 desenhos e no final valeu a pena”, disse.

MEIO AMBIENTE

Emily Sophia, aluna da Escola Anísio Teixeira, foi uma 
das selecionadas 

Desenhos ficaram expostos para que população
pudesse analisar e votar 
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15 desenhos farão parte do calendário ambiental de 2023
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Marabá sedia Intermunicipal de Basquete e
vence a competição para alegria dos torcedores
De sexta a domingo, 25 a 27, Marabá foi a casa dos 
amantes do basquete regional. Equipes de quatro 
municípios: Marabá, Altamira, Rondon do Pará e 
Parauapebas,  participaram do I  Campeonato 
Intermunicipal de Basquete Masculino que contou 
com oito equipes.

No final, deu Altamira que venceu Rondon pelo placar 
de 44 x 34.  Na partida seguinte, a equipe do DTOC 
Marabá encarou a forte seleção de Parauapebas, mas os 
marabaenses levaram a melhor e venceram pelo placar 
de 48 x 26.

A final aconteceu na tarde de domingo entre DTOC 

Marabá e a equipe de Altamira. Este era um dos jogos 
mais disputados do torneio e que obteve um dos 
resultados mais apertados. A forte seleção de Altamira 
parou na apertada marcação da equipe de Marabá. O 
DTOC Marabá sagrou-se o grande campeão do Torneio 
Intermunicipal e venceu Altamira pelo placar de 49 x 41.

Parauapebas ficou em terceiro lugar e a equipe de 
Rondon do Pará ficou com a quarta colocação. A equipe 
de Marabá ainda contou também com o cestinha do 
torneio que ficou com Janilson Varela. Este é o primeiro 
torneio intermunicipal realizado após pandemia e 
marca também a reinauguração do Ginásio Osorinho.

SEMEL

Seleção de Marabá saiu da competição com três 
vitórias em três jogos

Competição contou com a participação de times
de 8 cidades
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Na final Marabá venceu Altamira com o placar de 49x41
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Dia de Eliminação de Violência contra a Mulher 
é marcado por Marcha de conscientização  
Em homenagem a três irmãs, Patria, Maria Teresa e 
Minerva Maribal, assassinadas em 1960, a mando do 
ditador Rafael Trujillo, da República Dominicana, o dia 
25 de novembro passou a ser considerada Dia 
Internacional Pela Eliminação da Violência Contra a 
Mulher. A data declarada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) desde 1999, foi celebrada em Marabá, 
hoje, com uma marcha pelas ruas da Marabá Pioneira.

O evento faz parte da programação “16 Dias de 
Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher”, 
realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher (COMDIM), com apoio de outras entidades 
sociais e secretarias municipais, entre elas a de 

Segurança Institucional (SMSI), por meio da Guarda 
Municipal e Patrulha Maria da Penha, Educação 
(Semed) e Assistência Social (Seaspac).

A Patrulha Maria da Penha, que essa semana fez uma 
blitz educativa de combate a violência contra a mulher, 
marcou presença na marcha. 

A programação dos 16 dias de ativismo conta ainda 
com várias atividades, entre elas, o Dia D de cadastro 
das instituições e movimento de mulheres, no dia 26, 
das 8 às 14  horas e no dia 28 tem mesa redonda com 
tema “Violência obstétrica: como prevenir”, das 14 às 
18 horas, ambos no auditório da Seaspac.

CONDIM

Fórum Permanente de Mulheres de Marabá foi uma das
entidades a participar do ato

Mulheres pedem o fim da violência de gênero 
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Evento faz parte de uma vasta programação que dura 16 dias

21 a 27 de novembro de 2022



CIDADANIA

 SEGURANÇA

MATRÍCULA

CANIL

ACONTECE NA CIDADE

De segunda-feira (28) até sexta-feira (2), está sendo 
realizada uma ação entre Governo do Estado e Prefeitura 
de Marabá para emissão de documento de identidade no 
Ginásio do Dequinha, no Bairro Laranjeiras. A ação conta 
com a participação da Polícia Civil e Defesa Civil do 
município, que atuou com 12 servidores. A ação ocorre das 
8h às 18h. As senhas serão entregues até às 14h da tarde ou 
conforme a demanda. Nos dias de jogos do Brasil, o 
atendimento é reduzido apenas para o período matutino. 
As carteiras de identidade são entregues no mesmo dia 
sem necessidade de agendamento.

O ano letivo 2022 será fechado no dia 09 de dezembro 
somente para os alunos aprovados sem recuperação e as 
rematrículas serão entreos dias 12 a 23 de dezembro. Para 
aqueles que precisarem da recuperação, as aulas encerram 
no dia 22 de dezembro e a rematrícula será entre os dias 26 
a 28. Para os alunos novatos, tanto da Educação Infantil 
quanto do Ensino Fundamental, a rede abrirá a pré-
matrícula on-line entre 26 e 28 de dezembro apenas para 
pessoas com deficiência (PcD). Importante lembrar que 
para esses alunos será preciso anexar o laudo 
comprovando a deficiência no momento da pré-matrícula. 
Para os alunos sem deficiência, a pré-matrícula poderá ser 
realizada entre os dias 29 de dezembro a 13 de janeiro.

A Guarda Municipal (GMM) atuou em ações de segurança e 
manutenção da ordem no município, 

Na noite de sexta, equipes da GMM atuaram na segurança 
da inauguração do espaço de lazer Enfermeira Sandra 

Teixeira dos Santos, no Núcleo Morada Nova.
No sábado, 26, a GMM atuou em apoio à Exposição de 

Cultura e Arte, na Escola Oneide Tavares, Olimpíadas da 
Escola Geraldo Veloso; e nos jogos do Campeonato 

Marabaense da 1ª Divisão. No domingo, 27, em apoio à 
Semma, foi realizado patrulhamento nos rios do município.

A cerimônia de formatura dos alunos do III Curso de 
Operações com Cães da Guarda Municipal de Marabá 

(GMM), ocorreu no auditório da Secretaria de Assistência 
Social e Assuntos Comunitários (Seaspac). A solenidade 

homenageou formandos e instrutores e contou com a 
presença dos comandantes e diretores dos Órgãos de 

Segurança Pública Municipal, Estadual e Federal. O curso é 
promovido a cada dois anos, com vagas disponíveis para 

todos os Órgãos de Segurança Pública de Marabá e região 
com a finalidade de aperfeiçoar agentes por meio das 

atividades cinotécnicas.
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Escola Tio Ming será completamente 
revitalizada para a comunidade do Km-7
Dentro de mais alguns meses, a comunidade escolar 
do Km 07 vai ser contemplada com mais uma escola 
completamente revitalizada. A Escola Municipal Tio 
Ming recebe serviços de infraestrutura que vão 
transformá-la para melhor. Apesar da realização da 
obra, as aulas não foram interrompidas.

Operários trabalham nas 4 salas de aula do primeiro 
bloco e também no muro lateral do prédio. A obra será 
feita por etapas. Após as salas de aulas serem 
concluídas, os serviços serão realizados no setor 
administrativo e pedagógico e também na área do 
refeitório.

A professora Edilza Maria Ferreira dos Santos, dirige a 

escola e conta que a comunidade está ansiosa para 
receber o novo prédio.  “Estamos com muita 
expectativa, pois há muito tempo que sonhávamos 
com esta reforma e hoje a obra está começando, pois a 
escola estava com muitos problemas. Esta obra está 
sendo muito esperada”, relata a educadora.

Sobre a ampliação do espaço do prédio, a professora 
comenta que a administração municipal fez proposta 
de compra de um terreno na lateral da escola, porém o 
proprietário não fechou acordo. “A gestão até fez uma 
proposta ao proprietário do terreno vizinho, mas não 
fecharam acordo pois havia um projeto de ampliação 
do espaço. Ainda sonhamos com a ampliação para 
construir a sala de professores e sala de informática”. 

SEVOP

Alunos aguardam ansiosos as melhorias no local Profissionais trabalham diariamente na revitalização
do espaço 
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Escola receberá reforma nas 4 salas, teto, piso, janelas, portas e área administrativa
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Projeto Põe no Balde ganha parceria de feirantes
da Nova Marabá

O projeto Põe no Balde desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Agricultura de Marabá (Seagri) e 
horticultores da Horta Comunitária dos Residenciais 
Tiradentes e Jardim do Éden está expandido a coleta de 
resíduos orgânicos (sobras de alimentos, frutas, 
legumes, casca de ovos, serragem, entre outros). Os 
novos colaboradores são os feirantes da Nova Marabá, 
Folha 28. Nessa parceria, baldes são distribuídos a eles 
para a separação do lixo orgânico. A própria Seagri, por 
enquanto, faz a coleta e encaminha os materiais para os 
pátios de compostagem. Nos referidos pátios passam 
por transformação em adubo, que além de ser utilizado 
na Horta Comunitária também é disponibilizado para 
venda externa.  

De acordo com a Seagri, dentre as vantagens do adubo 
orgânico está o enriquecimento do solo. Isso aumenta a 
resistência das plantas às doenças, pragas e aos climas 
adversos, além de aumentar também a capacidade do 
solo em armazenar água. Além disso, os resultados 
podem ser vistos na qualidade dos alimentos 
produzidos.

Em 2022, o Pátio de Compostagem do Residencial 
Tiradentes produziu 33 toneladas de resíduo orgânico 
coletado, o que representa uma projeção de adubo de 
13 toneladas. O projeto trabalha os pilares da 
sustentabilidade e da promoção dos impactos 
socioambientais positivos à população. 
 

SEAGRI

Em 2022, Pátio de Compostagem do Residencial
Tiradentes produziu 33 toneladas de resíduos orgânicos

Feirantes da Folha 28 são os novos colaboradores do
projeto
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Seagri encaminha baldes, faz coleta e encaminha materiais de compostagem
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Equipes de roço, grotas e bueiros trabalham 
intensamente nos bairros
Com a missão de deixar a cidade limpa e evitar 
prejuízos com a chegada das chuvas, o Serviço de 
Saneamento Ambiental (SSAM) tem intensificado as 
ações por toda a cidade. Com uso de máquinas, equipes 
de limpeza de grotas, valas e bueiros estão atuando no 
Residencial Tocantins e na Avenida Minas Gerais, no 
bairro São Miguel da Conquista. Já as equipes de roço 
atuam em vários pontos. Em frente ao Aeroporto e ruas 
do bairro Laranjeiras, no núcleo Cidade Nova, e na Nova 
Marabá podem ser vistos nos arredores do ginásio das 
Folhas 16 e 11, próximo à feirinha.

Julimar de Sousa Lima, responsável por uma das 
equipes de roço, disse que o trabalho é intenso. Esta 

semana, a equipe dele está trabalhando na VP-7, entre 
as Folhas 16 e 11, concluindo o canteiro central 
próximo ao posto do Hiroshi Matsuda. Eles fazem o 
roço e rastelação, enquanto as máquinas e caçambas se 
encarregam de retirar o entulho do local. Ele diz que a 
população precisa contribuir com o serviço.

Vale destacar que a Prefeitura de Marabá trabalha na 
manutenção da limpeza da cidade diariamente. Um 
serviço essencial, realizado pelas equipes do SSAM, que 
atuam em várias frentes: varrição, capina, roço, coleta, 
recolhimento de entulho, limpeza de grotas e bueiros e 
revitalização de meio-fio. O cronograma é variado e 
feito diariamente de acordo com a necessidade. 

SSAM

Trabalhadores dividem-se em várias equipes por todos
os núcleos. 

Limpeza de grotas  ocorre tanto manualmente quanto
com o uso de máquinas.
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Essa semana a equipe reforçou os serviços no Núcleo Cidade Nova

21 a 27 de novembro de 2022



CRAS Amapá e LBV distribuem 250 cestas 
básicas a beneficiários do Criança Feliz
Na última quarta-feira, 23, as famílias atendidas pelo 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 
localizado no bairro Amapá e beneficiários do 
Programa Criança Feliz foram beneficiadas com 250 
cestas básicas entregues pela Legião da Boa Vontade 
(LBV), por meio de doações. É a segunda vez que a 
instituição desenvolve essa parceria com a prefeitura.  
Em julho foram entregues 200 cestas básicas.

“Recebemos essa ação com grande alegria. É a segunda 
vez que a LBV firma essa parceria.  São famílias que a 
gente sabe da necessidade do alimento. É uma oferta de 
amor, principalmente nesta época natalina”, comenta 
Edileusa Athie, coordenadora do CRAS.

As cestas básicas pesam em torno de 20 quilos de 
alimentos e contém 15 itens:  açucar, cinco quilos de 
arroz, biscoito de maizena, café, canjiquinha, extrato de 
tomate, farinha de mandioca, farinha de milho, feijão, 
fubá, macarrão, achocolatado, óleo de soja, sal e leite 
em pó.

Ozélia Bezerra, 31 anos, mora no bairro Novo Planalto 
com os quatro filhos e disse que a cesta vai fazer 
diferença na vida da família. 

“Meu filho faz curso aqui e então fomos selecionados. 
Va i  a j u d a r  p o r q u e  o  c u s t o  d e  v i d a  t á  c a r o, 
principalmente sobre alimentação” disse a  mãe.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Famílias que receberam as cestas são cadastradas no
CRAS

Ozélia Bezerra, mãe de quatro filhos, comemorou a 
ajuda 
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Cestas pesam 20 quilos e contém 15 itens
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 UBS Amadeu Vivácqua, no núcleo São Félix, 
ganha Dia D do Novembro Azul
Na noite de quarta-feira, 23, foi realizado mais um Dia 
D do Novembro Azul em uma das Unidades Básicas de 
Saúde da zona urbana de Marabá. Dessa vez, a 
Unidade a receber a coleta de PSA foi a UBS Amadeu 
Vivácqua, no núcleo São Félix. Essa semana já foi 
realizada uma ação no Centro de Saúde Carlos Barreto. 
Durante a semana ainda estão previstas ações na UBS 
Enfermeira Zezinha, Mariana Moraes e ações na zona 
rural da Vila Brejo do Meio e Murumuru.

A ação foi uma oportunidade para Edivan Pereira 
Medeiros, 28 anos, verificar os sintomas que estava 
sentindo. “Vinha sentido alguns problemas urinários e 
vi a oportunidade. Os agentes comunitários de saúde 
foram na minha empresa e vim aqui verificar. É 

importante cuidar da saúde e não relaxar’, comenta o 
soldador.

Além do teste PSA, que não costuma ser realizado na 
UBS, o Dia D contempla o horário estendido até às 22h, 
consultas médicas e com nutricionista (para a área 
urbana), realização de testes rápidos para detectar 
infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) e 
verificação da pressão arterial.

Segundo a coordenadora de Saúde do Homem da 
Secretaria Municipal de Saúde, Helane Moreira, o 
número de homens que procuram o serviço tem 
aumentado gradativamente desde 2019, em Marabá. 
Foram 600  em 2019, 1300 em 2020,  1700 em 2021.

ATENÇÃO BÁSICA

Edivan Pereira buscou fazer o exame após sentir 
possíveis sintomas 

Mais de 80 homens fizeram o exame na UBS Amadeu
Vivácqua 
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Aumentou o número de homens que procuram realizar o exame de PSA



Banco de Leite recebe doação das mães e já
beneficiou 1321 recém-nascidos
E m  n o v e m b r o ,  t r a b a l h a - s e  a  r e d u ç ã o  d a 
prematuridade através de ações de orientação junto às 
mães, um serviço ganha espaço pela sua importância 
no trabalho de alimentação aos recém-nascidos 
prematuros, o Banco de Leite do Hospital Materno 
Infantil de Marabá.

Atualmente o Banco de Leite recebe doações de 28 
mulheres, porém durante todo o ano 246 mulheres 
participaram do programa com doação de leite 
materno que gerou um total de 145,1 litros de leite 
coletado. De acordo com dados do serviço 1.321 
crianças recém-nascidas foram beneficiadas.

A campanha da redução da prematuridade já 
desenvolveu diversas ações dentro e fora do Hospital 
Materno Infantil e o Banco de Leite torna-se um grande 
aliado no trabalho de atendimento às crianças 
prematuras. A campanha orienta que as mães realizem 
os exames necessários e façam o pré-natal para evitar 
problemas futuros com o nascimento do bebê.

Quem desejar participar do Banco de Leite Materno de 
Marabá deve procurar o setor no Hospital Materno 
Infantil e preencher um cadastro, depois recebe o kit e 
uma equipe vai até a residência da pessoa, duas vezes 
por semana, coletar o leite doado.

HMI

Foram mais de 145 litros de leite coletados em 2022  Leites são testados antes de serem disponibilizados
aos bebês 
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Foram 1.321 crianças beneficiadas neste ano
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PSE encerra comemoração dos 15 anos com 
apresentações dos alunos na praça
Apesar da chuva, a manhã desta quinta-feira, 24, foi 
animada na Praça São Francisco, Núcleo Cidade Nova. 
Em comemoração aos 15 anos do Programa Saúde na 
Escola (PSE), os alunos da rede pública de ensino 
realizaram apresentações culturais no palco e 
apresentações educativas em estandes, referentes às 
ações executadas pelo programa em suas instituições 
de ensino.

Vinte e duas escolas participaram da ação hoje, 24, com 
expectativa de mais de 300 alunos. Tarcilene Varela, 
coordenadora do PSE pela Saúde, comemorou o 
resultado das apresentações dos alunos. “Avaliação 

nota 10. Os profissionais receberam a capacitação e 
conseguiram compreender a importância dos laços 
entre saúde e educação. É muito gratificante ver que as 
orientações dadas pelos profissionais foram 
compreendidas e os alunos estão conseguindo 
compreender e transmitir esse conhecimento 
adquirido”, acrescenta.

Em 2023 mais alunos poderão ter essa oportunidade. 
Isso porque, segundo o coordenador do PSE pela 
Educação, Orlando Moraes, o programa será estendido 
e o número de escolas que receberão os serviços será 
aumentado de 74 para  87 em 2023. 

SMS/SEMED

Estudantes compartilharam conhecimento e 
divertiram-se durante o evento

Palco teve apresentações musicais com os temas 
da saúde
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Estandes foram montados com abordagem sobre os temas tratados pelo Programa
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Dia da Consciência Negra tem atendimentos de 
saúde e apresentações culturais
No domingo, 20 de novembro, Dia da Consciência 
Negra, a Orla Encontro dos Rios foi ponto de 
atendimentos médicos e de enfermagem, garantido 
pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do 
D e p a r t a m e n t o  d e  A t e n ç ã o  B á s i c a  ( D A B )  e 
Coordenação de Programas Especiais, que inclui a 
Política Nacional de Saúde Integral da População 
Negra (PNSIPN). A programação da SMS foi realizada 
dentro do XII Evento Alusivo ao Dia da Consciência 
Negra, no Bairro Francisco Coelho. 

A ação foi promovida em parceria com a Unidade 
Básica de Saúde Demósthenes Azevedo que ofereceu 
s e r v i ç o s  d e  s a ú d e ,  c o m o  t e s t e s  r á p i d o s  e 
aconselhamento psicológico e médico à população 

negra. O evento começou de manhã, mas ganhou 
maior movimentação no final da tarde, sendo 
considerado um sucesso pela gerente da UBS 
Demósthenes Azevedo, Rosângela Martins.

O objetivo do evento foi proporcionar um dia especial 
para a comunidade negra, trabalhando em prol da 
melhoria das condições de saúde da população negra, 
a partir da compreensão de suas venerabilidades.

O Movimento Coletivo Consciência Negra – Cultura 
Afro Brasileira foi responsável pelas apresentações. De 
acordo com o coordenador Eric de Belém Oliveira o 
evento foi importante para mostrar que o movimento 
está crescendo em Marabá.

SMS

Ação ocorreu em parceria com a UBS Demósthenes 
Azevedo

Movimento Coletivo Consciência Negra foi 
o responsável pelas apresentações
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Testes rápidos, aconselhamento psicológico e médico foram alguns dos serviços oferecidos

21 a 27 de novembro de 2022



Museu Municipal tem espaço especial para 
apresentações musicais
É no espaço cultural do Museu Francisco Coelho que 
os visitantes deste importante Centro Histórico da 
cidade podem usufruir de boa música produzida por 
artistas locais.  As apresentações geralmente 
acontecem a partir das quintas-feiras e seguem até 
domingo. Além de tornar o ambiente mais agradável e 
aconchegante, o objetivo do museu é valorizar os 
artistas e estimular o apreço pela música, a custo zero.  

Wânia Gomes, diretora do museu, explica que o espaço 
já foi projetado com o intuito de proporcionar eventos 
culturais à comunidade. Além do “Café do seu Chico”, 
uma conveniência que oferece cafezinho e lanches aos 
frequentadores do lugar, localizado aos fundos do 

Palacete Augusto Dias, os visitantes ainda podem 
aproveitar o jardim. São ambientes propícios para a 
interação entre as pessoas, localizados na área externa 
onde os artistas se apresentam.

Para destacar ainda mais a arte, o museu ainda 
desenvolve o projeto “Entardecer no Museu”. Ele 
acontece uma vez ao mês e reúne músicos e poetas, 
onde a declamação de poesia é alternada com belas 
canções. O próximo acontecerá no dia 09 de dezembro.

As apresentações musicais no museu acontecem 
quintas e sextas a partir das 16h e aos sábados e 
domingos, às 09h.

FCCM

Fim de tarde agradável atrai visitantes para tomar um 
café e curtir o ambiente

Um dos intuitos do museu é valorizar artistas e estimular
o apreço pelas artes em geral
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Apresentações geralmente acontecem de quinta até domingo

21 a 27  de novembro de 2022



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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