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Retorno do carnaval
leva milhares de foliões
às ruas de Marabá 

CULTURA



Prefeitura entrega novas viaturas para a 
Secretaria de Segurança Institucional
Com a presença do Prefeito Tião Miranda Filho e do 
vice-prefeito Luciano Lopes Dias, na manhã de sexta-
feira (17), foram entregues 15 novas viaturas para 
atender os departamentos que compõem a Secretaria 
de Segurança Institucional do município (SMSI). A 
entrega foi realizada na frente do prédio da Prefeitura, 
com a presença dos agentes da Guarda Municipal de 
Marabá (GMM) e Departamentos de Segurança 
Patrimonial (DMSP) e DMTU.

A segurança em Marabá ficará mais reforçada com a 
entrega das novas viaturas, sendo cinco para a Guarda 
Municipal, cinco para o DMTU, quatro para o DMSP e 

uma viatura destinada para questões da própria 
Secretaria Municipal de Segurança Institucional.

O Departamento Municipal de Trânsito terá agora mais 
5 viaturas à disposição para emprego nas operações, 
somando agora 14 viaturas, 10 motocicletas e um 
caminhão guincho.

Para a Guarda Municipal de Marabá, as cinco viaturas 
estão dispostas com giroflex e cela para proteger o 
agente e preservar a integridade física das pessoas, que 
venham a ser detidas pela GMM. As viaturas já foram 
usadas na Operação Carnaval. 

ESTRUTURA

São 5 viaturas para GMM, cinco para o DMTU e quatro
para o DMSP
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         São 15 novas viaturas para melhorar o atendimento a população

13 a 22 de fevereiro de 2023

Viaturas da Guarda Municipal contam com giroflex e 
cela para auxiliar nas detenções

https://maraba.pa.gov.br/nei-alzira-obras/
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Instituto Pontal Cultural lança exposição de 
15 artistas em novo espaço
Inaugurada recentemente, a nova sede do Pontal 
Instituto Cultural recebeu, sua segunda exposição de 
artes, intitulada Pontal Cultural, que é uma coletiva de 
15 artistas visuais da região de Carajás, composta por 25 
obras de fotografias, desenhos, pinturas e esculturas de 
artistas do sudeste paraense.

A nova sede fica localizada na Avenida 2.000, no bairro 
Belo Horizonte e é composta por uma galeria de arte 
destinada às exposições coletivas ou individuais, 
biblioteca de artes, ateliê comunitário, sala de 
multilinguagem e sala de acervo técnico.
A Exposição Pontal Cultural tem como objetivo 

estimular as conexões entre os artistas e a produção de 
obras que interajam com Marabá e região de Carajás, 
dando visibilidade a produção das artes visuais 
paraenses. As obras dessa exposição ficarão disponíveis 
para apreciação do público até o dia 8 de abril, 
juntando-se às comemorações do aniversário de 
Marabá, que completará 110 anos de emancipação.

A realização da exposição tem o apoio da Prefeitura 
Municipal de Marabá e da Câmara de Vereadores, por 
meio de emenda parlamentar para a cultura, gerando o 
Termo de Fomento Nº 52/2022, que possibilita a 
realização do projeto.
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Estão expostas 25 obras de fotografias, desenhos, pinturas e esculturas

Realização do projeto tem apoio da Prefeitura 
Municipal e Câmara dos Vereadores

Obras ficam disponíveis até o dia 8 de abril

13 a 22 de fevereiro de 2023
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Ação leva vacina antirrábica e testes de
 leishmaniose para o bairro Bela Vista
Na última sexta-feira, 17, foi realizada uma ação do 
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Departamento 
de Endemias e Vigilância Ambiental com objetivo de 
atender donos de cães e gatos com vacinação 
antirrábica nos animais, coleta de sangue para testes de 
leishmaniose e distribuição de repelentes. 

A ação aconteceu das 8h ao meio-dia no Centro de 
Referência em Assistência Social (CRAS) do bairro Bela 
Vista,. As equipes do Departamento de Endemias 
também realizaram o trabalho de orientação e controle 
ambiental para evitar o acúmulo de lixo.

A ação contou com uma grande procura dos moradores 
que levaram seus pets, cães e gatos, para receberem a 
vacina e coleta de sangue. A dona de casa Cláudia 
Lorena Silva levou seu cãozinho Black para receber a 
vacina e falou da importância de proteger o seu melhor 
amigo.

Foram imunizados mais de 130 cães e gatos no bairro 
Bela Vista. Na próxima semana estão agendadas outras 
ações. De acordo com o Coordenador do CCZ, o 
veterinário Flávio Ferreira da Silva, a campanha ocorre 
permanentemente com atendimento no próprio CCZ. 

CCZ
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Foram mais de 100 animais vacinados

A Cláudia Lorena levou seu cãozinho Black para 
vacinar

Ação também fez coleta de sangue e distribuiu
repelentes

13 a 22 de fevereiro de 2023
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MP realiza formação para gestores escolares sobre
 Combate à violência contra a mulher
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140 alunos participam da Escola Prolote, que conta com apoio da Semel

Na manhã desta sexta-feira, 17, gestores da Secretaria 
Municipal de Educação de Marabá (Semed) receberam 
formação com foco na temática “Prevenção e combate 
à violência contra mulher”. A formação foi organizada 
pelo Ministério Público e ocorreu no plenário da 
Câmara Municipal de maneira presencial e online.

O encontro teve como objetivo debater e colocar 
prática a Lei nº 14.164/2021 que dispõe sobre a inclusão 
de conteúdos sobre a violência contra a mulher no 
currículo da educação básica sobre a Semana Escolar 
de Combate à Violência contra a Mulher, que ocorrerá 
em Marabá eentre os dias 6 e 9 de março.

O Diretor Geral de Ensino da Semed, Fábio Rogério 
Rodrigues, explica que desde a sanção da lei a secretaria 
buscou implementar ações que consolidassem a 
iniciativa, em parceria com  o Ministério Público.

“Essa política se dá no currículo da escola e 
potencialmente no período de 6 a 9 de março em 2023. 
Além da secretaria há os parceiros: Condim, Ministério 
Público, Patrulha Maria da Penha e os vários conselhos 
que apoiam essa política. Esse momento aqui é uma 
formação do MP para or ientar  os  diretores, 
coordenadores e orientadores educacionais de como 
trabalhar em cada unidade escolar”, explica o diretor.

Na ocasião, os participantes receberam orientações 
quanto à jurisdição referente à lei, às tipificações de 
crimes e como proceder nas denúncias. Outras 
informações importantes repassadas foram sobre as 
instituições que fazem parte da rede de proteção e 
como elas funcionam no município.

A promotora Cristine Magella, da 5ª promotoria de 
Justiça Criminal de Marabá, participou da formação. “O 
Ministério Público entende que na escola é onde você 
pode ajudar, contribuir na educação das crianças e 
adolescentes, poder identificar se há algum tipo de 
violência em casa e poder formar sua personalidade 
para que não se reproduza, se porventura presenciar 
esses fatos. A educação com a prevenção, você impede 
que haja o ato em si”, ressalta a promotora.

A  f o r m a ç ã o  re u n i u  c e rc a  d e  4 0 0  d i re t o re s , 
coordenadores pedagógicos e orientadores de cerca de 
200 escolas das zonas urbana e rural. 

A divulgação dos serviços do Disque Denúncia aos 
servidores da educação é importante para que eles 
saibam como agir ao se depararem com situações de 
violência contra a mulher. A nova plataforma de 
atendimento funciona através do número (94) 3312-
3350, disponível para a população 24 horas em Marabá.

13 a 22 de fevereiro de 2023
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Finalizada pavimentação da avenida principal da 
Folha 35
O projeto de urbanização da Folha 35, na Nova Marabá, 
está em finalização com a concretagem das calçadas da 
avenida principal do local. A pavimentação mudou a 
vida dos moradores, o que antes era só poeira e lama, 
hoje a realidade é outra.

O trabalho de pavimentação da via iniciou ainda em 
2022 e passou por um amplo serviço de infraestrutura 
como a drenagem, terraplanagem e compactação do 
solo, posteriormente, a via recebeu a pavimentação 
asfáltica e construção do espaço das calçadas, onde 
hoje recebe a concretagem.

A pavimentação iniciou logo na entrada do bairro, às 

margens da Rodovia BR 230, a Transamazônica e 
seguiu até a escola Maria de Jesus Alves Soares, 
cobrindo das quadras 01 a 04.

O serviço de concretagem das calçadas está sendo 
realizado nas duas margens da rua, sendo que a 
calçada com os imóveis vai contar também com a 
canalização do esgoto doméstico com uso de canos de 
20mm para o escoamento dos resíduos.

A Folha 35 está localizada às margens da Rodovia 
Transamazônica, bem próxima ao Shopping e também 
aos demais centros de compras da Nova Marabá, 
sendo de grande circulação de pessoas.

SEVOP

Local conta com canalização  do esgoto doméstico com 
uso de canos de 20mm para escoamento. 
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Serviço de concretagem de calçadas está sendo realizado nas duas margens da rua

 

Local passa por amplo serviço de infraestrutura

13 a 22 de fevereiro de 2023
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Caminhada de Mulheres em Morada Nova 
conscientiza para folia com respeito
Na manhã de quinta-feira, 16, no núcleo Morada Nova, 
aconteceu o alerta sobre a importunação sexual contra 
mulheres no período de carnaval. As integrantes da 
Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a 
Mulher da Secretaria de Assistência Social, Proteção e 
Assuntos Comunitários (Seaspac), percorreram as ruas 
do bairro levando a mensagem da Campanha: “Folia 
com Dignidade, Enfrentando Todo Tipo de Crime 
Sexual“.

A Campanha conta com a parceria do Conselho da 
Mulher de Marabá (Comdim) e da Guarda Municipal 
através da Patrulha Maria da Penha e tem por objetivo 
conscientizar sobre os Direitos da Mulher em relação 

ao crime de importunação sexual, conforme a Lei nº 
13.718, sancionada em 24 de setembro de 2018. De 
acordo com a referida lei, em qualquer conduta como 
assediar ou apalpar uma mulher sem que haja 
consentimento e permissão, o infrator pode ser punido 
com prisão de 1 a 5 anos.

A comunidade do núcleo de Morada Nova recebeu 
bem a mensagem do Não à Violência contra a Mulher e 
o Não à Importunação Sexual durante o período de 
Carnaval.  A Campanha Folia com Dignidade 
foirealizada uma semana antes do carnaval em escolas 
e outras instituições e também junto aos locais de 
festas públicas.

CONDIM

Campanha foi batizada de “Folia com Dignidade, 
Enfrentando Todo Tipo de Crime Sexual”.
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Projeto explicou como funcionam as leis e como denunciar

 

13 a 22 de fevereiro de 2023

Campanha também abordou escolas e outras
 instituições
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Torcida lota Zinho Oliveira em estreia do Águia de
 Marabá em casa no Parazão 2023
Na última quarta-feira a torcida marabaense lotou o 
estádio Zinho Oliveira para o primeiro jogo do Águia 
jogando em Marabá nas competições de 2023. Em um 
jogo muito tumultuado a equipe sofreu a derrota de 
2×1 para a forte equipe do Remo. A derrota foi a 
primeira do time na competição, que se mantém firme 
na luta pela classificação para a segunda fase.

“A torcida estava toda ansiosa para vir ao jogo do Águia. 
O time saiu na frente, mas infelizmente o time do Remo 
virou. Mas estamos aqui e vamos estar em todos os 
jogos neste ano a partir de agora, gritando e cantando 
para incentivar o time que tem grandes pretensões 
para esse ano”, comenta o torcedor Cyro Tida.

A Secretaria Municipal de Esportes (Semel) dá apoio  à 
equipe do Águia com a manutenção e cessão do 
Estádio Zinho Oliveira para as partidas. O titular da 
pasta, Thyago Ferraz, aprovou o desempenho da 
equipe apesar do resultado negativo.

“O futebol marabaense fica muito alegre com a 
performance do Águia. O time tem desempenhando 
um papel muito bom no campeonato desde o ano 
passado. A festa está muito bonita, e é uma satisfação 
para prefeitura estar ajudando nessa história”, destaca.  

Com o placar de 2×1 o Águia fica na terceira posição do 
Grupo B do Campeonato Paraense com 4 pontos. 

CAMPEONATO PARAENSE

Estádio lotou com a presença de público de todas as 
idades

ES
PO

RT
E

8

Torcida comemora bom desempenho do time aguiano
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Gol do time de Marabá foi marcado pelo zagueiro 
David Cruz
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Fundação Casa da Cultura resgata tradição de 
festividades históricas de Marabá

CULTURA

Maria Gomes, 75 anos, aproveitou para recordar 
momentos da infância

Banda Waldemar Henrique e Banda Municipal da 
FCCM foram os responsáveis pela música
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                                          Bloco saiu da frente do museu rumo a Praça São Félix de Valois
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Na abertura das festas oficiais do Carnaval 2023, a 
Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) 
encantou o público, levando a animação e tradição dos 
blocos carnavalescos de antigamente para frente do 
Museu Municipal.  De lá, o Bloco saiu pela orla de 
Marabá até a Praça São Félix de Valois.

Uma das mais animadas era a aposentada Maria 
Gomes, 75 anos. Ela recordou de momentos da infância 
e aproveitou para matar a saudade. “A festa está ótima, 
me divertindo demais. Estava com saudade, tantos 
anos sem ter esse tipo de festa. Resgatando as 
marchinhas antigas como eu.  Me lembra quando eu 
era criança”, comenta.

Quem ficou responsável pelo som foram as bandas 
Waldemar Henrique e Banda Municipal da FCCM. O 
som foi composto basicamente por marchinhas de 
carnaval, mas também incluiu músicas mais atuais, 
que foram adaptadas para o ritmo da marchinha.

“É um resgate dos nossos carnavais. O Carnaval 
antigamente em Marabá era aqui no prédio do 
Mendonça, no tradicional Baile Municipal. Isso é uma 
forma de resgatar uma tradição antiga. Faz parte de 
nossa cultura, de fantasia, de alegoria. Muita gente 
fantasiada. O primeiro de muitos que queremos fazer 
para trazer esses carnavais de volta para nossa cidade”, 
ressaltou a presidente da FCCM, Vanda América.

13 a 22 de fevereiro de 2023
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1º Carnautomotivo deu início a folia na 
Orla de Marabá

CULTURA

Jerry Jackson é do Ceará e aprovou a novidade do 
carnaval marabaense

Estrutura e carros ficaram espalhados por trecho da
Orla
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                                          Evento foi uma das novidades do carnaval em 2023
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Os amantes de som automotivo deram o pontapé 
inicial da folia na cidade com o 1º Carnautomotivo, 
realizado na Orla de Marabá, neste sábado (18), no 
percurso que vai do Bar Predileto até a Praça São Félix 
de Valois. A abertura do carnaval 2023 também contou 
com festa promovida pela Casa da Cultura e 
programação no São Félix Pioneiro.

A novidade animou até mesmo pessoas de outras 
cidades que estão passando o carnaval em Marabá.  O 
Jerry Jackson veio do Ceará e está aproveitando a festa 
de momo marabaense. “Carnaval muito bom, gostei 
muito do rio, da orla, Primeira  vez que vim em um 
carnaval de carro automotivo. Ideia boa, curti. Gostei 

muito da cidade. Povo acolhedor e amanha estamos 
aqui na orla de novo para a outra festa”, comenta  o 
folião.

A festa foi embalada pelo Dj Ferreira, que já realiza 
apresentações carnavalescas de som automotivos há 12 
anos em outras cidades e, agora, trouxe essa novidade 
para Marabá, com apoio da Secretaria Municipal de 
Cultura (Secult) e da Associação Marabaense de Som 
Automotivo (Amasoma).

Durante a festa, uma equipe da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS)  esteve  a  postos  para  qualquer 
eventualidade.

13 a 22 de fevereiro de 2023
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Atrações na Praça dos Sonhos, em São Félix, 
animam foliões na 1ª noite de festa
Brincantes de todas as idades, cores e fantasias, 
participaram da primeira noite do Carnaval 2023, na 
Praça dos Sonhos, bairro São Félix II. A festividade 
momesca, organizada pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura (Secult), este ano 
aconteceu em todos os núcleos da cidade, entre os dias 
18 e 21 de fevereiro.

No sábado, 18, a festa no São Félix começou por volta 
das 20h com o concerto da  “Carajazz Marabá 
Orquestra”, que levou ao público, ao som de 
instrumentos de sopro e bateria, ritmos conhecidos e 
frenéticos, como “Garota de Ipanema”, “O que é, o que 
é?”, “Do seu lado”, dentre outros.

Em seguida, os cantores Izael Costa, Polyana Braga e 
Kaká Devasso, do estado do Maranhão, fizeram a galera 
sair do chão com ritmos ainda mais contagiantes e 
agitados. E mesmo com a chuva, que caiu no meio da 
festa, a galera não desanimou e continuou a curtir 
todos os shows. A folia encerrou com os ritmos 
eletrônicos do DJ John Play.

Para manter a ordem no local, vários órgãos de 
segurança estiveram presentes, como agentes da 
Secretaria Municipal de Segurança Institucional 
(SMSI), como DMTU,  DMSP e GMM, além da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros Cívil e o os conselheiros 
do Conselho Tutelar. 

CULTURA

Atrações começaram a tocar as 20h e foram até a 
madrugada

Carajazz Marabá Orquestra foi uma das novidades da
festa
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Shows empolgaram os foliões
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Idosos caem na folia e garantem muita diversão 
Com muita alegria e descontração, domingo, 19, o 
bloco “Alegria Não Tem Idade” desfilou pela orla da 
Marabá pioneira. O grupo formado por brincantes da 
cidade, idosos assistidos pela Secretaria de Assistência 
Social, Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac) e 
funcionários e residentes do Centro Integrado da 
Pessoa Idosa Antônio Rodrigues (Cipiar), esbanjou 
animação no bairro.

Uma das mais animadas foliãs era dona Maria Nilza de 
Oliveira, autônoma que se fantasiou só para curtir a 
festa. “Pela primeira vez estou saindo no Carnaval. Me 
fantasiaram e eu estou aqui de bruxa. Estou linda, 
maravilhosa, me sentindo o máximo. Estou curtindo. 

Estou achando maravilhoso. Vou curtir minha vida”.

A aposentada Maria dos Remédios conta que participa 
do bloco há quase 10 anos e está achando muito bom 
esse retorno.

“Quando comecei a participar, nem sabia dançar. 
Aprendi no meio da turma. Eu quase não saio, sou dona 
de casa e sempre fiquei cuidando dos meus filhos, 
trabalhando em casa. Assim que entrei no ‘Conviver’ 
eu era muito tímida e depois é que eu melhorei um 
pouco. Primeiro ano que eu dancei foi muito sem 
graça, mas depois eu fui gostando e agora acostumei”, 
relembra.

CULTURA

Idosas aproveitaram para matar a saudade Participaram idosos atendidos pela Seaspac  através dos
Cras, Creas e Cipiar
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Bloco Alegria Não tem idade desfilou pela Orla de Marabá
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Ritmo, coreografia e animação levam cerca de
20 mil pessoas para a orla no 2º dia da folia
Nem a chuva forte desanimou os foliões na festa de 
carnaval na Marabá Pioneira que aconteceu no 
domingo, 19. A folia iniciou cedo com o Bloco “Alegria 
Não Tem Idade” , seguiu com o arrastão dos blocos da 
Liga Cultural de Marabá pela Orla de Marabá e  
finalizou com uma bela festa e grandes shows na 
estrutura montada na Praça São Félix de Valois.

A expectativa é que cerca de 15 a 20 mil pessoas tenham 
passado pela Praça São Félix ao longo da noite. Uma 
delas foi a empresária Beatriz Silva.“Espero que esse 
carnaval traga alegria para o pessoal. Foram dois anos 
de pandemia. Todo mundo merece. fiquei muito 
tempo em casa e agora vou produzir a serotonina que 

eu preciso”, brinca.

Assim como a Beatriz, o professor Nascimento Passos 
de Oliveira também aproveitou para curtir a folia ao 
lado dos amigos.“Está sendo maravilhoso esse contato 
humano, esse contato com a cidade depois de ficarmos 
dois anos presos sem poder presenciar a sonoridade, 
o s  a r o m a s ,  a  p a i s a g e m .  É  m u i t o  b o m  u m 
entretenimento livre e sem preconceitos na cidade”, 
festeja o professor.

A festa começou com a apresentação dos Djs Bilu e 
Marquinhos Black e seguiu com show de Leo Nicacio, 
banda Frevo Maior e show dos Braga Boys.

CULTURA

Noite contou com a apresentação de várias bandas em 
palco montado na Marabá Pioneira

Beatriz Silva aproveitando a folia com os amigos
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Cerca de 20 mil pessoas participaram da festa
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Na Folha 28, 3º dia de folia, atrai mais de 25
mil brincantes
A galera se divertiu muito com os shows de vários 
artistas, que se apresentaram na segunda-feira, 20, no 
3º dia de Carnaval, organizado pela Secretaria 
Municipal de Cultura em parceria com o bloco Vai 
Quem Quer.

Desta vez, a folia foi realizada no estacionamento da 
Feira da Folha 28, na estrutura montada especialmente 
para o evento. Segundo a direção da agremiação 
carnavalesca, mais de 25 mil pessoas estiveram 
presentes, na volta do carnaval, após 2 anos de 
pandemia. 

A folia começou às 16 horas, com o tradicional arrastão 

do bloco “Vai quem quer”, conduzido por 2 trios 
elétricos que fizeram a festa junto com os brincantes, 
tocando as famosas marchinhas de carnaval. O bloco 
percorreu as Folhas 27, 20, 21 e encerrou no palco. 

A primeira apresentação foi a banda “Negra Melodia”, 
que aqueceu os foliões com ritmos afro-brasileiros, 
como o axé. “Foi maravilhoso o show com esse mar de 
gente aqui do ‘Vai quem quer’, é uma galera muito 
animada. E eu quero agradecer demais a Secretaria de 
Cultura da Prefeitura, por ter convidado a gente para 
estar com esse povo aqui hoje, depois de dois anos de 
pandemia. A gente levantou toda essa galera do chão”, 
expressa a vocalista da banda, Jane Martins.
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Folia começou ás 16h e se estendeu por toda a noite

Galera aproveitou para se fantasiar e andar pelas ruas
da Nova Marabá

Shows foram realziados em palco montado próximo a 
Feira da Folha 28
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Último dia de folia reúne milhares de pessoas 
no núcleo Cidade Nova
Cerca de 50 mil pessoas acompanharam o 4º e último 
dia do de carnaval 2023 em Marabá, segundo 
estimativas da Secretaria Municipal de Cultura 
(Secult), organizadora da festa em parceria com o 
Bloco Carnavalesco Gaiola das Loucas, um dos mais 
tradicionais da cidade.

O cortejo do bloco iniciou por volta das 16h, na Avenida 
Boa Esperança, no bairro Laranjeiras, e finalizou na 
Praça do Novo Horizonte, após passar por algumas das 
principais vias do núcleo Cidade Nova. A estrutura do 
palco foi montada na Avenida Tocantins.

As cores e o brilho, típicos do carnaval, se misturavam 

com a criatividade das fantasias. Havia para variados 
gostos e bolsos, desde as mais simples até as mais 
elaboradas. Por todos os lados, havia alguém que 
escolheu se vestir ou representar algo, que apenas o 
período de carnaval permite.

Raimunda Rodrigues, agente comunitária de saúde e 
moradora no bairro Bela Vista, também é costureira, 
Ela recebeu a missão de confeccionar três fantasias das 
Meninas Superpoderosas para a filha, a nora e um 
amigo. “Foram eles que pediram. Disseram ‘nós vamos 
para o carnaval e a gente quer ir de Meninas 
Superpoderosas e a senhora vai fazer’, aí eu ‘ai, meu 
Deus’. O carnaval é cultura e diversão”, Rressalta.
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50 mil pessoas fizeram a maior festa de carnaval da cidade

Cores e brilhos típicos do carnaval se misturavam com
a criatividade das fantasias

Raimunda Rodrigues confeccionou a fantasia de 
Meninas Super Poderosas para os filhos
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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
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