
INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA DE MARABÁ 
EDIÇÃO 232 MARABÁ 30 DE JANEIRO  A 5 DE FEVEREIRO| 2023

Obras de drenagem avançam
 no Bairro Liberdade

SEVOP



Prefeito Tião Miranda visita obras de 
drenagem na Avenida Gaviões
A Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop) avança 
nos serviços de drenagem e colocação de bueiros na 
Avenida Gaviões, no Bairro Liberdade. 

As equipes começaram os trabalhos no cruzamento 
com a Rua Nossa Senhora Aparecida e seguem até a 
Avenida Paraíso, entre os bairros Liberdade e 
Independência. Os serviços contemplados incluem 
ampliações de tubos em concreto, instalações de 
aduelas, bocas de lobo e poços de visita. O objetivo é 
receber melhor captação e vazão das águas pluviais 
pelo novo sistema instalado.  

Para o autônomo Jacó Alcântara, 49 anos, a obra de 

drenagem é um avanço para a rua, onde ele mora há 
mais de 30 anos. “Quando nós mudamos pra cá, para 
esse bairro Liberdade, essa rua aqui era muito feia, a 
gente passava por tábuas, por uma grota que era do 
Aeroporto. Agora com esse serviço que eles estão 
fazendo, não vai ter mais problema de água nas ruas”, 
expressa.

“É uma obra que está bem avançada e será concluída 
bem antes do previsto. Já está 70% concluída. O 
principal objetivo é acabar com os constantes 
alagamentos, que acontecem com frequência em 
época de fortes chuvas, gerando grandes transtornos”, 
destaca o fiscal da obra pela Sevop, Saulo Almeida.

SEVOP

Moradores estão satisfeitos com  as obras no Liberdade
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         Equipes começaram serviço na Rua Nossa Senhora Aparecida e seguem até a Av. Paraíso 

Serviços contemplam ampliações de tubos, instalação
 de aduelas, bocas de lobo e poços de visita
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Em 2022, SAMU atendeu mais de 700 ocorrências 
mensais
Um dos sons mais característicos no trânsito com 
certeza é a sirene de uma ambulância. Em grande parte 
das vezes, quando os motoristas olham pelo retrovisor é 
a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), pedindo passagem seja para chegar 
ao local onde a equipe foi solicitada ou para 
encaminhar pessoas atendidas ao hospital.

Em Marabá, o SAMU foi criado em 2005. Já a Central 
Regional de Regulação das Urgências na Região de 
Carajás (CRRU) foi criada em 2013. A Central é 
responsável pelo atendimento do SAMU em 17 
municípios da região somando mais de 930 mil pessoas 
cobertas pelo serviço.

O SAMU conta com dois tipos de ambulâncias, que são 
acionadas de acordo com a avaliação pela regulação. A 
primeira é a Unidade de Suporte Básico, que atende 
casos nde não há risco iminente de morte, e a Unidade 
de Suporte Avançado, que conta com UTI móvel.

As três Unidades de Suporte Básico são compostas por 
técnico de enfermagem e pelo condutor socorrista. Já a 
equipe da Unidade de Suporte Avançado é composta 
por enfermeiro, médico e condutor socorrista. Em 
2022, o SAMU Marabá atendeu, por mês, em média 713 
chamadas, com cerca de 24 ocorrências atendidas 
diariamente, apenas em Marabá. São 85 profissionais 
que atuam em regime de escala.

SMS

Cidade possui ambulâncias de Suporte Básico e
Avançado, que dispõem de UTI móvel
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         São cerca de 24 atendimentos realizados diariamente em Marabá

Central de Regulação é responsável por 17 municípios
da região
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Instituto Sorriso Legal renova autoestima de
mais de 5 mil pacientes em 2022
Há mais de 20 anos, o projeto Sorriso Legal traz sorrisos 
para as crianças e adultos de Marabá e região. O 
Instituto trata crianças e adultos com fissura 
labiopalatina, síndrome de down, autismo, entre 
outros, conta com o apoio da Prefeitura de Marabá  e 
ano passado atendeu 5200 pacientes.

De acordo com a presidente e fundadora do Instituto, 
Ana Paula Guedes Cabral, são feitas cerca de 20 
cirurgias por mês. Além disso, o Instituto dispõe de 
serviços odontológicos, assistência social, nutrição, 
fonoaudiologia, psicólogo, cirurgião plástico e técnico 
de prótese.

A parceria com a prefeitura de Marabá é feita através  da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na cedência de 
profissionais e no uso da estrutura quando solicitado. 
Atualmente também o Hospital Materno Infantil faz a 
coleta de células-tronco retiradas do sangue do cordão 
umbilical para criar um tratamento que pode reduzir o 
número de operações necessárias para bebês com essa 
condição.

As mães que tiverem o diagnóstico de lábio leporino em 
seus bebês, podem solicitar a cesariana eletiva para 
retirada de células tronco do cordão umbilical.O   
diagnóstico  é feito  antes do nascimento da criança.
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São feitas cerca de 20 cirurgias por mês

Células-tronco do cordão umbilical são retiradas
no HMI para auxiliar tratamento

Atendimento é livre a qualquer pessoa que procurar
o Instituto
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Centro de Referência Integrado à Saúde da Mulher 
realizou mais de 23 mil procedimentos em 2022
As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) são porta de 
entrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), um dos 
maiores do mundo. E por ser tão grande, inclui 
atendimentos especializados à saúde das mulheres, 
maioria da população brasileira. A mulher é amparada 
por Lei no acesso a alguns procedimentos rotineiros, 
como realização do PCCU ou Papanicolau (Prevenção 
do Câncer do Colo do Útero) e da mamografia (exame 
para detecção do câncer de mama). 

Esses e vários outros serviços são essenciais à saúde 
feminina e estão disponíveis pelo Centro de Referência 
em Saúde da Mulher,  o  CRISMU, local izado 

temporariamente na UBS da Folha 33, Nova Marabá, já 
que o novo prédio  está em execução, na Folha 31.

Dos 23.914 procedimentos realizados em 2022, 12.319 
foram ginecológicos em geral, 2.258 mamografias, 
2.574 ultrassonografias, 5.008 atendimentos do 
Planejamento Familiar, englobando mais 9.790 
ginecológicos dentro do projeto.

Escala de profissionais contempla ginecologistas, 
radiologistas, biomédicos, enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem, de ultrassonografia, biópsia 
e colposcopia, 
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Foram realizados 12.319 exames ginecológicos

Laboratório de Citologia faz análise dos exames do 
PCCU de toda região

Ações de cuidados da saúde feminina também incluem
atividades nas UBS’s
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Semed realiza 1º Seminário de Boas Práticas em 
Recomposição de Aprendizagem
Na sexta-feira (3), no auditório da Faculdade 
Anhanguera, acontece o 1º Seminário de Boas Práticas 
em Recomposição de Aprendizagem, promovido pela 
Secretaria Municipal de Educação. O evento visa 
c o n s o l i d a r  a  p ro p o s t a  d e  re c o m p o s i ç ã o  d e 
aprendizado, iniciada em 2022, em virtude da 
pandemia, e que será mantida e aprimorada para 2023.

O público-alvo do seminário são gestores, diretores, 
c o o rd e n a d o re s  p e d a g ó g i c o s ,  o r i e n t a d o re s , 
professores e representantes dos professores. Na 
abertura do evento, o vice-prefeito Luciano Lopes Dias 
destacou que o seminário vai inspirar novos trabalhos 
pedagógicos nas escolas.

No início do evento foi realizada uma palestra com a 
professora Cristiane Chica, da Fundação Lemman. Já 
no segundo momento, mais de 50  escolas fizeram 
apresentações, demonstrando as experiências bem 
sucedidas durante o ano de 2022.

Uma das apresentações foi da escola Basílio Miguel, 
que tem 234 alunos do 1º ao 5º ano. A diretora Mag 
Concimayry explica que os alunos foram divididos 
segundo o nível de aprendizagem e as aulas eram 
dadas tanto de acordo com a turma, como nesses 
pequenos grupos desenvolvidos após avaliação do 
professor, independente da série em que estavam 
matriculados.

GESTÃO

Público-alvo composto por gestores, diretores, 
coordenadores, orientadores e professores

Diretor de ensino da Semed, Fábio Rogério, abriu os 
trabalhos
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Evento discute ideias para desenvolvimento de alunos prejudicados pela pandemia
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A magia de “Tia Nila” na portaria da Escola João 
Anastácio

Professora de Matemática? Não; de Português? nada; 
História? Nananinanão; Inglês? Ops, not; de Ciências? 
Negativo; de Educação Física? Também não. A 
servidora mais querida pela maioria dos alunos da 
Escola João Anastácio de Queiroz, é simplesmente “Tia 
Nila”. Isso mesmo, a agente de portaria, cujo verdadeiro 
nome é Manzanilla Vieira Medina, faz a alegria da 
criançada e retribui o carinho com palavras de afeto na 
entrada, durante o recreio e na saída.

E engana-se quem pensa que ela seja preferida 
somente pelos alunos. Pais, diretora e outros 
professores também elogiam essa senhora de cabelos 
brancos e voz aveludada que recebe e despede-se de 
quem chega em uma das maiores escolas municipais 
da Nova Marabá, na Folha 16. Ela é carioca, veio do Rio 
de Janeiro com a irmã e o cunhado (que era militar), em 
1997. Mas Manzanilla acabou ficando em Marabá e se 
tornando “Tia Nila”.

Ela tem estrada na educação. São 20 anos na função de 
agente de portaria, mas já foi (ASG) Agente de Serviços 
Gerais e – também – professora, quando a Escola João 
Anastácio funcionava na Folha 27, numa estrutura bem 
acanhada.

Depois que o prédio atual foi inaugurado, ela também 
foi pra lá e, hoje, pode ser considerada um patrimônio 
da escola e referência no trabalho que executa. E a 
agente de portaria não se importa de andar a segunda 

milha. Quando chega à escola, logo cedinho, ela abre as 
salas de aula, liga a bomba de água e vai para o portão da 
escola, quando os alunos começam a chegar.

Ela do lado de fora, eles do lado de dentro, o diálogo 
começa. Dão bom dia, falam sobre vários assuntos. 
Quando a reportagem dialogava separadamente com 
Manzanilla, os alunos se aproximaram, sem saber que 
ela estava sendo entrevistada, e pediram para que a 
agente de portaria fosse para a sala de aula, porque o 
professor de determinada disciplina ainda não havia 
chegado.

Quem também percebeu o cuidado diferenciado de 
Nila com os alunos foi a secretária de Educação, Marilza 
Leite, logo no primeiro dia de aula deste ano. Ela viu 
quando os alunos correram para abraçá-la e, do alto de 
sua longa experiência em escolas de Marabá. “O 
exemplo dessa mulher precisa ser contado. Uma 
servidora humilde, que, no dia a dia, entende que seu 
trabalho também é parte da educação”, diz a secretária.

Nila diz que os alunos querem demonstrar o carinho e 
gratidão com seu atendimento, que às vezes lhe dão 
alimentos também. Ela, por sua vez, no final da aula, 
chega a emprestar o aparelho celular para aqueles que 
precisam lembrar os pais que a aula acabou. “Eu 
também aconselho bastante. Para mim, todos são bons 
alunos, todos merecem o mesmo tratamento”, explica.
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Alunos demonstram carinho pela agente de portaria
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João Anastácio de Queiroz passa por obras de 
urbanização após finalização da quadra
Os alunos da Escola João Anastácio de Queiroz, na 
Folha 16, estão aproveitando as mudanças que 
ocorrem no ambiente escolar. Após passar por uma 
grande reforma em 2021, a escola está prestes a ganhar 
um nova quadra poliesportiva coberta e passa por 
obras de urbanização na parte externa.

Atualmente está sendo executada a obra de um 
estacionamento e urbanização na escola, no espaço 
que dá acesso à quadra poliesportiva. O local contará 
com arborização,  iluminação com postes, bancos e 
lixeiras metálicas.

A área em obra abrange cerca de 832,00m², sendo 

666,60m² de estacionamento em concreto armado 
contendo 19 vagas para veículos, sendo 1 para 
cadeirante e 2 para idosos. Nas áreas de jardinagem 
onde serão aplicado as placas de gramas, serão 
165,40m², onde também haverá plantação de Ipês 
Roxos e árvores de baixo porte, o que cria um espaço 
com sombras e ventilação.

A escola João Anastácio tem hoje 615 alunos do 1º ao 9º 
ano e 200 alunos no Ceeja. Uma delas é a aluna Juliana 
Vitória, 12 anos, que comemora a chegada da quadra.
“Muito bom, um espaço bem grande, bom para 
eventos, apresentações e mais interação entre os 
alunos”, completa a estudante.

SEVOP

Nova quadra coberta já está sendo utilizada Juliana Vitória, 12 anos, diz que as aulas melhoraram
muito com os novos espaços
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Novo espaço irá conter vagas de estacionamento e arborização para os alunos
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Casa da Cultura é reconhecida pelo trabalho em 
saúde, segurança e meio ambiente
A Fundação Casa da Cultura de Marabá recebeu, esta 
semana, o resultado da auditoria realizada pela 
contratante Vale sobre o Índice de Desenvolvimento do 
Fornecedor (IDF). Nos últimos cinco anos, com a 
gestão da presidente Vanda Américo, a instituição subiu 
de 39% para 89%.

A análise da mineradora é feita através do setor de 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

O resultado positivo é consequência do trabalho 
realizado em favor da preservação da saúde e 
integridade dos colaboradores, da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e controle de eventuais 
ocorrências de riscos ambientais existentes no local de 
trabalho.

Buscando uma melhora contínua através das ideias e 
atribuições aplicadas nos processos das atividades, a 
FCCM está aperfeiçoando cada vez mais o sistema de 
gestão de SSMA com o monitoramento e análise crítica 
do sistema.

O aumento significativo, ano após ano, do índice da 
Casa da Cultura em relação aos quesitos analisados 
pela contratante, vão muito além de números. Para 
Vanda Américo, isso significa que a região, mais 
especificamente o município de Marabá, tem aptidão e 
profissionais altamente capacitados para desenvolver 

um trabalho de excelência.

Estou na vida pública há muitos anos, lutando pelo 
mercado de trabalho em Marabá e, estar a frente da 
Fundação nesse momento de crescimento e 
consolidação é mostrar para a região de Marabá que 
estamos capacitados para fazer um trabalho de 
excelência para qualquer empresa, nacional ou 
internacional”.

Segundo a presidente, o resultado dessa avaliação feita 
pela  Vale  é  f r uto  de  um conjunto de  ações, 
investimentos e capacitações realizadas nos últimos 
anos. Manter essa crescente no IDF fez com que a 
FCCM fosse premiada, a nível nacional entre as 
empresas de licenciamento, como Empresa Destaque 
da Vale.

“Isso passa a ser uma referência para a região. A FCCM 
está terminando a conclusão de uma Especialização 
em Arqueologia, e agora em fevereiro iniciam as aulas 
do primeiro curso de Especialização em Patrimônio 
Espeleológico do Brasil. Isso é muito importante para 
Marabá, para o Estado do Pará, para a Amazônia. 
Estamos preocupados em capacitar o nosso povo para 
o mercado de trabalho. Portanto, estamos avisando as 
empresas que não permitiremos que nosso povo 
continue a ser excluído com esse discurso, que não é 
verdadeiro”, finaliza Vanda.

FCCM
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Indice de Desenvolvimento subiu de 39% para 89% segundo auditoria da Vale
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Museu Municipal Francisco Coelho recebeu mais 
de 17 mil visitantes em 2022
Localizado na Praça Duque de Caxias, Marabá Pioneira, 
o Museu Municipal Francisco Coelho é parada 
obrigatória para quem deseja conhecer mais sobre 
Marabá e região. Além dos acervos da Fundação Casa 
de Cultura de Marabá (FCCM) à qual o Museu está 
administrativamente ligado, o prédio revitalizado e 
entregue à população em 2020, abriga vários elementos 
históricos, geográficos e culturais da cidade e de outros 
m u n i c í p i o s,  c o m o  d a  Se r ra  d o s  Ca ra j á s,  d e 
Parauapebas; Serra Pelada, de Curionópolis; Serra das 
Andorinhas, de São Geraldo do Araguaia e tantos 
outros.

Só no ano passado, o Museu recebeu 17.100 visitantes, 

sendo 11.782 moradores de Marabá.  Através das 10 
salas criativas que compõem a rota de quem visita, o 
museu reúne 440 itens de várias áreas diferentes, como 
a história de Marabá, de forma cronológica e ilustrada 
por fotos e objetos marcados em cada período, seja 
político ou econômico, como os ciclos da borracha e da 
castanha, por exemplo

Durante o ano inteiro, acontecem algumas exposições 
temporárias que duram, em média 30 dias e são 
divulgadas previamente nas redes sociais do Museu.  
Para esse mês de carnaval, O Museu Francisco Coelho 
programou o chamado ‘Carna Chico’, em parceria com 
o Clube de Mães do NEI Arco-Íris.

FCCM

Museu dispõe de lojinha com histórias e memórias da
cidade

São 10 salas diferentes, com 440 itens de várias áreas
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Escolas agendam visitas para os alunos conhecerem o local
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Retomado o Projeto Esporte é Vida para  crianças 
na Escola Ida Valmont

SEMEL

A ginástica artística conta com 4 competições
realizadas ao longo do ano

A estudante Laura Almeida, 10 anos, participa do 
projeto de karatê e ginástica artística
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                                          Projeto atende cerca de 220 alunos em 2023
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Na sexta-feira (3), os alunos da Escola Ida Valmont, no 
bairro Belo Horizonte, iniciaram mais uma etapa do 
Projeto “Esporte É Vida” da Secretaria Municipal de 
Esportes (Semel), que também funciona na Escola 
Maria de Jesus, na Folha 25, e no Ginásio Poliesportivo 
Renato Veloso, da Folha 16, Nova Marabá.

Na Escola Ida Valmont são 70 alunos atendidos, sendo 
40 nas aulas de karatê e 30 na ginástica artística. Nos 
três polos, o Projeto atende 220 alunos nos três núcleos, 
ainda com vagas abertas.

O coordenador da ginástica artística, Bruno Pantoja, 
explica que o projeto de ginástica conta com 4 

competições, que acontecem 2 vezes por semestre. Elas 
servem para medir o nível dos alunos e ver como 
ensiná-los e onde encaixá-los.

A  L a u r a  A l m e i d a  S a n t o s ,  1 0  a n o s ,  e s t a v a 
empolgadíssima com o retorno do projeto. Ela 
participa das aulas de karatê e de ginástica artística.

“Aprendi muitas coisas. Agora faço estrelinhas maiores. 
Fazia tudo de qualquer jeito, agora me dediquei e tô 
gostando mais de esporte, não quero ficar em casa 
parada. Faço ginástica e karatê. Sou faixa amarela no 
karatê, estou animada com a volta. Queria agradecer o 
tio Bruno que vem ensinar as meninas. Obrigada”.

https://maraba.pa.gov.br/educacao-maraba-aulas-iniciaram-hoje-23/
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“Ginástica para mulheres” está de volta em 
mais de 20 espaços públicos do município
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) está 
de volta com vários projetos esportivos e de bem estar 
pela cidade. Um deles é o “Ginástica para mulheres”, 
que retornou às atividades na segunda, 30, e leva 
qualidade de vida a cerca de 1.500 mulheres em todos 
os núcleos de Marabá e também na Zona Rural.

Atualmente, professores de Educação Física e 
estagiários na área, atuam no projeto. As aulas são 
gratuitas e não há necessidade de inscrição. Para 
interessadas basta comparecer a um dos polos no 
horário das aulas e participar.

A professora Tina Chaves está há 9 anos no programa e 
afirma que a mulherada está sempre animada, pois é 
um momento em que trabalha a autoestima, além da 
saúde.

O projeto “Ginástica para Mulheres” é realizado de 
segunda a sexta. 

10 profissionais estão envolvidos nas aulas do 
Ginástica para mulheres.
A depender do treino planejado, cada aula pode durar 
de 40 a 60 minutos.

SEMEL

Projeto  é realizado de segunda a sexta A aposentada Cleide Marina já participa das atividades
há 5 anos e comemora o retorno
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Projeto atende cerca de 1500 mulheres
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Murumuru e Morada Nova  recebem serviços de
 infraestrutura e manutenção
Quem passeia ou trabalha pela zona rural de Marabá já 
sentiu a diferença das obras que estão sendo realizadas 
pelas equipes da Secretaria de Viação e Obras Públicas 
(Sevop), melhorando a trafegabilidade e garantindo 
mais conforto para a população.

A Ponte do Geladinho, ligando a Vila do Murumuru à 
Vila do Deserto, já foi construída e a vicinal Zibeti está 
sendo empiçarrada, bem como a construção da ponte 
que liga Vila Murumuru à Vila Sarandi.

A ponte sobre o Rio Murumuru, distante cerca de 18 
quilômetros da zona urbana de Marabá, mede 18 
metros de extensão por 9,20 metros de largura, mão 

dupla e completamente construída em concreto 
armado em substituição a uma antiga ponte de ferro, 
que já tinha a estrutura comprometida pelo longo 
tempo de uso e ameaçava cair.

Recentemente também foi construída uma segunda 
ponte que está beneficiando os pequenos agricultores 
da Vicinal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Projeto 
de Assentamento (PA) Sabino São Pedro, na região do 
Geladinho. Ela foi entregue em 2021 e beneficia, em 
média, 300 agricultores. A ponte foi construída em 
concreto armado e substituiu uma antiga em madeira, 
que estava desgastada pela ação do tempo e pelo f 
grande fluxo de produtores rurais.

SEVOP

Trabalhadores atuam  em diversos pontos de 
acesso da região

Ponte que liga Murumuru a Vila do Deserto já foi 
construída
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Obras facilitam a vida de produtores rurais e do transporte escolar da região

30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023

https://maraba.pa.gov.br/cidade-feirantes-conforto-aumento-vendas-feira-f28/
https://maraba.pa.gov.br/cidade-feirantes-conforto-aumento-vendas-feira-f28/
https://maraba.pa.gov.br/cidade-feirantes-conforto-aumento-vendas-feira-f28/


Iniciadas as obras do Parque Ambiental da 
Fundação Casa da Cultura em Murumuru
Já estão em andamento as obras do Parque Ambiental 
Murumuru, Projeto da Fundação Casa de Cultura de 
Marabá (FCCM) que criará um ponto de estudo da 
biodiversidade da nossa região, com apoio da 
Fundação Vale do Rio Doce.

O espaço terá locais de estudo, laboratórios para 
desenvolvimento de estudos da região e análise dos 
animais e de plantas. O objetivo é desenvolver 
pesquisas sobre  os animais e vegetação daregião da 
região, assim comosobre o solo. 

Também será contemplado um ponto de teatro para 

receber palestrantes e crianças da rede de ensino de 
Marabá e da própria Fundação.

Será um local tanto para estudo quanto para passeio e 
realização de trilhas.

As obras irão contemplar dois quiosques, laboratório, 
sala de estudos, anfiteatro, portaria, alojamento para 
funcionários e o prédio administrativo.

Atualmente está sendo feito a entrada e demarcação 
das trilhas para os visitantes e a construção do prédio 
administrativo. 

SEVOP

Anfiteatro será uma das atrações do local Entrada e demarcação das trilhas já estão sendo feitas
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Local terá laboratórios para estudos sobre a região
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3º dia da folia contará com mistura de ritmos, 
arrastão de bloco e Banda Fruto Sensual
Durante os quatro dias de programação, de 18 a 21 de 
fevereiro, diversas atrações irão comandar o Carnaval 
de Marabá, que volta a ser realizado após dois anos. Na 
segunda-feira, dia 20 de fevereiro, a folia será no 
estacionamento da Feira da Folha 28, com o bloco de 
Carnaval Vai Quem Quer, que em 2023 completa 40 
anos de existência. O evento é realizado pela Prefeitura 
de Marabá, por meio da Secretaria Municipal de 
Cultura, com o apoio da Liga Carnavalesca de Marabá 
(LICAM).

O bloco surgiu na Folha 28 como uma brincadeira 
entre amigos. Ao longo dos anos, cresceu e se tornou 
um dos mais tradicionais da cidade. A primeira atração 
será a banda Negra Melodia, de Marabá, que já tem 14 

anos de estrada e surgiu quando os integrantes, a 
cantora Jane Martins e o cantor e guitarrista Marcelo 
Me l o,  c u r s a v a m  C i ê n c i a s  S o c i a i s  n a  e n t ã o 
Univers idade Federal  do Pará  (UFPA),  hoje 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(Unifesspa).

Quem vai fechar a noite do dia 20 será o DJ Renison VIP, 
que vai envolver o público em uma atmosfera de 
aparelhagem com muita música paraense.

Ainda na segunda-feira, dia 20, a programação contará 
com apresentações do cantor Luizinho Swing e da 
banda de tecnobrega Fruto Sensual. Tudo a partir das 
18 horas.

CARNAVAL

Bloco Vai Quem Quer tornou-se um dos mais 
tradicionais da cidade

Atrações são pensadas para toda a família
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Bloco reune-se na Folha 28

30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023
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Bloco Gaiola das Loucas prepara super atração 
para encerramento da folia
Tradição do carnaval marabaense, o Bloco Gaiola das 
Loucas prepara uma atração toda especial para o dia 
21, terça-feira de carnaval. A expectativa deste ano é 
que em torno de 70 mil foliões participem da festa, 
superando as marcas dos anos anteriores.

Diferente dos outros anos, a concentração irá ocorrer 
próximo à Feira da Laranjeiras e irá percorrer o Núcleo 
Cidade Nova e segue até a Praça do Novo Horizonte. O 
percurso sairá às 16h com previsão de chegada entre 
17h e 17h30min. O bloco irá subir pela Rua Pedro 
Marinho (contramão), passa pela Av. Nagib Muran, 
pegando a Av. Itacaiúnas, indo pela Avenida Manaus, R. 
Rio Grande do Sul, corta a Av. Tocantins, sobe pela R. 

Simplício Costa até chegar na praça.  

Os trios que irão puxar os blocos não serão os mesmos 
que farão as apresentações na praça. As atrações do dia 
ainda irão contemplar Luan Hi-fi, Banda Carnavalesca, 
Ailton Pagodão, Beto Lima, Banda Warilou e Dj Maestro 
Nilson. Já acompanhei o Gaiola, e agora estou feliz em 
fazer parte desse evento maravilhoso.

O Bloco também se preocupa com a segurança. Entre a 
Rua Miguel Davi e o Lions Clube de Marabá, todas as 
portas de vidro das lojas e casas serão fechadas com 
tapumes para evitar inconvenientes.O Gaiola das 
Loucas já tem  38 anos de existência.

CARNAVAL
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Bloco é famoso por ter homens vestidos com roupas femininas

30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023

Bloco sai da Laranjeiras e atravessará o Núcleo 
Cidade Nova

Palco será montado próximo à Praça do Novo Horizonte
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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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