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ouro em Programa Nacional
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Inicia a construção do novo prédio do NEI Alzira 
Boa Vista, no Bairro Jardim União
A comunidade do bairro Jardim União vai ganhar um 
novo espaço educacional para atender as crianças da 
região. As obras do prédio do novo NEI Alzira Boa Vista 
já começaram. O local, erguido do zero, irá expandir a 
quantidade de salas de aula, a capacidade de 
atendimento e melhorar a estrutura para servidores.

O novo prédio contará com dois blocos. Um irá 
contemplar sete salas de aula para acomodar mais de 
200 alunos do NEI, já o outro será administrativo, 
composto por salas de arquivo e dos professores, 
secretaria e direção na parte de trás do prédio. Já na 
parte da frente funcionará a despensa, serviço, 
depósito e cozinha.

Entre os blocos será feita a cobertura com refeitório e 
área de lazer. Também serão construídos banheiros 
(quatro masculinos e quatro femininos), com versão 
adaptada para acessibilidade e um fraldário. O espaço 
total tem uma área de 1.100 metros quadrados.

Atualmente, 80% da fundação dos blocos e dos muros 
foram construídos. “A partir da semana que vem, deve 
ser iniciado a parte de superestrutura e vigas. Depois 
passaremos para o fechamento dos telhados e da parte 
de cima, para então começarmos as salas de aula. É 
uma obra grande que está apenas iniciando”, comenta 
o engenheiro da Sevop, Eliton Silva.

EDUCAÇÃO

Espaço total tem uma área de 1.100 metros quadrados
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         Ampliação da quantidade de salas de aula 
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80% da fundação dos blocos e dos muros já foram
construídos

https://maraba.pa.gov.br/nei-alzira-obras/
https://maraba.pa.gov.br/nei-alzira-obras/
https://maraba.pa.gov.br/nei-alzira-obras/
https://maraba.pa.gov.br/nei-alzira-obras/


UBS José Pereira ganha ação de conscientização
para cuidados com a saúde mental
Durante este mês, os cuidados com a saúde mental 
fazem parte da programação da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), na Campanha “Janeiro Branco“. Hoje, 
26, a Ação ocorreu pela manhã na Unidade Básica de 
Saúde José Pereira, localizada no Bairro da Paz, núcleo 
Cidade Nova.

Na ocasião, houve um momento de dinâmicas 
terapêuticas e uma palestra especial sobre a 
importância da sanidade mental, conforme informou 
Kelly Cortez, Gerente da UBS.

João Augusto de Sousa Miranda,  enfermeiro 
psiquiátrico e coordenador da ala psicossocial do 
HMM, realizou palestra onde foram abordados os 
temas: Planejamento de Vida; Qualidade de Vida: bio-
psico-sócio-espiritual; Sofrimento e Transtornos 
Mentais; quando procurar ajuda e onde procurar ajuda.

Para ele, a saúde mental também requer momentos de 
autoanálise, reflexão e exposição de sentimentos, para 
que a pessoa encontre o equilíbrio necessário para suas 
emoções.

JANEIRO BRANCO
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Ação contemplará todas UBS’s do município ao longo do mês

João Miranda, coordenador da ala psicossocial do HMM
foi responsável pela palestra

Kelly Cortez, gerente da UBS José Pereira, ficou feliz
com as dinâmicas executas no postinho

23 a 29 de janeiro de 2023

https://maraba.pa.gov.br/janeiro-branco-ubs-jose-pereira/
https://maraba.pa.gov.br/janeiro-branco-ubs-jose-pereira/
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Marabá recebe certificação do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Pará por transparência da gestão
A Prefeitura de Marabá recebeu, nesta quarta-feira, 25, 
na sede do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará 
(TCMPA), em Belém, a certificação categoria Ouro do 
Programa Nacional de Transparência Pública 2022. A 
iniciativa é da Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon), Instituto Rui Barbosa 
(IRB), Associação Brasileira dos Tribunais de Contas 
dos Municípios (Abracom), Conselho Nacional dos 
Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), Tribunal 
de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE-MT) e 
Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci).

O vice-prefeito de Marabá Luciano Lopes Dias recebeu 
a certificação na capital paraense e destacou o 
reconhecimento para a gestão.

“Receber do TCM a certificação ouro de qualidade e 
transparência das contas públicas só reforça o 
compromisso da Prefeitura de Marabá e da gestão do 
prefeito Tião Miranda com o controle e a regularidade 
das contas. É um reconhecimento muito importante 
que reforça ainda mais o compromisso dessa gestão 

com a população de Marabá. A gente se sente muito 
feliz e agradecido por esse reconhecimento”, reiterou o 
vice-prefeito de Marabá.

Foram 220 prefeituras e câmaras de vereadores 
classificadas.
Esse projeto Nacional da Transparência Pública foi 
realizado entre maio e novembro do ano passado, 
seguindo os critérios da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (resoluções n.º 09/2018 e 
01/2022), que alcançou os portais públicos dos poderes 
executivos e legislativos das cidades do Estado do Pará.

A avaliação visa a transparência ativa das gestões, que 
são dados disponibilizados de forma espontânea. 

O projeto objetiva fomentar  a transparência, bem 
como incentivar a melhoria  desses portais de 
transparências dos municípios. 

Mais informações podem ser obtidas em Radar 
Nacional de Transparência Pública. 
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  Premiação corresponde a 2022
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Semma já apreendeu 386 quilos de pescado 
irregular e 6 mil metros de malhadeira
O Departamento de Fiscalização da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Marabá (Semma), 
com o apoio do Grupamento de Proteção Ambiental 
(GPA) da Guarda Municipal de Marabá, atua no 
período de defeso da piracema, compreendido entre 
novembro de 2022 até 28 de fevereiro de 2023, quando 
é proibida a pesca em grande escala nos rios da cidade.

Já foram apreendidos 386 quilos de pescado irregular, 
que foram doados a instituições de caridade e 
comunidades em situação de vulnerabilidade social.

As equipes de fiscalização atuam em duas frentes: nos 
r i o s  To c a n t i n s  e  I t a c a i u n a s  e  n a s  f e i r a s  e 
estabelecimentos de vendas de pescado, monitorando 

os estoques informados pelos comerciantes. As 
equipes de fiscalização atuam em duas frentes: nos rios 
Tocantins e Itacaiunas e nas feiras e estabelecimentos 
de vendas de pescado, monitorando os estoques 
informados pelos comerciantes.

A Semma já retirou dos rios 105 apetrechos utilizados 
na pesca ilegal, como o conhecido como “João Bobo” e 
espinhel, além de 6.065 metros de malhadeira.

As pessoas envolvidas no crime de pesca ilegal durante 
o defeso da piracema recebem multa no valor de R$700 
reais, acrescida de R$20 reais por quilo de pescado 
apreendido. Os materiais utilizados são destruídos e o 
infrator responde processo administrativo.

PIRACEMA

Peixes apreendidos são doados a instituições Multa a infratores é de R$700 acrescidos de R$ 20 por 
quilo de pescado
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Já foram retirados 105 apetrechos utilizados na pesca ilegal
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https://maraba.pa.gov.br/defeso-balanco-semma/
https://maraba.pa.gov.br/defeso-balanco-semma/
https://maraba.pa.gov.br/defeso-balanco-semma/
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Moradores da Folha 17 vão ter novo espaço de lazer
Em breve,a Secretaria Municipal de Viação e Obras 
Públicas (Sevop) entregará um espaço totalmente 
novo aos moradores da Folha 17, Nova Marabá, 
promovendo mais lazer e diversão. A “Praça do 
Mickey”, próxima ao Núcleo de Educação Infantil (NEI) 
Antônio de Paula, contará com área arborizada, 
bancos, canteiros, brinquedos  e ambiente acessível 
para pessoas com deficiência (PcD).

O projeto já está em fase de execução dos canteiros e 
pavimentos. As próximas etapas serão os pisos, 
instalação de iluminação pública, galpão de serviços e 
assentamento de meio-fio de bordas.

Segundo a engenheira da obra, Larissa Brás, a área, 
localizada numa esquina, era abandonada e servia 
como lixeiro a céu aberto. “Nosso objetivo é dar vida 

àquele ambiente, pois era uma parte um pouco 
deserta. Essa mudança é importante para os 
moradores.  Iremos promover um espaço de 
tranquilidade e lazer para as crianças da área, que é 
próxima a uma creche”, explica.

Para a pedagoga Louzane dos Santos e Silva, 40 anos, 
ter um novo espaço como esse promove melhor 
convívio social e momentos de lazer para as famílias. 
“Eu me sinto privilegiada por estarem construindo um 
local de lazer na folha onde resido. Essa pracinha terá 
grande benefício para os moradores da folha e para os 
visitantes, principalmente para as crianças, que 
poderão brincar ao ar l ivre,  estimulando  a 
concentração, criatividade e socialização com outras 
crianças, tornando a brincadeira mais divertida. Sem 
contar que será um belo ponto de referência”, expressa.

SEVOP

Praça contará com área arborizada, bancos, canteiros
e brinquedos

Obra será entregue ainda este ano
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Projeto está em fase de execução dos canteiros e pavimentos
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https://maraba.pa.gov.br/folha-17-espaco-lazer-2/
https://maraba.pa.gov.br/folha-17-espaco-lazer-2/


Comunidade escolar na expectativa para receber
Escola Judith Gomes Leitão revitalizada

As obras de revitalização da Escola Judith Gomes 
Leitão, na Marabá Pioneira, seguem, agora, para 
aconclusão da quadra poliesportiva, após uma pausa 
na atualização do projeto para a inclusão de brises que 
protegem de fatores naturais externos. Na quadra, 
também estão sendo construídos o guarda corpo e 
alambrado. Após essa etapa, o piso será finalizado, 
assim como a pintura de delimitação dos esportes.

A revitalização contempla também outros espaços, 
como secretaria, sala de leitura, sala de recursos, sala de 
educação especial, laboratório de informática, cozinha 
e banheiros.

Entre outros espaços que já foram concluídos estão o 

auditório, com a troca de piso e carpete, e os blocos de 
sala de aula. Agora, as equipes se concentram na 
finalização da fossa séptica, para seguir aos retoques 
finais da pintura.

A diretora da escola, Ana Alice Teles, acredita que o 
resultado final da obra trará boas perspectivas para a 
comunidade escolar e do entorno, principalmente com 
a nova quadra poliesportiva. “A gente espera que, além 
de atender os alunos, atenda a comunidade externa 
porque essa é a perspectiva da escola. Até então, temos 
trabalhado para isso. O governo também tem se 
colocado aberto para atender essa demanda, tem feito 
alguns ajustes. Foi necessário fazer alguns aditivos”, 
pontua a gestora.

SEVOP

Revitalização contempla também secretaria, sala de
leitura, sala de recursos, educação especial e outros

Alunos e servidores já estão ansiosos para receber
a escola renovada 
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Quadra está recebendo guarda corpo e alambrados
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https://maraba.pa.gov.br/escola-judith-obras/
https://maraba.pa.gov.br/escola-judith-obras/
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CMRIO conquista 13 medalhas no Paraense de 
Atletismo  e acesso  ao Campeonato Brasileiro
O Colégio com supervisão Militar Rio Tocantins, 
CMRio, levou 14 alunos para Seletiva Paraense de 
Atletismo Escolar Sub 17, realizada neste domingo (22), 
na Escola Superior de Educação, em Belém. Entre elas 
está a aluna Tainara Oliveira, consagrada campeã dos 
100 metros rasos da Seletiva e 2º lugar no Salto em 
Distância.

Os atletas trouxeram para casa 13 medalhas, sendo 3 de 
ouro, 8 de prata e duas de bronze. Além disso, 
conquistaram o acesso no Campeonato Brasileiro 
Escolar, em Brasília, Distrito Federal.

Outros resultados dos nossos alunos, na competição, 
que merecem destaque:

FELIPE SOBRINHO – 2º lugar (100 metros SUB/17);
DARAH – 3º lugar (200 metros sub/17);
SOPHIA NORONHA – 2º lugar (100 metros e 2º lugar 200 
metros sub14/15);
RIQUELME SIMPLICIO – 2º lugar (100 metros) e 3º 
lugar (400 metros sub14/15);
FABRÍCIO PANTOJA – 2º lugar (400 metros);
MARCOS ANTÔNIO – 2º lugar (100 metros e 2º lugar 200 
metros sub12/13);
MILA DAFNE – campeã (100 metros e 200 metros 
sub13/14).

ESPORTE

Competição aconteceu em Belém e trouxe bons
resultados para Marabá
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Atletas trouxeram 3 medalhas de ouro, 8 de prata e duas de bronze
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https://maraba.pa.gov.br/cmrio-atletismo/
https://maraba.pa.gov.br/cmrio-atletismo/
https://maraba.pa.gov.br/cmrio-atletismo/


Folha 31 recebe obra de drenagem que 
contemplará 200m da via pública
A rua que fica entre as Quadras 2 e 3 na Folha 31, núcleo 
Nova Marabá, recebe obra de drenagem profunda 
executada pela Secretaria Municipal de Viação e Obras 
Públicas (Sevop)

A obra contemplará 200 metros da via com instalação 
de manilhas e caixas de concreto para o escoamento da 
água.O terreno da rua é bastante acidentado e sofre 
com a erosão causada pela água da chuva e o serviço de 
drenagem busca atenuar esses efeitos e melhorar a vida 
da comunidade local.

Moradora da rua há 24 anos, Lilian Santos tem um 
comércio na via. Ela celebra as melhorias que a obra 
trará para ela e para a comunidade.

“Vai trazer uma melhoria muito grande para gente. Está 
tudo muito bem agora. Mas estão de parabéns, a gestão 
está de parabéns. Como eu tenho esse comércio, estou 
achando maravilhoso. Eu não tenho nada do que 
reclamar. Está tudo certo para nós”, ressalta Lilian 
Santos. A obra iniciou em novembro de 2022 e segue até 
março deste ano.

SEVOP

Em  instalação,  manilhas de caixas de concreto para 
escoamento da água

Lilian Santos celebra as melhorias que a obra trará
para a comunidade
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Serão contempladas as Quadras 2 e 3
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https://maraba.pa.gov.br/sevop-folha-31-recebe-drenagem-200m/
https://maraba.pa.gov.br/sevop-folha-31-recebe-drenagem-200m/
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Aulas da Rede Municipal de Marabá iniciaram 
 com presença da Semed nas escolas
O sorriso no rosto da criançada e a presença de pais e 
responsáveis nos portões das escolas marcaram o 
retorno às aulas, em todas as 201 unidades de ensino 
da Rede Municipal de Marabá, nas zonas urbana e 
rural, nesta segunda, 23 de janeiro. A Secretaria 
Municipal de Educação (Semed), também participou 
do momento, com a presença de servidores da 
Diretoria Geral de Ensino (DIGEN) em todas as escolas 
e creches.

A professora Patrícia Gonçalves trabalha há 2 anos na 
Escola José Mendonça e afirma estar ansiosa para 
ensinar neste novo ano. “Espero que seja muito 
proveitoso e gratificante para os alunos e para nós, 

professores. É um prazer ensinar”, expressa.onça 
Vergolino, localizada na Marabá Pioneira.

Assim como os professores e a garotada, os pais 
também levaram positividade às escolas, como a 
autônoma Patrícia Gurgel, 48 anos, com a pequena 
Júlia, que vai estudar o 2º ano do Fundamental I. “Estou 
me sentindo muito feliz com essa volta às aulas, 
principalmente nessa escola, onde meus filhos e 
enteados estudaram. É um ambiente reformado e de 
ensino muito bom, com professores e diretora 
excelentes. A Júlia está muito empolgada. Cedo ela 
acordou e já foi se arrumando pra vir estudar”, 
enaltece.

SEMED

Primeiro dia foi marcado por ações nas escolas A pequena Júlia está animada com o retorno às salas 
de aula
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                                          Aula retornou em todas as 201 escolas do município
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https://maraba.pa.gov.br/educacao-maraba-aulas-iniciaram-hoje-23/
https://maraba.pa.gov.br/educacao-maraba-aulas-iniciaram-hoje-23/
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Feirantes comemoram mais conforto e  aumento 
nas vendas com nova Feira da Folha 28
Na quinta-feira (19) durante a inauguração da Feira 
Paulo Firmino de Sousa, conversamos com a feirante 
Maria de Lourdes, que comemorava o início dos 
trabalhos no novo local e falava das expectativas. Após 
o primeiro fim de semana do trabalho, voltamos à nova 
Feira da Folha 28, para ouvir o que ela e outros feirantes 
têm a relatar sobre os primeiros dias dessa nova fase.

“Os primeiros dias foram bons. Muito produtivo. 
Tivemos bastantes visitantes. As pessoas vieram ver 
nosso trabalho de perto. Foi bem diferente do que 
estávamos vivendo antes. A experiência foi boa. Era 
desejado e estamos satisfeitos com o novo local de 

trabalho”, disse Maria de Lurdes. Para ela, a diferença 
foi sentida no bolso durante o primeiro fim de semana.

O novo local conta com 40 boxes e 36 barracas para os 
feirantes trabalharem.  Os boxes estão divididos em 
setores de secos, como farinha e milho; frutas e 
verduras; variedades; agricultura familiar nas tendas e 
barracas; além de pescado e carnes. A expectativa é 
que, aos finais de semana, a feira beneficie cerca de 100 
feirantes, além da população que consome os 
produtos. Outras mudanças r foram as reformas nos 
banheiros da parte interna da feira, a retirada dos 
quiosques,  transformados em estacionamento.

OBRAS

Espaço está dividido por setores Maria de Lourdes disse que sentiu melhora nas vendas 
logo na primeira semana
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Local conta com 40 boxes e 36 barracas
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CREAS de Marabá realizou mais de 3 mil
 atendimentos em 2022
Implantado em 2015 no município, o Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social 
(CREAS) é um serviço vinculado a Seaspac (Secretaria 
d e  A s s i s t ê n c i a  So c i a l ,  Pro t e ç ã o  e  A s s u n t o s 
Comunitários), que acompanha pessoas com direitos 
violados, a partir de negligência, maus tratos, agressão 
sexual, física e psicológica e condições de risco.

Só em 2022, o CREAS de Marabá realizou 3.470 
atendimentos. Para cada caso, há uma equipe 
especializada. As equipes estão prontas tanto para 
d e m a n d a s  e s p o n t â n e a s  q u a n t o  a o s 
encaminhamentos de outros órgãos.

Segundo a coordenadora Vanessa Camelo, o órgão 
busca trabalhar de forma completa com a família, para 
garantir direitos e principalmente prevenir quaisquer 
violações.

“Eu costumo dizer que o CREAS é o propulsor no 
atendimento da assistência no município. Aqui, a 
gente faz um acompanhamento especializado para 
quem tem seu direito violado, quebra de vínculo 
familiar ou dificuldade em acessar esse direito. Nós 
p r o c u r a m o s  t a m b é m  p r o m o v e r  u m  c e r t o 
fortalecimento para que a pessoa não tenha mais esses 
direitos violados e que haja melhorias na qualidade de 
vida. A gente trabalha para que a criança não vá para a 
rua ou para que o idoso não fique abandonado, por 
exemplo”, destaca.

O CREAS atende as Zonas Urbana e Rural e busca evitar 
que a população não chegue a níveis críticos de 
vulnerabilidade social.  Com profissionais da 
Assistência Social e Psicólogos, o órgão realiza 
e n c a m i n h a m e n t o s  d e  c a d a  c a s o  à  re d e  d e 
atendimento, seja ela de assistência (Seaspac), saúde 
(SMS), educação (Semed), direitos humanos ou 
segurança.

O CREAS está localizado na Avenida Sol Poente, nº 
2348, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, sem intervalos. O telefone para contatos é o (94) 
98803-2216.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Trabalhos sociais são desenvolvidos com crianças em
situação de vulnerabilidade
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Órgão acompanha pessoas que tiveram direitos violados
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https://maraba.pa.gov.br/cidade-carinho-creas-3-mil-atendimentos-2022/
https://maraba.pa.gov.br/cidade-carinho-creas-3-mil-atendimentos-2022/
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Programa Saúde na Escola amplia número de
 unidades de ensino participantes
Na segunda-feira, 23, foi realizada a assinatura do novo 
pacto do Programa Saúde na Escola (PSE), na sede da 
Secretaria Municipal de Educação de Marabá (Semed). 
A renovação do programa para o biênio 2023/2024 traz 
novidades. Entre elas, o aumento no número de 
escolas pactuadas, que passa de 72 escolas para 93, 
ampliando o número de alunos atendidos de 32 mil 
para mais de 38 mil.

Entre as escolas contempladas, há Núcleos de 
Educação Infantil, Escolas de Ensino Fundamental I e 
II e escolas estaduais. O PSE atua também em escolas 
da zona rural do município.

A renovação foi assinada pelas secretárias de 
educação, Marilza Leite, e de saúde, Mônica Borchart. 
A titular da Semed ressaltou a importância da 
cooperação técnica entre as secretarias para o pleno 
funcionamento do PSE no município.

“É de grande importância porque as escolas são um 
campo bastante fértil para tudo que se apresenta, para 
tudo que se consolida ali. Isso é levado para as famílias. 
Então, nós vemos aí o crescimento. Vamos ter agora, 
nesses próximos anos, quase 100 escolas atendidas. 
Estamos muito felizes. É uma parceria consolidada e 
que vem dando certo”, observa.

Para o próximo biênio, haverá um maior afinamento 

entre as Unidades Básicas de Saúde e as escolas. Para 
isso, a equipe do PSE acompanhará a integração entre 
as partes para a definição dos calendários conjuntos de 
ações.

O PSE executa ações em 14 temas relacionados à saúde, 
como saúde bucal, importância da atividade física, 
saúde auditiva, ocular, alimentação saudável, 
prevenção da obesidade, entre outros.

Tarcilene Varela, coordenadora do PSE pela SMS, 
pontua que a parceria entre as secretarias será 
imprescindível para que o programa alcance os 
objetivos em áreas, como a zona rural, por exemplo.

“Acredito que esse vínculo entre educação e saúde só 
vai aumentar e os benefícios virão para os nossos 
educandos. Com esse vínculo, com essa conversa entre 
educação e saúde, a gente acredita que, apesar da 
distância na zona rural, a gente pode, sim, alinhar essa 
ida dos nossos profissionais de saúde, juntamente com 
a educação, levando os profissionais para realizarem as 
ações nessas escolas distantes”, explica.

O coordenador do PSE pela Semed, Orlando Morais, 
avalia que o diálogo entre as secretarias é fundamental 
para compreender o impacto que o programa, 
existente há 15 anos em Marabá, tem nas escolas do 
município.
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Programa passa de 72 para 93 escolas pactuadas
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Escola Família Agrícola aprova 18 alunos no IFPA
A Escola Família Agrícola (EFA), pertencente à rede 
municipal de ensino de Marabá, tem muito o que 
comemorar com a aprovação de 18 alunos que irão 
estudar curso técnico de Agropecuária, com treze 
aprovados e curso técnico de Agroindústria, com cinco 
aprovações, no Campus Rural do Instituto Federal do 
Pará (IFPA).

No último processo seletivo, o edital do IFPA levou em 
consideração notas do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental, além de uma entrevista com os 
candidatos inscritos.

Uma das alunas aprovadas foi Meilyane Borges, 15 
anos, de São Domingos do Araguaia e entrou na EFA 

para cursar o 9° ano, tendo o objetivo de ingressar no 
Instituto. Ela conta que o processo seletivo foi bastante 
tranquilo e que saiu bem na entrevista graças às 
atividades de apresentação que realizou ao longo do 
ano, na escola. Ela compartilha o sentimento em 
relação à escola e o que espera da nova etapa em sua 
vida.

A Escola Família Agrícola existe desde 2014 e funciona 
sob a pedagogia de alternância. Há uma turma para 
cada ano do segundo segmento da educação 
fundamental. Os alunos estudam em regime de semi-
internato. Durante duas semanas permanecem na 
sede da escola e nas outras duas voltam para casa no 
chamado “tempo comunidade”.

SEMED

Edital levou em consideração notas do 6º ao 9º ano
do Ensino Fundamental

Meilyane Borges, 15 anos, disse que a entrevista foi 
tranquila devido a treinos de apresentação
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Após dois anos, Carnaval de Marabá está de 
volta
Durante os anos de 2021 e 2022, o tradicional Carnaval 
de Marabá foi suspenso por causa da pandemia de 
Covid-19. Esse ano, a festividade momesca vai voltar 
com muitas atrações e está sendo organizada pela 
Secretaria Municipal de Cultura de Marabá (Secult). A 
programação inicia no dia 18 de fevereiro e segue até o 
dia 21.

Neste ano, a programação vai ocorrer em cada núcleo 
da cidade, iniciando no sábado dia 18, na Praça dos 
Sonhos, núcleo São Félix. Por lá, os shows começam às 
20h com um concerto da Carajazz Marabá Orquestra, 
seguido de Izael Costa, Polyana Braga, Kaká Devasso, 
do Maranhão, e finalizando com DJ John Play.

No domingo, dia 19, a programação será na Praça São 
Félix de Valois, na Marabá Pioneira, e inicia às 17 horas 
com o Arrastão com o bloco “Alegria Não Tem Idade”, 
com idosos atendidos pela Secretaria de Assistência 
Social, Proteção e Assuntos Comunitários, seguido do 
show de Bilu Oliveira e Marquinhos Black, Léo Nicácio, 
depois com grande Arrastão dos blocos integrantes da 
LICAM (Liga Carnavalesca de Marabá), Banda Frevo 
Maior, a banda baiana Braga Boys e finalizando com o 
DJ Dudu.

Tanto no núcleo São Félix, quanto na Marabá Pioneira, 
os shows serão realizados em parceria com a Liga de 
Carnaval da cidade.

No dia 20, o carnaval acontece em parceria com o Bloco 
Vai Quem Quer, no estacionamento da Feira da Folha 
28, na Nova Marabá. A programação inicia às 18h com a 
Banda Negra Melodia. A seguir se apresentam Luizinho 
Swing, a banda paraense Fruto Sensual e o DJ Renilson.

Na terça-feira, 21, a programação acontece em 
parceria com o Bloco Gaiola das Loucas, na Avenida 
Tocantins, e inicia às 14h com o DJ Luan Hifi e segue 
com a Banda Carnavalesca de Marabá, Ailton Pagodão, 
Beto Lima, Banda Warilou e DJ Maestro Nilson.

“Depois de dois longos anos de pandemia, a mais 
tradicional festa popular do planeta vai acontecer aqui 
na nossa cidade. A princípio, a Prefeitura Municipal 
juntamente com a Secretaria de Cultura, a Liga e os 
grandes blocos da cidade desenvolveram uma 
programação que contempla todos os quatro grandes 
núcleos”, ressalta o secretário interino de cultura, 
Genival Crescêncio.

Ele ainda destaca a diversidade de ritmos presentes na 
programação de carnaval, pensada para atender o 
público de Marabá e região. “A prefeitura está 
preparando uma grande festa, com muita segurança, 
como sempre ocorre. Desde já, a gente convida a 
população da cidade, das cidades circunvizinhas para 
virem participar de um dos maiores carnavais, que vai 
acontecer aqui em Marabá”, convida.
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