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Limpeza de grotas  
por toda cidade

TRABALHO



Máquinas  realizam abertura do canal
de grota do aeroporto
As últimas semanas foram de muito trabalho para os 
agentes do Departamento do Código de Postura do 
Município. Uma operação realizada em parceria com a 
Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop) e Serviço 
de Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM), teve 
como objetivo ampliar a abertura do canal da Grota do 
Aeroporto, para facilitar a vazão d’água e evitar 
possíveis alagamentos.

A operação teve início pelo bairro da Liberdade, nas 
avenidas Gavião e 31 de Março. Se estendeu até ao 
bairro Jardim Vitória, onde está localizada a nascente da 
Grota. 

Para a realização dos serviços foi necessário a 
demolição de uma casa construída às margens do canal 
e também de quatro muros que impediam a passagem 
do fluxo da água, resultando em transbordamentos do 
canal e alagamentos em vários pontos do bairro 
Liberdade, como as ruas Maranhão, Piauí e Goiás.

Os técnicos se utilizaram da substituição das antigas 
manilhas duplas de 80mm por manilhas triplas de 
1500mm, e fizeram a recomposição do terreno. As 
máquinas continuam o trabalho de limpeza da Grota 
do Aeroporto no trecho que vai da rua Maranhão à 
margem da Rodovia Transamazônica.

OPERAÇÃO INTEGRADA

Foram mais de 50 ações de retiradas de entulhos e mais 
de 40 limpezas de canais nos últimos 3 meses 

Serviços também tem ocorrido em bairros da Nova Marabá
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Operação teve início pelo bairro da Liberdade 
e se estendeu até a nascente da grota. 



DMTU realiza palestras educativas
com motociclistas
Na sexta-feira, 28, agentes do Departamento 
Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU) 
realizaram palestra educativa, ao ar livre, no Paço 
Municipal. 

O público alvo foram motociclistass comerciais. Na 
ocasião, os motociclistas foram orientados quanto à 
educação no trânsito no âmbito da campanha Maio 
Amarelo, que este ano tem como tema “Respeito e 
Responsabilidade: Pratique no Trânsito”.

“O objetivo do Maio Amarelo é conscientizar pedestre, 
ciclistas, condutores e passageiros por meio de 

medidas educativas para a diminuição do número de 
sinistros com mortes e feridos no trânsito”, ressalta 
Jocenilson Souza, diretor do DMTU. “Por isso 
agradecemos o apoio dos órgãos engajados nessa 
missão”, complementa.

O coordenador de Educação em Trânsito do DMTU, 
Rogerio Matias da Silva, destaca os resultados da ação. 
“É importante pela melhora nos resultados obtidos. 
Ter visibilidade é uma excelente forma de finalizar as 
ações do movimento Maio Amarelo, junto com nossos 
parceiros que colaboraram nessa grande atividade dee 
ducação no trânsito”.

MAIO AMARELO

Tema deste ano é “Respeito e Responsabilidade: 
Pratique no Trânsito”.

Motociclistas foram orientados quanto ao comportamento
nas vias e a nova legislação.

TR
ÂN

SI
TO

3
24 a 30 de maio de 2021

Palestras acontecem ao ar livre como 
medida de precaução a Covid-19



Programa Criança Feliz realiza mais 
de 2.800 visitas em dois meses
Entre os meses de março e abril deste ano, o Programa 
Criança Feliz (PCF) realizou mais de 2.800 visitas entre 
famílias, gestantes e crianças de 0 a 72 meses de vida, 
realizando o acompanhamento e visando o bem-estar 
dessas pessoas. O PCF tem como objetivo atender 
gestantes e crianças até três anos inscritas no Cadastro 
Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo 
Federal.

O programa funciona com equipes de visitadores que 
se dirigem às casas das pessoas a fim de desenvolver 
atividades socioeducativas.. O cronograma de visitas 
tem datas estabelecidas com cada família.

Crianças de 0 a 36 meses recebem visitas semanais, 
enquanto crianças de 37 a 72 meses são visitadas a 
cada 15 dias. Já as gestantes recebem os visitadores 
uma vez por mês. Atualmente, as visitas acontecem de 
forma presenciail e virtual.

Por meio de atividades lúdicas, comunicativas e 
brincadeiras os aspectos motores, cognitivos e 
socioafetivos da criança são colocados em prática. 
Cada faixa etária tem dinâmica própria com 
planejamento voltado às necessidades da criança. O 
programa realiza busca ativa e levantamento das 
famílias que podem ser atendidas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa trabalha o desenvolvimento das crianças 
com atividades lúdicas.

Visitas tem seguido protocolo de prevenção a Covid-19.
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Programa tem como objetivo atender gestantes e crianças 
até três anos inscritas no Cadastro Único



CTA/SAE realiza  testes  em garis
O CTA/SAE (Centro de Testagem e Aconselhamento e o 
Serviço de Assistência Especializada – SAE) realizou  
ação de saúde itinerante no Pátio do Serviço de 
Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM), localizado 
na Avenida Sororó, Bairro Liberdade. 

O projeto com o tema “Cuidando de quem cuida da 
nossa cidade”, teve como objetivo alertar os 
profissionais sobre os riscos de transmissões das IST 
(Infecções Sexualmente Transmissíveis), HIV, Sífilis, 
Hepatites virais, com foco na prevenção.

Segundo Katiane Chaves, coordenadora do CTA/SAE, 
a ação de saúde consiste em trabalhar pontos 
estratégicos no município e os profissionais garis 
entraram na demanda de alcance do CTA itinerante. 

“Nós realizamos os testes com equipe capacitada para 
atender os profissionais com cuidados e protocolos de 

combate à COVID-19”, explica Katiane Chaves.
No total foram 74 atendimentos e 296 testes realizados 
durante os períodos da tarde e noite. No próximo dia 3 
de junho, a partir de 6 h a ação itinerante continua com 
estes profissionais.

“Parabenizo todos os profissionais garis agradecendo 
todos os trabalhos que eles desenvolvem em nosso 
benefício. Peço também a população que se atente ao 
descarte de lixo, uma vez que esses profissionais têm 
acesso à objetos perfurocortantes, e por isso é 
necessário um cuidado de separação e identificação 
do lixo. Para que o profissional se previna de acidente”, 
alerta Katiane Chaves.

No último sábadoo, dia 29 a a programação do CTA 
Itinerante ocorreu no   CRAS da Folha 13, atendendo a 
população daquela área. As ações continuarão 
acontecendo em diferentes pontos da cidade. 

PREVENÇÃO

Órgão também atendeu demanda do Cras da Folha 13 Profissionais estão mais expostos por terem contato com 
resíduos que podem estar contaminados
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Foram 296 testes realizados nos profissionais de limpeza da cidade



IMUNIZAÇÃO

RECUPERAÇÃO DE VIAS

OBRAS

ESPORTE

ACONTECE NA CIDADE

Durante a última semana a vacinação contra a covid-19 
continuou para pessoas com comorbidades a partir dos 48 
anos, idosos a partir dos 60 anos e deficientes 
permanentes a partir dos 18 anos de idade . Até esta 
sábado, (29), o município de Marabá já havia vacinado 
mais de 28.029 pessoas com a primeira dose e mais de 
8.800  completaram a segunda dose. Nesta semana a 
vacinação segue acontecendo, abragendo também os 
professores da educaçãoinfanil, educaçãoo especial e  
ensino fundamental a partir de 59 anos.

A nova política de incentivo ao esporte no município chega 
com as quadras, campos de futebol e arenas públicas. Os 
desportistas já vem percebendo essa mudança em sua 
prática diária. A população pode verificar parte dessas 
mudanças na revitalização do conjunto de quadras da folha 
23. As quatro quadras passaram por melhorias em sua 
estrutura das grades de ferro de proteção, traves, piso e r 
pintura. O local atende os praticantes de futsal, vôlei e 
basquete.Ainda na folha 23, a Secretaria Municipal de 
Esportes (Semel), inovou com a estruturação de uma nova 
quadra para prática de Badminton e Tênis.

As máquinas do Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM), realizaram a limpeza de vários trechos 
das vias nas ruas Piauí e Rio Grande do Norte. 
Especificamente na área compreendida entre as Avenidas 
Tocantins, São Paulo e Manaus. O objetivo é dar melhores 
condições de uso às vias do bairro Belo Horizonte. O 
serviço de limpeza é acompanhado também do serviço de 
terraplanagem. Após a retirada da vegetação das áreas, as 
equipes utilizam piçarra para fazer a manutenção e 
facilitar a passagem de veículos e pedestres. 

Os serviços de terraplanagem e pavimentação em 
concreto de vias recomeçaram no bairro da Liberdade, no 
núcleo Cidade Nova. As obras estavam temporariamente 

suspensas devido ao período de chuvas, e agora com a 
chegada da nova estação as obras  foram retomadas. Os 
serviços acontecem em três ruas do bairro . Na Travessa 

Dorgival Pinheiro acontece o serviço de pavimentação em 
concreto armado, Nas ruas Ademir Martins e Manuel 

Bandeira estão acontecendo serviços de terraplanagem, 
uma preparação para também receber a pavimentação. 
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Laboratório de Análise de Solo aumenta 
produtividade na agricultura
Para o produtor rural um bom solo faz toda a diferença 
na produção agrícola. Entender  sobre a fertilidade do 
solo, que resulta na nutrição da planta, é um serviço 
essencial para o agricultor  e para o agrônomo.

Em Marabá, na Secretaria Municipal de Agricultura 
(Seagri), esse serviço é cada vez mais requisitado pelos 
agricultores da região. O Laboratório de Análise de 
Solo e Animais desempenha um papel importante 
para o êxito na lavoura e na economia dos agricultores 
atendidos nos programas de apoio da Seagri.

De acordo com a bióloga Marcilene Caldas, 
coordenadora do Laboratório de Análise de Solo, são 
realizados, em média, dez procedimentos por semana 

com amostras de solos da região de Marabá. Segundo 
ela, sem a análise é impossível sabermos de forma 
concreta, se a terra requer um trato específico ou 
melhoramento de  nutrientes.

Para uma análise completa, o agricultor encaminha 
uma amostra do solo até ao laboratório, esse material 
passa por várias etapas até uma conclusão sobre o teor 
de nutrientes contidos e a orientação técnica para que 
se faça o melhoramento no solo antes do plantio.

Uma avaliação do solo dura em média de 3 dias e a 
emissão do laudo para o agricultor, de 7 a 10 dias. Um 
solo rico em materiais orgânicos significa que o fruto 
terá nutrientes suficientes.

SEAGRI

Laboratório analisa nutrientes e da orientação técnica
ao agricultor

Avaliação do solo dura em média 3 dias, laudo para o 
agricultor sai em 10 dias.
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São realizados em média 10 procedimentos por semana 
com amostras de solos da região



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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