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2º Etapa de
pavimentação da
Vila São José

SEVOP



Máquinas  já  iniciaram terraplanagem 
em três novas ruas da Vila
A rotina dos moradores da vila São José, km 8 da 
Rodovia Transamazônica, foi modificada  com o 
movimento das máquinas que fazem o serviço de 
terraplanagem. As vias estão sendo preparadas para 
receber a pavimentação, uma continuidade do projeto 
de urbanização, que vem acontecendo no local.

No projeto, além do pavimento nas três ruas, ainda será 
construída uma praça com academia ao ar livre e dois 
acessos à Transamazônica. As obras tiveram início 
ainda no ano de 2020, com drenagem e pavimentação 
de ruas na margem direita da rodovia e prosseguem 
agora para prestigiar o lado esquerdo.

As obras na Vila São José fazem parte de um pacote da 
prefeitura de Marabá que inclui também os serviços nas 
folhas 22, 27 e folha 28. 

Tudo é acompanhado de perto pelo olhar atento da 
dona Cristiana Maria da Silva, que trabalha na rua que 
está recebendo os serviços atualmente.

“Moro aqui desde 1982. Agora está nota 10, vai melhorar 
pra todos. Vendo  merenda pela manhã e ficará muito 
m e l h o r .  C o m  o  a s f a l t o  c h e g a  t a m b é m  o 
desenvolvimentodos comerciantes”,diz Cristina. diz 
Cristiana Maria.

ZONA RURAL

Vias estão sendo preparadas para serem pavimentadas Local também recebeu serviço de drenagem
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Local também receberá uma praça com academia ao livre 
e dois acessos à rodovia Transamazônica



NEI Deodoro de Mendonça está com
60% das obras concluídas 
Paredes levantadas, estrutura do telhado montado e o 
novo prédio do Núcleo de Educação Infantil Deodoro 
de Mendonça vai ganhando forma, para alegria da 
comunidade escolar do Bairro Francisco Coelho, na 
Marabá Pioneira.  

O NEI está sendo construído na Rua 5 de Abril, distante 
pouco mais de 500 metros do anterior. Ele terá 
laboratórios de informática, sala de leitura, sala do 
setor administrativo e pedagógico, copa, cozinha, duas 
áreas de recreação, parquinho e quatro salas de aula. 
Nesta fase da obra, o prédio está recebendo o piso 
granilite.

O prédio já está com 60% dos serviços executados. 
Atualmente a escola funciona num prédio antigo, 
localizado na pracinha do Bairro Francisco Coelho, 
onde atende 71 alunos, entre 3 a 5 anos no maternal e 
jardim I e II, nos dois turnos. Devido à pandemia, as 
aulas estão acontecendo de forma remota.

“Antes mesmo de a prefeitura comprar o espaço, nós já 
ouvíamos rumores de que poderia ser aqui a escola, 
então, a gente passava pela rua imaginando o espaço 
maravilhoso, grande, para trabalharmos com nossas 
crianças, elas merecem”  enfatiza a diretora do NEI, 
Josiane de Almeida.

SEVOP

Prédio já está recebendo piso  o piso de granilite. A diretora do Nei, Josiane de Almeida, comemora as 
melhorias que o novo local trará. 
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Novo local terá laboratórios de informática, 
sala de leitura, duas áreas de recreação, parquinho e 

além das salas de aula e locais da administração. 



Imunização contra Covid-19 atinge
diversos públicos durante a semana
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reabriu, na 
última semana, o calendário de vacinação contra a 
covid-19 para a 1ª e 2ª dose de três grupos: idosos a 
partir dos 60 anos, hipertensos e diabéticos a partir dos 
50 anos e deficientes permanentes a partir dos 18 anos, 
Foram cinco pontos de vacinação  pela cidade.

Os pacientes em tratamento oncológico e indivíduos 
transplantados também puderam se vacinar, bem 
como, as puérperas e gestantes com comorbidades, 
que foram  novidade nesta fase da vacinação. Esse 
público foio vacinado no Centro de Especialidades 
Integradas (CEI), na entrada do Núcleo Cidade Nova.  

Mais de 33 mil pessoas já foram vacinadas contra a 
covid-19 em Marabá, entre a primeira e segunda 
dose, pouco mais de 7 mil procuraram o reforço, e 
estão imunizados contra a doença. 

Manoel Rodrigo da Silva, 71 anos, saiu satisfeito e 
imunizado do posto de vacinação, localizado na 
Escola Olavo Bilac. O aposentado  teve muitas perdas 
na família e estava ansioso. “Eu tinha medo que fazia 
assombrar. Depois do descangaio [perdas] que eu vi 
na minha família. Cinco foram embora sem tomar a 
vacina. Faz dias que eu aperreava pra tomar a 
segunda dose. Agora estou feliz”, disse o aposentado.

COVID-19

Erenice Viana, 59 anos, também se vacinou. Mais de 33 mil pessoas já foram vacinas contra covid-19 
em Marabá.
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Manoel da Silva, 71 anos, comemora que está imunizado 
após tomar segunda dose da vacina



Com medidas de segurança, Ginástica 
para Mulheres retoma  atividades
Os chamados aulões de ginástica para mulheres, que 
são promovidos pela Prefeitura de Marabá, por meio 
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), 
voltaram a ser realizados nos espaços públicos. As 
atividades estão sendo feitas cumprindo as medidas 
de segurança contra a covid-19.

O projeto, que contempla diversos polos da cidade, 
reiniciou na terça-feira (18), no núcleo Cidade Nova, 
na Praça São Francisco. As aulas vão acontecer as 
segundas e quartas, às 17h30, na Praça da Folha 16 com 
a rotatória da Folha 20. As terças e sextas no Ginásio de 
Morada Nova, respectivamente às 19 e 18 horas. As 
terças e quintas na Praça São Francisco, na Cidade 
Nova,e na Praça da Liberdade, às segundas e quartas, 
às 18 horas.

Patrícia Oliveira, umas das coordenadoras do projeto 
na Semel, enfatiza que os locais escolhidos para o 
retorno das atividades foram estratégicos, em espaços 
abertos e amplos, a fim de evitar aglomerações.

“Depois de muito tempo, resolvemos voltar dando 
outra roupagem para o projeto, colocando em locais 
mais abertos. O projeto existe há mais de 5 anos,  
vamos abrir para mulheres de todas as idades que 
queiram participar, desde que venham com máscara, 
sua própria água, e obedeçam o distanciamento”, 
esclarece a professora de educação física.

“Fiz um planejamento com aulas meio intercaladas 
para agradar tanto as jovens quanto às senhoras. E não 
tem como elas dizerem não a esse projeto”, destaca. 

ESPORTE

Novos locais foram escolhidos de forma estratégica 
para lidar com a pandemia

Qualquer mulher pode participar desde que use máscara, 
leve a própria água e mantenha o distanciamento

ES
PO

RT
E

5
17 a 23 de maio de 2021

Aulas acontecerão dois dias por semana 
em diferentes locais da cidade



FISCALIZAÇÃO

LIMPEZA DE GROTAS

VACINA CONTRA GRIPE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ACONTECE NA CIDADE

Durante o final de semana, a Divisão de Vigilância 
Sanitária de Marabá (DIVISA) realizou fiscalizações a 
respeito do cumprimento das determinações que constam 
nos decretos municipais de combate à pandemia. Um 
supermercado no bairro Belo Horizonte, Núcleo Cidade 
Nova, descumpriu determinações dos decretos e teve a 
opção de converter a interdição temporária de 24 horas 
por doação de 30 cestas básicas.As cestas básicas foram 
entregues por equipes da DIVISA neste sábado, 22, à 
famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM), 
vem investindo no projeto de modernização da iluminação 
pública com a troca de lâmpadas e ampliação dos espaços 
urbanos, através dos serviços de iluminação. Resultados da 
mudança já podem ser percebidos na rodovia 
Transamazônica, no trecho entre a ponte do Rio Itacaiúnas 
até a rotatória do Km 6, Avenida Tocantins e Avenida 
Antônio Maia, Rodovia BR 222 no trecho entre o Km 6, à 
ponte sobre o rio Tocantins e no trecho do São Félix 
Pioneiro ao São Félix 3. Nestes pontos as antigas lâmpadas 
também foram substituídas por lâmpadas de LED.

As famílias que moram próximas da grota Sucuri, na Folha 
16,  vinham sofrendo com um grave problema, o 
assoreamento das margens do canal que ameaçava a 
estrutura das casas. Na manhã desta terça-feira (19), as 
máquinas e as equipes técnicas do Departamento do 
Código de Postura de Marabá deram continuidade ao 
trabalho de limpeza da grota e da construção de uma 
estrutura de concreto para contenção do processo de 
erosão das margens do canal. Os serviços de limpeza de 
grotas e bueiros estão sendo realizados em vários pontos. 

A vacinação contra gripe está sendo feita de maneira 
escalonada com a distribuição dos grupos prioritários em 

três etapas. Nesta semana a 23ª Campanha de Vacinação 
contra a Influenza abriu o calendário também para os 

idosos a partir dos 60 anos de idade em Marabá. Dentre o 
público-alvo estão ainda crianças de 6 meses a menores 

de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) 
e trabalhadores da saúde. As doses podem ser 

encontradas em todas as UBS da cidade.
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Ação integrada atendeu mais de 500
famílias durante cheia dos rios
Todos os anos, a inundação dos rios Itacaiúnas e 
Tocantins requer ações da Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Civil de Marabá (COMPDEC). Em 
2021, não foi diferente. Ao todo, 531 famílias foram 
atendidas entre desabrigadas e desalojadas. Os efeitos 
das chuvas atingiram 26 bairros da cidade e a 
comunidade rural Carrapato.

As famílias permaneceram nos abrigos até dia 8 de 
abril. Durante esse período a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários 
(SEASPAC) realizou a entrega de 231 cestas básicas. 
Outras 474 cestas foram  entregues com apoio do 

Exercito. A Guarda Municipal e o Departamento 
Municipal de Segurança Patrimonial juntamente com 
a Polícia Militar realizaram rondas para garantir a 
segurança nos abrigos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do 
Departamento de Atenção Básica levou à Ação Extra 
Muro aos abrigos e à comunidade rural Carrapato com 
consultas médicas, entrega de medicamentos s, testes 
de HIV, Sífilis, exame PCCU e vacina contra gripe. 

Ao longo da operação também foram realizados 
serviços de higienização e dedetização nos abrigos. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A SMS realizou consulta médica, entrega de 
medicamentos, testagem, vacina e exame PCCU

GMM e DMSP realizaram rondas diárias no local.
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A Secretaria de Assistência Social, 
Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac) 

ajudou com envio de cestas básicas 



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

contigo porque é um momento que tu estás 
escrevendo teu nome num capítulo importante de 
Marabá, que é o reconhecimento da política pública 
da mulher como um norte e uma lei. Foi um trabalho 
que discutimos com a sociedade para que tivesse 
legitimidade, mas foi também um trabalho da sua 
gestão, através da Seaspac e Coordenadoria da 
Mulher”, elogia Júlia Rosa.
policiais nesta batalha.

Aprovado Plano Municipal de Políticas
Públicas para as mulheres do município
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