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Prevenção de alagamentos na cidade

SSAM E SEVOP 

As equipes do Serviço de Saneamento Ambiental, em 
conjunto com o Código de Postura de Marabá e a 
Sevop, trabalharam na abertura de canais para o 
escoamento das águas pluviais em diversos bairros 
da cidade.

Na Folha 33, Nova Marabá, uma retroescavadeira 
abriu um novo caminho para a passagem da água, já 
que o canal, passagem natural de escoamento, foi 
bloqueado devido a uma construção de residência 
ser erguida interrompendo o fluxo da água 
prejudicando dezenas de famílias no bairro.

As máquinas abriram novos canais nas vias onde 
houve registro de alagamentos na Folha 33. 
Posteriormente serão usadas manilhas com maior 
diâmetro que suporte o fluxo da água neste período 
de intensas chuvas.

Somando a esse problema ainda é identificado o 
descarte de lixo em locais inadequados. Na Avenida 
Manaus com a rua Curitiba, onde aconteceu um dos 
maiores serviços de drenagem no município, na 
manhã de quinta-feira ers visível o lixo acumulado 
sobre a tampa da galeria. Apesar do lixo, não houve 
registro de alagamento no local, onde 
historicamente acontecia.

Em outros pontos, onde houve registro de 
alagamentos, as equipes do SSAM agiram 
rapidamente.

O SSAM, pede a população que em casos de 
alagamentos de ruas, entupimento de bueiros e 
grotas ligar para os números (94) 99263-1919 / 
98159-5050 que será enviada uma equipe até ao local 
para a realização da limpeza e recuperação.
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                                                       Equipes de Segurança e 
Vigilância Sanitária mantém fiscalização
Mais de 400 estabelecimentos fiscalizados, do dia 12 
ao 16 de fevereiro, segundo a Divisão de Vigilância 
Sanitária (Divisa) de Marabá.

Os principais estabelecimentos fiscalizados foram os 
bares, restaurantes, pizzarias, distribuidoras de 
bebidas e conveniência, com média de 69 
estabelecimentos desse tipo fiscalizados por dia.

Além de auxiliar a Divisa na fiscalização dos bares e 
restaurantes do município, a Guarda Municipal de 

Marabá (GMM) e o também atuou nas medidas de 
fiscalização realizando rondas em diversas praças, 
vias públicas, rodoviárias, feiras e bairros do 
município.

O Departamento Municipal de Trânsito Urbana 
(DMTU) atuou em duas frentes de trabalho 
diferentes, com uma equipe com seis agentes na 
Marabá Pioneira e  duas equipes compostas por oito 
agentes, que realizaram a fiscalização do trânsito 
pela cidade.

DIVISA

Bares e restaurantes são principais alvos da fiscalização DMTU e GMM prestam apoio nas ações
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Efigênia da Silva:
30 anos dedicando amor à educação
Trabalhar na Educação foi um dos primeiros 
amores da vida de professora Efigênia da Silva 
Lima, 56 anos, atual gestora da Escola Municipal 
Elinda Simplício Costa, localizada no Bairro 
Laranjeiras. A história de amor e dedicação desta 
pedagoga, especialista em gestão escolar e 
Educação Especial, começou ainda na pré- 
adolescência como auxiliar de professora.

Aos 16 anos, Efigênia já estava atuando em sala de 
aula na rede pública. Aos 18, se tornou professora 
de matemática para alunos do segundo segmento, 
no turno da noite. Além da docência e gestão, ela 
atuou como coordenadora pedagógica na escola e 
na Secretaria de Educação. Em 2021, entre idas e 
recomeços, completa 30 anos de serviços 
prestados a Marabá, e agora vê a aposentadoria se 
aproximando com a sensação de dever cumprido.

“Se fosse pra eu voltar e começar de novo, eu 
começaria. Porque eu amo o que faço. De 
trabalhar na Educação e ver os resultados. Tenho 
aquela satisfação de lutar por aquela criança até 
ela dizer: aprendi. Gosto de ter a certeza que ela 
vai aprender. Não desisto das crianças, como 
professora e como gestora muito menos”, destaca 
a pedagoga. 

Na EMEF Elinda Simplício Efigênia foi professora, 
coordenadora e encerrará a carreira como gestora. 
Já são 7 anos como gestora e em 2021 ela lidera 
uma equipe de 34 profissionais e uma média de 
610 alunos, entre o 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental. “A minha família me dá muita força 
e eles me entendem, abraçam a minha escola e 
meu trabalho”, pondera Efigênia

ED
U

CA
ÇÃ

O

Professores fora de série
 Atual gestora da Escola 

Municipal Elinda 
Simplício Costa
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Rapidez na recuperação do tráfego da vicinal
A Prefeitura, por meio da Sevop (Secretaria Municipal 
de Viação e Obras Públicas) trabalhou com agilidade, 
desde às 15 horas, da terça-feira (16), na Estrada do 
Rio Preto, no trecho situado há 13 quilômetros da 
sede do município onde, as fortes chuvas ocorridas 
durante a madrugada provocaram o desligamento de 
parte da rodovia. 

O grande volume de água arrastou parte da estrada e 
as manilhas colocadas no local para escoamento 
pluvial. Equipes da Sevop iniciaram a reparação da 

via logo na terça-feira. É importante ressaltar que a 
Secretaria de Obras atendeu, de forma rápida, o 
trabalho nesta parte da vicinal e o trecho foi 
totalmente reestabelecido ainda na quarta-feira (17). 

Equipes da Sevop repararam a via, reestabelecendo o 
tráfego para escoamento da produção mineral e 
agrícola daquela região e os trabalhadores 
permaneceram no local monitorando os demais 
pontos da via, até o tráfego no local ser 
reestabelecido com total segurança.

Estrada Rio Preto

Tráfego foi liberado ainda na quarta-feira Grande volume de água arrastou parte da estrada
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VACINA COVID-19

CAPS III

CÂMARA MUNICIPAL

CONSCIENTIZAÇÃO

ACONTECE NA CIDADE

A secretaria municipal de saúde (SMS) deu continuidade à 
campanha de vacinação contra a Covid-19. Desde o dia 15 
idosos com 85 anos ou mais também já podem ser 
vacinados. Quatro equipes da SMS estão indo nas 
residências das pessoas aplicar a primeira dose. As 
equipes estão distribuídas pela Nova Marabá, Cidade 
Nova, Morada Nova e São Félix.

Para evitar alagamentos, as equipes do SSAM 
intensificaram os serviços de limpeza, retirada de entulhos, 
de grotas e bueiros em diversos pontos da cidade. Neste 
período as galerias são limpas com maior frequência. A 
população tem papel fundamental na conscientização da 
limpeza para não jogar lixo em vias públicas evitando o 
entupimento de bueiros, o que causa alagamentos. Na 
Avenida Manaus, local que recebeu amplo serviço de 
drenagem a fim de solucionar os problemas com 
alagamentos, foi registrada grande quantidade de lixo nos 
bueiros.

Um encontro no auditório do CAPS III – Castanheira, na 
manhã desta sexta-feira (19), marcou mais uma ação de 

um ciclo de atividades em alusão ao Dia Nacional de 
Combate às Drogas e ao Alcoolismo, comemorado no dia 

20, sábado. A data tem como objetivo alertar e 
conscientizar a população sobre os males que as drogas e 

o álcool trazem ao organismo da pessoa e a sociedade.
O encontro contou com a participação de 30 pessoas que 
recebem acompanhamento no CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial).

A primeira sessão da nova legislatura da Câmara Municipal 
de Vereadores realizada no dia 23, contou com a presença 

de todos os 21 parlamentares, além de participação do vice-
prefeito de Marabá Luciano Lopes Dias e secretários 

municipais. Na tribuna, o vice-prefeito enfatizou a 
importância do legislativo na condução dos trabalhos 

pertinentes às ações de acompanhamento e fiscalização 
nos projetos estratégicos para o desenvolvimento de 

Marabá e parabenizou os novos parlamentares eleitos. 
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Após realizar o levantamento das áreas que podem 
ser afetadas e das famílias que vivem em situação de 
risco, a Defesa Civil realiza uma série de reuniões 
para definir os detalhes do Plano de Contingência 
sobre enchentes de 2021. Até a última sexta-feira (19) 
o rio se encontrava com 7,29 metros.

Nesta semana foi realizada uma reunião com o 
Serviço Saneamento Ambiental (SSAM) para definir a 
rotina de limpeza dos locais que receberão abrigos. 
Assim como a limpeza diária dos abrigos e a 
distribuição dos banheiros químicos.

 Já estão agendadas reuniões para a próxima semana 
com as Secretarias Municipal de Educação (Semed), 
de Saúde (SMS) e de Assistência Social Proteção e 
Assuntos Comunitários (Seaspac). “Para educação e 
assistência social solicitamos mais pessoal para 
realização dos cadastros, micro-ônibus para levar as 
equipes se necessário. Já à saúde se encarrega de 
visitar os abrigos, para verificar a situação das 
crianças, dengue, Covid”, elucida.

Reuniões definem 
detalhes do Plano de Contingência  

Também já foram realizadas reuniões com a 
Secretaria Municipal de Segurança Institucional, 
Polícia Militar, Bombeiros e com o Exército. Ficou 
decidido que haverá patrulha fluvial noturna pelas 
áreas alagadas para evitar os furtos que acontecem 
nas residências alagadas. A Guarda Patrimonial ficará 
responsável pelos agentes de segurança nos abrigos 
24h. O Exército disponibilizará 12 caminhões, 
podendo aumentar para 20, com 6 homens em cada 
veículo. A Secretaria de Viação e Obras Públicas 
(Sevop) ficará responsável pela montagem dos 
abrigos.

Há 7 locais de abrigos confirmados para serem 
utilizados em caso de cheia. Todos os locais de 
abrigos terão 4 banheiros, 4 chuveiros, sendo 2 
masculinos e 2 femininos, espaço para lavanderia, 
secagem de roupas e área de recreação. A Prefeitura 
também garantirá o fornecimento de energia elétrica, 
reservatório de água com capacidade de 5 mil litros, 
agente de segurança 24 horas e coleta de lixo regular. 

PARCERIA
Defesa civil conta com 
parceria do Exército e 

outras secretariads
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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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