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Cantata de Natal mobiliza
mais de 650 alunos e 
encanta  público

FCCM



Cantatas na Árvore de Natal  e Museu reúnem
 centenas de pessoas em espetáculos ao ar livre
Na última quinta-feira e sexta-feira, acontecera as 
tradicionais Cantatas de Natal do Museu Municipal 
Francisco Coelho  e entrada da Marabá Pioneira, com 
participação dos corais, da Banda Waldemar Henrique 
e da Companhia de Artes da Fundação Casa da Cultura 
de Marabá (FCCM).

Cerca de 650 jovens e adultos participaram da 
apresentação. Um deles foi Heitor Marazon, aluno do 
curso de flauta de sopro que iniciou as atividades na 
FCCM este ano. “Muito legal tocar no evento, criativo, 
gostoso.  Emocionante tocar aqui e ver minha família 
me assistindo”, comenta o garoto. São atendidos 1500 
alunos são atendidos no projeto de música da FCCM.

Lameque Farias, maestro da Casa da Cultura, conta que 
foram seis meses de preparação para a apresentação 
com a banda, os corais e a fanfarra, nessa época do ano 
que tem uma magia especial.

“Trabalhamos duro para chegar até aqui. Eu digo que a 
música transforma qualquer pessoa, basta querer. Não 
tratar a música como um passatempo, mas sim como 
uma profissão”, ressalta.

A programação marca o encerramento do ano letivo 
das turmas da FCCM, que só na Escola de Música conta 
com 1.500 alunos. O início da exibição foi marcado por 
queima de fogos que animou crianças e adultos. 

CASA DA CULTURA

Projeto “Música em Todo Canto», atende mais de 1500 
alunos durante o ano

Papai Noel também marcou presença no evento para 
alegria dos presentes

CU
LT

UR
A

2

Apresentação da Banda Municipal e Banda da Casa da Cultura 

12 a 18 de dezembro de 2022



Instituto fecha o ano com 768 milhões em caixa
e garantia de sustentabilidade da previdência
O Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos de Marabá (Ipasemar) é uma autarquia 
municipal criada em 1996, cujo objetivo é garantir a 
aposentadoria para os servidores públicos do 
município. Em 2022, o instituto trouxe novidades e 
iniciativas para aproximar mais o serviço dos 
beneficiários.

“A atribuição do IPASEMAR, além de garantir essa 
aposentadoria e as pensões aos segurados e seus 
dependentes, é ter um regime de previdência próprio 
sustentável. A gente pensa a longo prazo, a gente pensa 
em garantir a pensão e as aposentadorias para os atuais 
servidores e dependentes, mas a gente pensa no futuro 
também”, explica a presidente do Ipasemar, Nilvana 
Ximenes.

O Ipasemar tem 925 aposentados e 303 cotas de pensão 
pagos todos os meses. No caixa do instituto há R$768 
milhões de reais, que garantem a sustentabilidade do 
regime.

Os valores recebidos mensalmente, provenientes das 
construções previdenciárias pagas pelos poderes 
legislativo e executivo e pelos servidores licenciados, 
compõem o valor em caixa que são aplicados em 
investimentos, os quais seguem normas do Conselho 
Monetário Nacional e Secretaria de Previdência.

A presidente do Ipasemar ressalta ainda que o instituto 
está sempre se atualizando para buscar o melhor para 
os servidores atendidos. Além disso, os atos da 
autarquia passam pela prestação de contas junto aos 
órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas.

As decisões são tomadas pelo Conselho Administrativo 
do Ipasemar, composto por membros dos poderes 
Legislativo e Executivo e de servidores aposentados e da 
ativa, somando cinco titulares. 

Em maio deste ano, o Ipasemar realizou a primeira 
audiência pública a fim de apresentar aos servidores a 
receita do instituto, a quantidade de benefícios 
concedidos e aproximar a autarquia deles, que serão os 
futuros beneficiários atendidos.

“Infelizmente, muitos deles não sabem o que é 
Ipasemar. A gente é responsável por essa educação 
previdenciária, por levar as informações para os nossos 
servidores”, reitera.

Neste ano, uma novidade apresentada pelo Ipasemar é 
o aplicativo “Meu RPPS”, disponível em todas as lojas 
digitais para smartphones. O servidor entra no sistema, 
faz  o  cadastro  e  tem acesso  a  dados,  como 
contracheques, recadastramento, fichas financeiras e 
comprovante de rendimentos.

IPASEMAR
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Instituto tem iniciativas para aproximar serviços aos beneficiários 

12 a 18 de novembro de 2022



Escolas da zona rural realizam formaturas de
encerramento do ano letivo
Representantes do Departamento de Educação da 
Secretaria Municipal de Educação de Marabá (SEMED) 
participaram de cerimônias de formatura em sete 
escolas da zona rural do município neste final de ano.
 ����
Participaram das cerimônias alunos ������ de turmas do 
Jardim II dos Núcleos de Educação infantil Elda Bentes, 
na Vila Três Poderes (08/11); Escola Keila Maria (Vila 
União (08/11); Escola Sidney Graciano, na Vila São 
Pedro (08/11); NEI Antônio Monteiro, Vila Brejo do 
Meio (09/11); NEI Antônio Ribeiro, na Vila Santa Fé 
(09/11); NEI Quezia, Vila Sororó (14/11); e NEI Daniel 
Franco, na Vila São José (15/11).

SEMED

Famílias participaram das cerimônias Alunos fizeram a festa nas sete escolas que realizaram
formatura
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Formaturas da Educação Infantil na zona rural

12 a 18 a dezembro de 2022



Pavimentação entre Folhas 21 e 27 dá continuidade 
ao projeto de urbanização na área da Grota 
O projeto de urbanização da Grota Galeria entre as 
Fo l h a s  2 1  e  2 7  t e m  p r o s s e g u i m e n t o  c o m  a 
pavimentação de ruas que dão acesso ao espaço. Na 
sexta-feira,  16,  os operários trabalhavam na 
concretagem do último trecho da rua que liga a 
rotatória da Folha 16 à divisa das duas Folhas, 21 e 27.

Dois caminhões basculantes foram usados para 
realizar a concretagem do último trecho que já teve 
também todo serviço de drenagem e terraplanagem. A 
obra beneficia centenas de moradores das Folhas, em 
uma área de grande concentração de imóveis 
comerciais e residenciais.

De acordo com o engenheiro Fábio Moreira, Secretário 
Municipal de Viação e Obras Públicas, o serviço de 
pavimentação rígida em concreto armado é 
necessário, em razão do tipo de terreno, especialmente 
quando há registros de alagamentos ou terreno com 
grande absorção de água em áreas alagadiças.

Cada placa de pavimento rígido tem espessura de 12 
centímetros. O último trecho que vem recebendo o 
concreto inicia o processo de cura, etapa de resistência 
d o  p a v i m e n t o  q u e  t e m  u m  p e r í o d o  d e 
aproximadamente sete dias até sua finalização.

SEVOP

Dois caminhões basculantes foram usados para
realizar concretagem 

Placas de pavimento rígido têm espessura de  12 
centímetros
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Operários trabalham na concretagem de trecho entre rotatória da Folha 16 e divisa das Folhas 21 e 27

12 a 18 de dezembro de 2022



ENTÃO É NATAL

6 12 a 18 de dezembro de 2022

Mães assistiram emocionadas às apresentações dos 
filhos nas Cantatas Natalinas

Papai Noel e seus ajudantes marcaram presença nas duas
noites de evento

Apresentações aconteceram no Museu Municipal e na 
entrada da Marabá Pioneira 

Ruas da Cidade Nova também estão enfeitadas para
o Natal

Fogos de artifícios animaram o público antes das
apresentações musicais

Familiares, alunos e população em geral lotaram 
as apresentações

“Vai começar, um brilho no ar. Que festa tão linda, você 
vai gostar. Vem, que está chegando o Natal. Vem, que 
está chegando o Natal”. Enquanto o Natal não chega 
seguem as programações da Fundação Casa da Cultura 
de Marabá (FCCM), que mobiliza alunos e leva o 
encanto de Natal para pontos turísticos da cidade.

Após a Cantata no Museu Municipal realizada na 
quinta-feira, 15, foi a vez da Árvore de Natal gigante, na 
entrada da Marabá Pioneira, receber os estudantes, 
professores e Banda Municipal e Walkimar Guedes, no 
dia 16, para as apresentações de fim de ano. Cerca de 
650 jovens e adultos participaram das apresentações. 



Retorno de campeonatos, novas modalidades 
esportivas e mais investimentos marcam 2022
O ano 2022 foi muito produtivo para o esporte 
marabaense. Após dois anos parado devido à 
pandemia, os esportistas da cidade tiveram o que 
comemorar com a volta das competições esportivas da 
cidade, que ganharam forte investimento, com apoio a 
novas modalidades e uma gama de competições para 
as modalidades tradicionais.

Um dos esportes que se tornou queridinho dos 
marabaenses, por promover bem-estar e por ser 
praticado por todas as idades foi a corrida, incluindo 
tanto as corridas de rua quanto as de bicicleta. 

Entre os esportes mais tradicionais, são realizados os 
campeonatos marabaenses de futebol, na categoria 

master, sub-14, sub-16, 1ª e 2ª divisão, além do 
campeonato feminino e master. Esse ano também 
marcou a volta do campeonato marabaense de 
handebol masculino e feminino. Para 2023, o plano é 
que seja realizado um campeonato de vôlei.

2022 também foi um ano marcado por grande melhora 
na parte estrutural dos esportes em Marabá. Com 
revitalização dos espaços públicos e criação de novos 
espaços para as práticas esportivas, como a reforma do 
ginásio da Folha 16, do ginásio do Osorinho, na Velha 
Marabá. Tem também a reforma do estádio Emival 
Mendes, em Morada Nova, do campo de futebol Mestre 
Barata, conhecido como Piçarrão e a construção do 
novo Estádio Municipal, opor exemplo.

SEMEL

Modalidades como xadrez também tiveram apoio
durante o ano 

1º Campeonato Marabaense de Handebol foi realizado
em 2022
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Corridas foram as queridinhas dos atletas marabaenses durante o ano

12 a 18 de dezembro de 2022



Mais de 8 mil famílias foram atendidas em 2022
Durante este ano de 2022, a Secretaria Municipal de 
Agricultura de Marabá (Seagri) atendeu mais de oito mil 
famílias de pequenos produtores rurais com 
a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a ,  p r o g ra m a s  o u  s e r v i ç o s 
disponibilizados pelo órgão.

Entre os programas está o da avicultura com 250 kits 
entregues durante o ano. O kit é composto por lona, 
comedouro, bebedouro, tela, ração e cem pintos.

No programa de piscicultura foram 80 tanques 
escavados, inclusive, agora, com o auxílio da 
escavadeira hidráulica e entrega dos kits contando com 
alevinos, ração, aerador, tanque rede e assistência 
técnica. A novidade de 2022 foi a entrega de tanques 
suspensos para dez famílias. O objetivo é ampliar o 
programa em 2023.

No programa de irrigação foram atendidas 250 famílias. 
Os kits ajudaram em Sistemas Agroflorestais e 
fruticultura com cano, motor bomba e microaspersor.

O programa de hidroponia também foi fomentado, 
gerando rentabilidade entre 6 e 7 mil reais por mês para 
os produtores que acessaram os kits. Entre os 
resultados alcançados estão a venda dessa produção 
para supermercados e o fortalecimento das feiras livres 
do município.

Entre outras frentes de atuação da secretaria estiveram 
a entrega de fornos elétricos para a produção de farinha 
de mandioca no município; a distribuição de mais de 
mil toneladas de calcário e a produção de um milhão de 
mudas no viveiro da Seagri; além da construção do 
almoxarifado.

SEAGRI

Produção de farinha também é feita com incentivo da 
Seagri

Agricultores recebem ajuda para plantação de  
hortifrutis 
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Avicultura, irrigação e piscicultura são alguns dos projetos da secretaria

12 a 18 de dezembro de 2022



No Residencial Tiradentes avançam as obras da 
1ª escola para alunos do Fundamental
A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas de 
Marabá (Sevop) trabalha na construção da primeira 
escola de ensino fundamental do Residencial 
Tiradentes.

As obras da Escola Tiradentes já alcançaram 12% dos 
serviços. O muro já foi concluído e agora as equipes 
estão finalizando as fundações e o fechamento de 
alvenaria na superestrutura composta por pilares e 
vigas.

A escola será composta por dez salas de aula, parte 

administrativa, banheiros com acessibilidade, além de 
quadra coberta para os alunos praticarem esportes.

“A obra é de grande importância, ainda mais que é uma 
escola de ensino fundamental, a primeira do 
residencial, que vai beneficiar muito os alunos daquela 
comunidade”, ressalta a engenheira Ana Paula Romeira, 
fiscal da obra pela Sevop.

A obra está avaliada em R$3.783.595,72 com recursos 
provenientes da Secretaria Municipal de Educação de 
Marabá (Semed).

SEVOP

Muro foi concluído e pedreiros estão finalizando 
fundições 

Escola será composta por 10 salas de aulas 
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Obras estão 12% concluídas

12 a 18 de dezembro de 2022



Drenagem busca sanar problemas de 
alagamento em Morada Nova
O bairro Rezende no núcleo de Morada Nova recebe 
amplo serviço de infraestrutura em drenagem para 
sanar um antigo problema de alagamentos no local. O 
trabalho consiste no aumento da profundidade de um 
canal que corta todo o bairro e na colocação de 
manilhas de 600mm para uso em galerias e águas 
pluviais.

Na manhã de quinta-feira, 15, uma máquina avançava 
n a  a b e r t u r a  d o  c a n a l .  O  p e r c u r s o  t e r á 
aproximadamente 600 metros e corta a principal via do 
bairro, a Rua Dr. Cursino Azevedo. Outra equipe faz a 
montagem em madeira sobre a área onde ficarão as 
manilhas ao longo do percurso.

De acordo com moradores, o local era frequentemente 
alvo de alagamentos devido ao transbordamento da 
galeria que não suportava a força da água e invadia as 
residências. Até mesmo a passagem de pedestres no 
local era um grande problema devido os alagamentos.

O aposentado Osvaldo Pereira de Sousa mora no local 
há mais de 20 anos e conhece bem essa realidade. 
“Quando eu cheguei só era mato e água. Agora está 
fazendo a drenagem, aqui era tudo alagado e agora está 
vindo à obra e nosso sonho é que termine logo pois está 

ficando muito bom e eu fico satisfeito, pois antes era 
muita dificuldade e a gente não podia nem sair de casa 
porque era tudo alagado”, relata.

O comerciante José de Sousa Silva também compartilha 
com o relato de seu Osvaldo e diz que com a chegada da 
drenagem, a tendência é a melhoria para a população. 
“Aqui era crítico e está caminhando para ficar bom. Essa 
obra agora com certeza vai melhorar a vida de muitos 
moradores aqui do bairro. No inverno, então, era mais 
difícil ainda. Esperamos que esse problema possa ser 
resolvido porque começou essa obra”, relatou José 
Cruz.

As obras começaram esta semana e devem ser 
finalizadas nas próximas semanas. O vereador Aerton 
Lima da Cruz, popular Aerton, o Grande, acompanha o 
desenvolvimento da obra que vai beneficiar mais de 
200 famílias no bairro.

“É uma obra em que a população e o bairro necessitam. 
Vai dar uma melhor qualidade de vida e aqui os 
problemas estão sendo sanados. Essa obra vai mudar a 
vida das pessoas, pois aqui não passava carro e nem 
moto e agora a população vai poder passar, é mais 
dignidade para os moradores”, comenta.

OBRAS
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Serviços acontecem no Bairro Rezende

12 a 18 de dezembro de 2022



Morada Nova ganha ação de prevenção e
combate à leishmaniose
Vacinação antirrábica, distribuição de ração, coleta de 
sangue e orientações aos donos de cães, fizeram parte 
da programação de combate à leishmaniose no núcleo 
de Morada Nova, na manhã de quinta-feira, 15. A ação 
foi organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ) com apoio da Secretaria de Meio Ambiente 
(Semma), Universidade Anhanguera, Serviço de 
Saneamento Ambiental (SSAM) e Exército.

O Grupo Patinhas de Rua, formado de amigos 
voluntários de proteção aos animais, também esteve 
presente na ação que colaborou na orientação e 
também no apoio. “Ajudamos animais de rua e 
fazemos trabalhos em parceria com o CCZ. Essa ação é 
para quem ama seu animal cuide-o, para prevenir 

contra a leishmaniose porque hoje o problema não é o 
cão e sim o mosquito. Então temos que prevenir, 
proteger o animal contra o mosquito transmissor da 
leishmaniose”, afirmou Deise Araújo, Coordenadora 
do grupo.

A ação também teve distribuição de remédio para 
verminoses e orientações sobre o Dezembro Verde, um 
mês dedicado à proteção e às ações contra o abandono 
de animais. A ação continuou durante a manhã de 
sexta, dia 16, no canteiro da divisa entre as Folhas 5 e 
10, na Nova Marabá, com a oferta de todos os serviços, 
desde distribuição de repelentes, coleta de sangue para 
análise e diagnóstico da leishmaniose. O uso de 
repelente é o meio principal de proteção do animal.

CCZ

Exames eram realizados no local durante a ação Remédio para verminose também foi distribuído 
para prevenção à doença 
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                                            Também foi feita coleta de sangue, orientações  e distribuição de ração



Programa Criança Feliz atua no fortalecimento
 da primeira infância no município
O Programa Criança Feliz atende atualmente crianças 
entre 0 e 6 anos que recebem o Benefício de Prestação 
Continuada, além de gestantes. São 460 crianças e 
gestantes atendidas. Tem como objetivo desenvolver 
atividades que fortaleçam os âmbitos comunicacional, 
cognitivo, socioemocional e de coordenação motora.

O atendimento acontece em domicílio com as 
visitadoras que realizam atividades durante 45 
minutos uma vez por semana. “A gente leva atividades 
pedagógicas,  pintura,  jogos.  Vários t ipos de 
brinquedos, tipos de atividades. Se tem uma história 
para contar, tem uma música para cantar, a gente 
sempre articula qual é a melhor maneira para aquela 

família no momento.”, explica Alessandra Brito, 
coordenadora do Programa Criança Feliz.

O envolvimento da família é importante pois são os 
pais ou tutores das crianças que realizam as atividades 
com elas no intuito de fortalecer os vínculos afetivos, 
importantes para as crianças nessa fase da vida.

Entre os requisitos para participar do programa está a 
inscrição no NIS (Número de Inscrição Social). Além 
disso, as equipes do programa realizam busca ativa nos 
quatro Centros de Referência da Assistência Social 
(CRAS) de Marabá, onde as visitadoras ficam 
distribuídas. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Visitas duram em torno de 45 minutos e ocorrem uma 
vez por semana

Visitadoras monitoram o progresso das crianças
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Atualmente são atendidas 460 crianças e gestantes

12 a 18 de dezembro de 2022



Seaspac é sede da capacitação para 
atendimento às vítimas de trabalho escravo
Acontece no período de 13 a 15 de dezembro, no 
auditório da Secretaria de Assistência Social, Proteção 
e Assuntos Comunitários (Seaspac), a Capacitação da 
Rede de Atendimento à Vítima de Trabalho Análogo a 
Escravidão, promovida pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e Fundação Pan-Americana para o 
Desenvolvimento (PADF).

O objetivo é promover o compartilhamento de dados e 
informações sobre a proteção integral e centrada nos 
sobreviventes de tráfico por trabalho análogo a 
escravo, por meio do fortalecimento da qualidade dos 
serviços existentes.

No evento também será assinado um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) entre o município de 
Marabá e o MPT para mobilizar recursos e ações de 
proteção e  for talecimento da rede local  de 
a t e n d i m e n t o,  e m  m u n i c í p i o s  q u e  p o s s u e m 
indicadores de demandas das condições.

A Prefeitura de Marabá, através da Seaspac, 
comprometeu-se a permanecer no apoio às ações de 
combate ao trabalho escravo na região. A capacitação 
vai preparar ainda mais os servidores para acolher as 
pessoas vítimas de trabalho escravo e orientá-los 
quanto aos seus direitos.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgãos de segurança do município também
participaram da capacitação

Objetivo é promover o compartilhamento de dados e 
informações sobre proteção integral
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Ministério Público do Estado ministrou capacitação

12 a 18 de dezembro de 2022



Eleita a nova diretoria do Conselho do Fundeb
Foi eleita e apresentada na manhã de quarta-feira, 14, a 
nova diretoria do Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundeb (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação) para exercer um 
mandato de quatro anos.

A cerimônia de eleição e posse aconteceu no auditório 
da Escola Municipal José Mendonça Vergolino, na 
Marabá Pioneira, com participação de educadores da 
rede municipal de ensino e demais servidores de 
outros departamentos e de representantes da 
sociedade civil em geral, além de alunos e pais de 
alunos.

Tem direito a assento no novo Conselho do Fundeb, 
50% de representantes da sociedade civil e 50% de 
representantes do Poder Executivo. O educador 
Antônio Wagner Lopes da Silva foi eleito para presidir a 
entidade pelos próximos quatro anos, tendo como vice 
o representante da sociedade civil, Gilton Rolin, 
representante da Obra Kolping do Brasil, em Marabá.

O Conselho do Fundeb tem como função principal 
acompanhar e controlar a distribuição, a transferência 
e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito das 
esferas municipal, estadual e federal. O Fundo foi 
criado com o objetivo de fazer com que haja menos 
desigualdade de recursos entre as redes de ensino.

SEMED

Nova diretoria tem mandato de 4 anos Wagner Lopes da Silva é o novo presidente do Conselho
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Novo conselho tem 50% de representantes da sociedade civil e 50% do Poder Executivo

12 a 18 de dezembro de 2022



CAP realiza exposição no Partage Shopping
 Na terça-feira, 13, a equipe do Centro de Apoio 
Pedagógico do Deficiente Visual (CAPDV) realizou 
uma exposição no Partage Shopping Marabá em 
alusão ao Dia Nacional do Cego. A ação levou os 
trabalhos desenvolvidos pelo órgão para o Piso L1, com 
os projetos desenvolvidos pelos alunos, materiais 
utilizados em salas de aula  e participações especiais.

“Trouxemos aqui vários projetos desenvolvidos no 
CAP como o Dia da Consciência Negra, Concurso de 
desenho, em parceria com a Semma, que nossa aluna 
ganhou e estará no calendário do ano letivo de 2023. O 
Projeto Cap Cell, de robótica, realizado com os alunos 
do CAP que ficou em terceiro lugar no Estado”, 
comenta Valéria Lima, coordenadora pedagógica.

Ela explica que o projeto foi exposto na Escola CMRio e 
consiste em um equipamento que traduz a linguagem 
digitada no computador para uma célula braille que 
demonstra qual letra foi digitada. “Ele sobe o ponto e o 
número que indica qual a letra. Também tivemos 
equipamentos de matemática, de ciência, impressoras 
que imprimem braile e outras máquinas e materiais 
utilizados durante o ano”, acrescenta.

O Cap conta atualmente com 100 alunos. Mas a 
previsão é que esse número aumente com a 
revitalização do prédio. A diretora Joseane Soares 
Martins, explica que o órgão atende alunos da rede 
municipal e da comunidade com orientação e 
mobilidade para pessoas adultas.

DIA DO CEGO

Cap Cell, que traduz linguagem digitada no computador
para uma célula braile, foi uma das atrações

Trabalhos artísticos desenvolvidos pelos alunos também
fizeram parte da exposição 
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Equipe apresentou trabalhos desenvolvidos no Centro

12 a 18  de dezembro de 2022
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