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Construção do Parque 
Ambiental Vavazão
transforma área

OBRAS



Construção do Parque Ambiental Vavazão 
modifica  a região e vida dos moradores
A obra de construção do Parque Ambiental Vavazão, no 
final da Avenida Antônio Vilhena, no bairro da 
Independência, transforma o cenário de um dos 
balneários tradicionais da cidade. Após a etapa de 
aterramento e terraplanagem está em andamento a 
concretagem da área do estacionamento.

A próxima etapa consiste na construção da Pista de 
Caminhada. O projeto segue com a construção do 
espaço onde será montada a academia ao ar livre, 
playground, quiosques, área verde e dois mirantes para 
contemplação do Rio Itacaiúnas. Com a urbanização da 
área, o projeto atende um antigo desejo dos moradores 
e também dos comerciantes.

“Moro há 19 anos neste bairro e agora Deus está 
abençoando e vai estar tudo certo, espero que a água 
não suba ainda e agora as coisas vão acontecer, se Deus 
quiser”, comemora  a Luiza Pires de Moraes.

A água a qual dona Luiza Pires refere é a cheia periódica 
que costuma atingir o local. Neste período do ano, o 
nível do Rio Itacaiúnas se eleva e atinge todo o local. 
Caso ocorra , a obra terá que ser temporariamente 
interrompida .“Nós elevamos toda a área, mas a água 
pode atingir o acesso e assim dificultar a continuidade 
do trabalho, mas a obra já está bem adiantada e ainda 
este ano a população pode esperar um excelente 
espaço de lazer”, afirmou o secretário Fábio Moreira.
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Obras seguem a todo vapor para alegria de moradores
e comerciantes
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         Tradicional balneário da cidade ganha grande projeto de urbanização

Próxima etapa da obra consiste na construção da
pista de caminhada
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Professora e alunas celebram Dia Internacional 
das Mulheres e Meninas na Ciência
O Dia Internacional das Mulheres e Meninas na 
Ciência, comemorado em 11 de fevereiro desde 2015, 
após uma iniciativa da Unesco e da ONU, busca exaltar 
os feitos das profissionais da área e inspirar as novas 
gerações a participar de carreiras ligadas à ciência.

Para comemorar essa data, neste sábado, conversamos 
com uma professora de Ciências da rede municipal de 
educação e duas alunas da Escola Josineide Tavares, 
localizada no Bairro Liberdade.

Andreza Souza Jorge é professora do componente 

curricular Ciência na Escola Josineide Tavares há oito 
anos,  em turmas do 6º  ao 9º  ano do ensino 
fundamental. Ela gosta de trabalhar Ciência com 
atividades práticas e até conseguiu, com apoio da 
direção da escola, montar um espaço para realizar 
experimentos com os alunos.

“A gente passa quatro anos na faculdade e não aprende 
tanto quanto na prática. Ciência é tão gostoso, é o ar 
que respiramos, é o nosso corpo. Não deveria ter aluno 
que não gostasse de Ciência (r i ,  em tom de 
gargalhada)”.
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Atividades práticas envolvendo ciências são realizadas nas escolas

Maquetes são utilizadas no aprendizado Aluna Kettly Natasha quer ser policial forense
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Skate tem cenário promissor para celebrar o Dia 
do Atleta Profissional
Quando crianças muitas pessoas sonham em 
tornarem-se atletas profissionais, seja em esportes 
tradicionais como futebol, vôlei ou em esportes 
considerados mais alternativos como skate, que vem 
ganhando cada vez mais adeptos na cidade.

O skate há muito tempo deixou de ser considerado 
apenas brincadeira ou diversão. Além de um estilo de 
vida ganhou maiores status enquanto esporte e virou 
profissão, sendo inclusive reconhecido como esporte 
olímpico na última edição das Olimpíadas ocorrida em 
2020 no Japão.  

Em Marabá tem uma galera que há muito tempo luta 

pelo reconhecimento do esporte. A Associação dos 
Skatistas de Marabá (Amask) foi fundada em 2005 por 
skatistas de Marabá que hoje comemoram o respeito 
adquirido pelos atletas e o aumento na gama de opções 
para a prática de skate na cidade.

Atualmente são realizadas três grandes competições 
em Marabá, que fazem parte do Circuito Marabaense 
de Skate, desenvolvido pela Amask em parceria com a 
Secretaria Municipal de Esporte (Semel). A primeira 
ocorre junto à Taça Cidade, projeto de esporte da Semel 
que reúne várias competições esportivas. O Circuito 
Marabaense de Skate, etapa Marabá Birthday, está 
previsto para o início de abril.
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Anualmente, Marabá conta com três grandes competições de skate

Associação dos Skatistas de Marabá (Amask) foi criada 
em 2005

Etapa Marabá Birthday acontece dentro da Taça Cidade,
competição desenvolvida pela Semel
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Escolinhas de Futebol ajudam crianças a
realizarem sonhos de serem atletas profissionais

SEMEL

Escolinha já enviou seis atletas a times profissionais Luiz Guilherme, 10 anos, sonha em  ser jogador de 
futebol
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140 alunos participam da Escola Prolote, que conta com apoio da Semel

Na sexta,10 de fevereiro, é o dia do atleta profissional, 
que é o sonho de muitos meninos e meninas, sejam eles 
ainda crianças ou adolescentes. Para realizar o sonho 
de ser um jogador de futebol profissional, por exemplo, 
um dos primeiros degraus a ser alcançado é o ingresso 
nas escolinhas de futebol e uma delas é a Prolote, da 
Folha 16, na Nova Marabá, que tem apenas quatro anos, 
mas já treina cerca de 140 crianças e adolescentes entre 
cinco e 16 anos. A Prolote conta ainda com o apoio da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel)..

A escolinha também já ganhou projeção nacional. 
Somente daqui de Marabá, a Prolote já enviou seis 
atletas para times profissionais.

O jogador mirim, Luiz Guilherme, de 10 anos, ressalta 
que seu sonho é ser jogador profissional e já até 
participou de uma seleção. “Meu sonho é ser jogador de 
para poder sustentar a minha família, comprar uma 
casa nova para a minha mãe, ajudar a minha avó. Para 
alcançar meu sonho, estou me dedicando. Não pode 
ficar só esperando a avaliação chegar e na avaliação não 
pode dar mole. Já até participei de uma e não consegui, 
mas talvez na próxima eu consigo”, avalia.  

Outro aluno que também tem esse sonho é o Davi 
Lucas. “Quero ser jogador profissional, do Flamengo ou 
desses times grandes, para poder ajudar minha família. 
É o meu sonho”, confessa.
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Servidores do CCZ recebem palestra sobre saúde 
do trabalhador
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Palestra abordou uso de EPIs, esterilização de materiais e práticas em laboratório

Na manhã desta sexta-feira, 10, servidores do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) receberam uma palestra 
sobre saúde do trabalhador, organizada pela Vigilância 
em Saúde do Trabalhador (Visat) e pelo Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

O momento orientou os servidores do CCZ sobre os 
cuidados referentes às atividades diariamente no 
centro, como o uso dos equipamentos de proteção 
individual (EPI), esterilização de materiais e práticas 
em  laboratório, por exemplo.

“Hoje é uma capacitação e orientação para os nossos 
servidores sobre acidentes no trabalho para que a gente 
possa dar uma continuidade, uma força maior em 
relação àquele trabalhador que, às vezes, se contamina, 
às vezes tem acidente de trabalho e não quer se expor, 
nem notificar, ser notificado. Por isso, que estamos aqui 
para orientar como usar os EPI’s para proteção e 
segurança deles”, afirma a coordenadora da Visat, 
Eliane Corrêa.

Tanto a Visat quanto o Cerest buscam promover um 
ambiente saudável para o trabalhador, por meio de 
ações que colocam em prática a Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador. Nesse sentido, os órgãos 
realizam mapeamento para compreender quais 
atividades podem oferecer riscos e, a partir daí, planejar 
protocolos que evitem possíveis agravos para o 
trabalhador.

Em um ambiente como o CCZ, por exemplo, o foco é 
alertar para cuidados que podem ser relacionados a 
riscos biológicos, como manuseio de materiais 
perfurocortantes, contato físico com animais doentes; 
físicos, como ataques, mordidas e picadas de animais, 
calor e umidade; químicos, na limpeza e esterilização 
de materiais; e ergonômicos, no uso da força.

“O foco da palestra é baseado em cima dos riscos 
existentes na atividade que eles exercem. Então, vamos 
focar muito na importância do uso dos EPI’s e na 
prevenção das doenças prevalentes de zoonoses. Como 
eles trabalham muito com animais, há várias doenças 
que são transmitidas através da respiração, do contato. 
Então, enfatizamos a importância do uso do EPI 
quando estiverem em contato com esses animais”, 
explica o enfermeiro do trabalho, Adilson Moraes, do 
Cerest, que foi um dos palestrantes.

O coordenador do CCZ, Flávio Ferreira da Silva, ressalta 
a importância da palestra para os mais de 20 servidores 
do centro. Na palestra, os servidores tiveram acesso ao 
funcionamento do protocolo quando um trabalhador 
apresenta problema de saúde ou agravo causado pelo 
ambiente de trabalho, . Esse diagnóstico deve começar 
na atenção básica, no primeiro contato da pessoa com a 
Unidade Básica de Saúde. Outro aspecto importante 
abordado na palestra foi a saúde mental e impactos no 
ambiente de trabalho. A psicóloga Lourivaldina 
Menezes apresentou dinâmicas sobre a temática.
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Dia Mundial das Leguminosas é motivo de 
comemoração na agricultura familiar 
Desde 2018, o dia 10 de fevereiro é celebrado pela 
Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial 
das Leguminosas. Em Marabá, as leguminosas fazem 
parte do cardápio da merenda escolar e também de 
programa executado pela Secretaria Municipal de 
Agricultura (Seagri).

Sabe a combinação preferida de grande parte dos 
brasileiros? Pois é, feijão e arroz formam uma dupla 
perfeita que todos os dias está presente nas mesas de 
milhões de casas e restaurantes pelo país. O feijão é 
uma leguminosa. A característica principal das 
leguminosas é que são sementes que crescem em 
vagens.

Como exemplo temos também: soja, lentilha, ervilha, 
amendoim, grão de bico e outras. As leguminosas são 
ricas em proteínas, fibras e minerais.

Na merenda escolar do município há a presença de 
dois tipos de leguminosas: feijão e soja. A equipe 
sempre coloca, pelo menos três vezes por semana, as 
leguminosas em diferentes preparos no cardápio.

O feijão no prato dos estudantes da rede municipal de 
Marabá é proveniente da agricultura familiar do 
município,  Todos os anos, a Semed faz chamada 
pública para que, ao menos, 30% da alimentação seja 
da agricultura familiar.

SEAGRI

Feijão e soja são leguminosas presentes nas merendas
das crianças de Marabá
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Projetos incentivam produção de leguminosas na agricultura familiar
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Ao menos 30% da merenda escolar é composta por 
produtos vindos da agricultura familiar
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Departamento de Segurança Patrimonial recebe 
novas viaturas
O Departamento Municipal de Segurança Patrimonial 
(DMSP) recebeu duas novas viaturas SUV, que serão 
utilizadas pelo departamento nos serviços prestados à 
população. O secretário de segurança institucional, 
Jair Guimarães, destaca que mais duas viaturas serão 
entregues em breve.

“Serão quatro viaturas, todas estruturadas para 
necessidade do serviço, equipadas com rádio. Isso vem 
para valorizar o trabalho e melhorar ainda mais o 
serviço prestado pelo DMSP”, destacou.

Segundo o secretário, todos os outros órgãos de 
segurança receberão veículos novos, neste primeiro 

semestre. “A Guarda Municipal vai receber 5 viaturas 
SUV, inclusive equipada com cela para detentos se 
precisar. O DMTU também receberá 5 viaturas. São 
VTRs diferenciadas com rádio, celular, strobo, giroflex. 
É a gestão investindo na de segurança e trabalho, 
valorizando os agentes de segurança”, completou.

O DMSP conta com 238 servidores e atua em 65 postos 
fixos, além de dar suporte a outras ações de segurança. 
O coordenador do DMSP, Josafá Rosal de Souza, 
comemora a aquisição. “Agradecer a equipe de 
segurança que tem trabalhado arduamente para 
estruturar o departamento. As viaturas ajudam a 
executar oos serviços”, complementa. 

SMSI

Outras viaturas serão entregues  àGuarda Municipal
e DMTU ainda no primeiro semestre
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Duas viaturas novas já foram entregues e outras duas serão entregues em breve 
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DMSP conta hoje com 28 servidores que atuam em 
65 postos fixos e dão suporte na segurança
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Novo Conselho Gestor do Plano Diretor toma
 posse para o biênio 2023/2024
A Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan) 
empossou na tarde de quarta-feira, 8, no auditório da 
Faculdade Carajás, os 30 novos conselheiros do 
Conselho Gestor do Plano Diretor Participativo de 
Marabá, para o biênio 2023/2024. Essa é a 8ª gestão do 
Conselho, desde a criação do Plano Diretor de Marabá, 
em 2006. É formado por 15 membros do Poder 
Executivo, que são as secretarias pré-determinadas em 
lei e 15 membros da sociedade civil, também 
determinados em lei, por segmento. Os membros 
foram escolhidos durante a Conferência Municipal do 
Plano Diretor e da Conferência das Cidades, realizadas 
em novembro do ano passado.

O Secretário de Planejamento e Presidente do 
Conselho, Karam El Hajjar, explica um pouco sobre 
como funciona essa escolha.

“Fizemos uma revisão do Plano Diretor dez anos após 
sua criação, já na gestão atual do prefeito Sebastião 
Miranda. O conselho é renovado a cada dois anos 
durante a conferência. Na conferência de novembro de 
2022 foram escolhidos os membros e hoje nós estamos 
dando posse para eles. Nós vamos dar posse para esse 
biênio e para os novos trabalhos. Esse novo conselho 
cuida basicamente de toda a questão da gestão urbana 
do município de Marabá”.

O trabalho do conselho inclui a análise de projetos que 

têm grande impacto para o município, sejam eles de 
trânsito sejam ambientais e que têm uma limitação, 
determinados pela legislação. “Por exemplo, uma obra 
acima de 3000 m² precisa dar entrada junto à Secretaria 
do Plano Diretor, onde se solicita as diretrizes 
urbanísticas, que são informadas ao solicitante e ele 
tem que atender a essas diretrizes. Somente depois é 
feita a análise preliminar e passa pelo Conselho, a 
análise prévia que é feita pela nossa equipe e, 
dependendo do tamanho do empreendimento, é feito a 
escolha de um relator que vai fazer a análise mais 
detalhada desse projeto”, informa Karam.  

O chefe de gabinete da Prefeitura de Marabá, Walmor 
Costa, fala da importância do Plano Diretor e do 
Conselho.

“O Plano Diretor é um divisor de águas porque tem 
sempre a história do rico, do pobre, o Plano Diretor 
normatiza tudo. Todo mundo tem que obedecer às leis, 
conforme as regras do Plano Diretor. Com essa 
regulação todo mundo que vem para investir em 
Marabá, todo mundo que quer construir e pensa no 
melhor para Marabá, tem que passar pelo Plano Diretor 
e quanto ao conselho, a comunidade está representada 
no Conselho do Plano Diretor. Aqui você tem o governo, 
aqui você tem as entidades que representam a 
população, está todo mundo representado aqui. As 
normas e as regras servem para todos”, ressalta. 
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30 novos conselheiros foram empossados
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Operação Tapa-Buraco atua no bairro Araguaia 
e Residencial Cidade Jardim

SEVOP

Compactadora é utilizada para finalizar o serviço Equipes também estiveram no Residencial Morumbi
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                                          Equipes atuam com 29 servidores
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A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas 
(Sevop) segue com ações da operação Tapa-Buraco em 
vários bairros da cidade. Na quarta (8) e quinta-feira (9), 
a equipe A, composta por 17 colaboradores, revitalizou 
a Avenida Buritis, no bairro Cidade Jardim, no núcleo 
Nova Marabá. Já a equipe B, com 12 servidores, atuou 
em várias ruas do bairro Araguaia (Avenidas Araguaia, 
das Torres, 14 e Canaã)
 
Segundo o responsável pelas equipes, Luiz Carlos da 
Costa, o ‘Luizinho’, o tempo e a quantidade de material 
gasto em cada lado da via dependem de quanto a área 
está deteriorada. “Isso aí varia de acordo com a 
quantidade de buracos, porque se for menor, a gente faz 

uma quantidade mais elevada de buracos e se for maior, 
diminui a quantidade de material, porque aumenta o 
tamanho do buraco. Essa obra (no Cidade Jardim) está 
sendo intensa devido à quantidade de buracos, que 
acumula devido à chuva. E nós estamos aqui 
atendendo”, destaca.

Luizinho explica ainda que quando a equipe se depara 
com um buraco e tem a necessidade de fazer a troca de 
solo, que é chamado de borrachudo, a equipe faz a 
troca, removendo com a retroescavadeira. Após isso, 
colocam a pedra ‘cabeça de jacaré’, que ajuda a dar 
estabilidade no solo, depois é feita uma irrigação e a 
massa é aplicada.
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Novas vias da Folha 33 recebem pavimentação 
A Secretaria de Viação e Obras Públicas (SEVOP) 
entregou mais pavimentação em concreto armado aos 
moradores da Folha 33, Nova Marabá. Dessa vez, foram 
as ruas V-106, atrás da Escola Silvino Santis, e V-103, 
que dá acesso ao Núcleo de Educação Infantil (NEI) 
Rafael Barbosa Fernandes de Souza, contemplados 
c o m  d r e n a g e m  p a r a  e v i t a r  a l a g a m e n t o s , 
terraplanagem e pavimentação, além de calçadas e 
meio-fio.

O sentimento entre os moradores é um só, gratidão, 
como afirma a técnica de enfermagem Zélia Maria, 41 
anos, que reside às proximidades da Rua V-103 e todos 
os dias leva a filha para estudar no NEI Rafael Barbosa. 
“Olha, pra gente foi um grande benefício, sabe. 
Principalmente porque, como a gente sabe, tem muita 
criança nessa área, e eu acredito que melhor não 

poderia ficar. Foi excelente o trabalho e tudo isso, a 
gente só tem a agradecer mesmo. Antes era ruim, com 
muito buraco, mas agora aqui tá maravilhoso. Estou 
muito feliz por esse trabalho”, expressa.

O tráfego diário dos pais e responsáveis que vêm deixar 
e buscar os filhos no NEI Rafael também melhorou, 
como conta o pedreiro Raimundo Nonato, 53 anos, que 
reside há 15 anos. “Antes aqui era um local de muita 
lama no inverno. Principalmente na rua da creche 
aqui, onde passam os pais para deixar as crianças, e era 
meio dificultoso para os moradores que quando saíam 
de dentro de casa já era o pé na lama. E agora melhorou 
cem por cento, porque agora não tem mais lama e a 
poeira diminuiu né. Eu estou satisfeito. Era o sonho de 
muitos moradores aqui dessa rua, e hoje esse sonho se 
realizou”, revela.

SEVOP

Zélia Maria comemora a chegada da obra em sua rua Tráfego para pais e alunos do NEI Rafael Barbosa também
melhorou

OB
RA

S

11

Pavimentação é feita em concreto para maior resistência
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Equipes atuam na recuperação de vias no 
Bairro da Paz
O Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá 
(SSAM), com apoio da Secretaria de Viação e Obras 
Públicas (SEVOP), iniciou, esta semana, a recuperação 
de vias na Avenida Cruzeiro do Sul, no perímetro entre 
Avenida Manoel Moura e Travessa Guarani, no bairro 
da Paz. As equipes contam com apoio de máquinas, 
como retroescavadeira, caçamba e rolo compressor. O 
objetivo é melhorar o fluxo de veículos, pedestres e 
evitar alagamentos neste período chuvos.

Para o comerciante Paulo Damasceno, 42 anos, os 
serviços devem melhorar ainda mais a movimentação 
do ponto comercial, pois mora há 13 anos na Avenida 
Cruzeiro do Sul. “É de importância boa demais. 

Melhorou muito, porque a gente morava dentro do 
buraco, né?! Hoje em dia tá tudo aterradinho e cheio de 
benfeitorias. Graças a Deus estão  fazendo mais e mais 
por nós aqui”, agradece.

Nos próximos dias, o SSAM vai recuperar as ruas 
Planalto, Edivan Siqueira e Santa Rita, no bairro da Paz. 
Na semana passada, foram recuperadas vias nos 
bairros Infraero (rua Belo Monte) e Liberdade (São João 
Del Rei, Nossa Senhora Aparecida e Pará). Outras ruas 
que também receberam os serviços de recuperação 
recentemente foram as vias Espírito Santo, das 
Mangueiras, São Roque, Nova Vida e Nossa Senhora de 
Nazaré, melhorando a vida dos moradores.

SSAM

As equipes contam com apoio de retroescavadeira,
rolo compressor e caçambas

Comerciante Paulo Damasceno diz que serviço deve 
melhorar movimento em seu ponto comercial
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Avenida Cruzeiro do Sul é uma das beneficiadas

6 a 12 de fevereiro de 2023
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Em fase de acabamento, novo Estádio vai 
receber o gramado
JA Secretaria de Viação e Obras Públicas (SEVOP) 
avança para entregar o novo Estádio Municipal de 
Marabá Asdrúbal Bentes, localizado na Vila São José, 
distante 8 quilômetros da sede da cidade. A 
pavimentação do entorno, que dá acesso ao espaço, já 
foi concluída, além de toda drenagem de preparação 
para receber o gramado, com 110 metros de 
comprimento por 75 metros de largura, seguindo os 
padrões da Federação Internacional de Futebol 
Associação (FIFA).

A gente conseguiu avançar bastante no estádio esse 

ano. Podemos dizer que a obra já tem um avanço de 
60% para 70%. Agora estamos construindo um 
cercamento para proteger a área do estádio, e a gente 
está avançando também na parte da iluminação. A 
etapa da grama, agora, só vai esperar mais alguns dias, 
porque devido um período de chuva muito intenso no 
Nordeste do Pará, a grama não está com qualidade, e a 
g e n t e  p re c i s a  d e  u m a  g ra m a  d e  q u a l i d a d e, 
principalmente porque é um estádio. Então vamos 
esperar alguns dias para cessar a chuva, e assim 
implantar o tapete de grama”, enfatiza o Secretário de 
Obras, Fábio Moreira.

SEVOP

Arquibancadas e cobertura já foram concluídas Ruas no entorno do estádio receberam pavimentação
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Estrutura está pronta para receber grama
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Centro tem 37 animais disponíveis para adoção, 
com vacinas e testagem em dia

CCZ

Me  adota? Vários  filhotes esperam por você!

14

Alguns sofreram maus tratos e só precisam de amor

Que tal adotar um pet para sua família?

Muitos gatinhos dengosos estão disponíveis

   CCZ dispõe de vários cachorros esperando por um lar

6 a 12 de fevereiro de 2023
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Artistas locais na expectativa para animar os 
dias de folia
De 18 a 21 de fevereiro, várias atrações irão comandar o 
Carnaval de Marabá, que volta a ser realizado após dois 
anos,  por  conta da pandemia.  Neste ano,  a 
Programação vai acontecer em cada núcleo da cidade, 
c o m  o s  t r a d i c i o n a i s  b l o c o s ,  o r q u e s t r a s , 
Carnautomotivo, shows de várias bandas locais e de 
outras cidades.

No dia 18, a abertura estará por conta do Dj Ferreira, 
com o Carnautomotivo, na Orla da cidade, às 17h. O 
artista conta que este é o primeiro Carnaval 
automotivo que ele participa em Marabá e que está se 
preparando bastante para animar os foliões da melhor 
forma possível.

Outro artista que também está ansioso para alegrar o 
público, é o cantor Léo Nicácio. Ele se apresenta no 
segundo dia de Carnaval, 19, na Praça São Félix de 
Valois, às 21h, juntamente com arrastões e outros 
cantores locais. “Eu me sinto honrado em fazer parte 
dessa festa de carnaval, ainda mais puxando um trio 
elétrico”, expressa.

Assim como o DJ Ferreira, Hugo Leonardo Mota 
Nicácio, 33 anos, também nasceu em Marabá, e 
construiu toda a carreira musical por aqui, desde os 14 
anos. Começou a experiência como cantor na igreja. 
Aos 18, ingressou em algumas bandas da cidade aos 21, 
tornou-se profissionalmente cantor.

CARNAVAL

CU
LT

UR
A
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Palcos serão montados em todos os núcleos da cidade

Blocos terão um dia na Nova Marabá e  na Cidade Nova Comunidade do São Félix também terá uma festa de 
carnaval na Praça dos Sonhos

6 a 12 de fevereiro de 2023
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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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