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Gari dos Rios 
intensifica ações no
verão

MEIO AMBIENTE



Projeto Gari dos Rios garante limpeza
dos Rios Tocantins e Itacaiúnas
Entre os pontos turísticos de Marabá, a Orla e as praias, 
são os mais frequentados, principalmente durante o 
verão. Enquanto os visitantes desfrutam da paisagem 
natural, a turma de verde intensifica o trabalho de 
limpeza. O projeto Gari dos Rios é uma iniciativa da 
Prefeitura, através do Serviço de Saneamento 
Ambiental (SSAM), que garante trabalho de limpeza.

A limpeza das margens dos rios Tocantins e Itacaiúnas 
acontece durante todo o ano. O serviço conta com três 
embarcações e um grupo de 21 servidores nessa parte 
da cidade e mais uma equipe na região da praia do 
Espirito Santo. 

Em um só dia, como na segunda-feira (12), só da Praia 
do Tucunaré os garis recolheram uma média de 20 
metros cúbicos de lixo, o correspondente a 5 toneladas. 
Uma produção de resíduos que deveria estar bem 
acondicionada, para ajudar a preservação do meio 
ambiente e contribuir com o serviço das equipes de 
limpeza.

O lixo retirado das praias e margens dos rios todos os 
dias são armazenados em contêineres e depois levados 
ao aterro sanitário pelos caminhões do SSAM. Durante 
o verão, por dia, são coletados ao menos uma tonelada 
de lixo , entre vidros, plásticos e ourtos materiais.

SSAM

Equipe conta com 3 embarcações e mais de 20 agentes 
de limpeza.

Materiais são armazenados em contêineres e depois 
levados ao aterro sanitário da SSAM
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Na segunda-feira (12), só da Praia do Tucunaré os garis 
recolheram uma média de 20 metros cúbicos de lixo, 

o correspondente a 5 toneladas.



Avenida Minas Gerais e região recebem
serviço de drenagem 
A parte final da avenida Minas Gerais, no bairro São 
Miguel da Conquista, está recebendo serviço de 
drenagem para posterior pavimentação pela 
Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop).

Ao todo, o trecho contemplado totaliza 645 metros. A 
obra é executada por etapas, por se tratar de uma 
avenida movimentada, com grande fluxo de veículos e 
pessoas, para que se evite transtornos maiores para 
quem utiliza a via.

Além de cortar o bairro São Miguel da Conquista, a 
avenida Minas Gerais também atravessa o bairro Belo 

Horizonte, o que explica a complexidade da obra. Entre 
as ruas cujas águas águas pluviais serão drenadas pela 
avenida estão: Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Rio de Janeiro, Bahia, Recife, Pernambuco e rua 8.

No bairro, entre as vias paralelas à avenida Minas 
Gerais que já receberam ou estão recebendo ações da 
S e v o p,  e s t ã o  a  r u a  C u i a b á  q u e  j á  re c e b e u 
pavimentação; a avenida Brasília e a rua Rio de Janeiro 
também estão recebendo serviços de drenagem e a rua 
Belém que terá mais um trecho com execução de ações 
de drenagem

SEVOP

Nesta região máquinas da Sevop já atuaram na Avenida 
Brasília, Cuiabá, Rio de Janeiro e Belém

Trechos recebem serviço de terraplanagem, drenagem e 
posteriormente receberão pavimentação 
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O trecho contemplado com a drenagem totaliza 645 metros

.



CCZ oferece teste de leshmaniose gratuito 
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Marabá está 
realizando o teste rápido de leishmaniose três dias por 
semana. Para realizar o teste é preciso se dirigir ao CCZ, 
localizado no Belo Horizonte, com o animal que irá 
realizar o teste e um documento pessoal com foto, nos 
seguintes horários: segunda das 8h às 10h; quarta-feira 
das 13h às 15h e quinta-feira das 8h às 10h.

O veterinário Flávio Ferreira da Silva, coordenador do 
CCZ, explica que chegou uma grande quantidade de 
testes e conforme a demanda o período de atendimento 
pode ser prorrogado futuramente. Ele também faz um 
apelo para que as pessoas que compareçam respeitem as 
medidas de prevenção a Covid-19.

“O cuidado com a Leshmaniose é importante, mas não 
podemos descuidar das outras doenças. Tenho 
observado que as pessoas até respeitam o uso da 
máscara, mas  temos que estar toda hora falando sobre o 
distanciamento. Quem vier fazer o teste, venha 
respeitando os protocolos que o atendimento costuma 
ser rápido”, comenta.
O teste rápido, chamado de teste de triagem, é realizado 
na hora e o resultado sai em 20 minutos. Caso dê 
positivo, o CCZ envia o sangue do animal para o 

laboratório, para realização do teste sorológico. “A 
doença apresenta sintomas muito variados e 
semelhantes a outras doenças, por isso o diagnostico é 
sorológico, não pode ser só clínico. Caso necessite do 
exame em laboratório, nós ligamos para o paciente 
quando o resultado chega, o que demora em torno de 15 
dias”, explica.

Entre os principais sintomas da leishmaniose estão: 
Crescimento exagerado das unhas, que ficam espessas e 
com aspecto de garras, as almofadinhas das patas 
também ficam mais ásperos e rugosos, queda de pelos e 
descamação da pele, nódulos e caroços pelo corpo, que 
seriam inflamações dos gânglios linfáticos (conhecidas 
como “ínguas”), emagrecimento, feridas na pele, nas 
orelhas e focinho que parecem nunca curar, perda de 
apetite, diarreia e vômito, sangue nas fezes, conjuntivite, 
perda dos movimentos das patas traseiras, dentre 
outros.

É importante lembrar que apesar da leishmaniose não 
ter cura, ela pode ser tratada e o animal pode viver uma 
vida longa e feliz. O CCZ também está realizando a 
vacinação contra raiva , de segunda a sexta, das 8h as 
17h. Mais informações (94) 3324-4411.
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Teste acontece três dias por semana. nas segundas, quartas e quinta-feiras.



Cães farejadores da Guarda Municipal
encontram mais de 70 quilos de cocaína
Os cães farejadores Ziah e Drayka do Canil da Guarda 
Municipal de Marabá (GMM), ajudaram a encontrar, 
74 quilos de cocaína. A Guarda Municipal foi acionada 
pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde foi 
abordado um veículo vindo de Ji-Paraná, Rondônia, na 
BR 155, km 340, próximo ao município de Marabá. 
Após cinco horas de trabalho, a droga foi encontrada 
embaixo da carroceria do veículo.

O comandante do Canil da Guarda Municipal de 
Marabá, guarda Elder de Souza Lourenço, ressalta que 
após a abordagem, identificaram que o motorista já 
tinha passagem pela polícia, pelo crime de tráfico de 
drogas. O carro foi levado ao Canil da GMM, onde os 
cães Ziah e Drayka identificaram na parte debaixo da 

carroceria a presença de entorpecentes. “Usamos de 
ferramenta para desmontar a carroceria, e ao final 
foram identificados 74 quilos de cocaína, avaliada em 8 
milhões e 300 mil reais”, explica .

Somente no período de veraneio, o canil acumula em 
apreensão 150 kg de drogas, perfazendo 12 milhões de 
prejuízo ao tráfico em Marabá. “Trabalhamos no 
intuito de contribuir com outras instituições em 
operações e não de forma isolada, coordenando suas 
operações próprias”, frisa.

Lourenço apela para que a sociedade continue 
realizando as denúncias, através do telefone 153, sem 
as denúncias nada disso seria possível. 

GMM

Ação foi realizada em conjunto com a Polícia 
Rodoviária Federal

Droga foi encontrada embaixo da carroceria de um veículo
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Somente no período de veraneio, 
o canil acumula em apreensão 150 kg de drogas



CTA/SAE

DEFESA CIVIL

SAÚDE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ACONTECE NA CIDADE

O Serviço de Atendimento Especializado/Centro de 
Testagem e Aconselhamento – SAE/CTA agora conta com 
aparelho para contagem absoluta de células de defesa 
TCD4. O analisador auxiliará no acompanhamento 
integral dos pacientes soropositivos (HIV+). Marabá é o 
primeiro município paraense a receber o aparelho e  
oferecer esse tipo de análise no interior do estado. A 
equipe do SAE/CTA, composta por biomédica, bioquímico 
e técnico em laboratório, já recebeu treinamento da 
fabricante do aparelho para o manuseio do equipamento.

Nesta semana a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em 
parceria com a Secretaria de Assistência Social, Proteção e 
Assuntos Comunitários (Seaspac), realizou busca ativa para 
aplicação da vacina contra a Covid-19 nos moradores de 
ruas do município. A ação começou há duas semanas, 
quando foram vacinados os moradores de rua que se 
encontravam no Centro de Referência Especializado em 
para População em Situação de Rua (POP).Na terça-feira 
(13), com a ajuda assistentes sociais da Seaspac, a equipe 
foi ao encontro de outros moradores de rua para completar 
a imunização desse público. 

Em Marabá, as queimadas e focos de incêndio são 
combatidas pela Defesa Civil, que  trabalha  por meio da 
Brigada de Combate a Incêndios. A brigada é formada por 
duas equipes, totalizando 24 agentes. Somente neste mê já 
foram atendidas 19 ocorrências de queimadas. Em 2019, 
foram atendidas 278 e em 2020, 504. As ações da brigada 
acontecem por meio de rondas com duas caminhonetes em 
escala, assim como por demanda por meio do número (94) 
99291364 que funciona  das 8h às 18h. Denúncias de 
queimadas podem ser feitas pela Linha Verde: 3312-3350.

Quando o sol começa a se pôr na Orla de Marabá, as barracas 
da Feira do Pôr do Sol começam a ser montadas. A iniciativa 
da Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos 
Comunitários (Seaspac) é mais uma opção de lazer e geração 
de renda no município. Após 6 meses suspensa, devido ao 
agravamento da pandemia, a feira retornou no último 
domingo (11) para, agora funcionar todos os domingos, 
sempre das 17h às 22h. Por medida de prevenção e combate a 
pandemia,  funciona com metade da capacidade, 
distanciamento de um metro entre as barracas e todo 
feirante dispõe de álcool em gel no recinto.
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Vias do bairro São Félix I recebem 
serviços de recuperação
O agrônomo aposentado Emmanuel Wambergue, 76 
anos, mora em Marabá há 17 anos e, atualmente, vive 
na rua São João, no bairro São Félix I. Sua rua faz parte 
de um conjunto de vias programadas para receber 
serviços de recuperação e terraplanagem por equipes 
da Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop).

“É muito interessante ver que tem serviços no nosso 
bairro. É muito bom que tenha algo para nós hoje. O 
governo está fazendo o que tem que fazer. Que bom 
que estão beneficiando na nossa rua”, ressalta. 

Os serviços de recuperação e terraplanagem iniciaram 
no mês passado e foram retomados esta semana. As 
equipes da Sevop contam com motoniveladora, 

retroescavadeira, rolo compactador, três caçambas e 
um caminhão pipa.

Esses serviços já foram realizados no bairro Norte e a 
intenção é seguir para outros bairros do núcleo São 
Félix. No São Félix I, além da rua São João, outras ruas 
do bairro já foram ou serão contempladas com as 
ações, entre elas: Zacarias de Assunção, Marechal 
Teodoro, Major Veloso, São Mateus, São Marcos, São 
José, São Pedro, São Raimundo, São Benedito e 
avenidas Castelo Branco e Tiradentes.

O serviço de recuperação de  vias é realizado 
diariamente por agentes da Sevop ou da SSAM nos 
diferentes núcleos da cidade. 

SEVOP

Emmanuel Wambergue, agrônomo aposentado, 
comemorou o trabalho realizado em sua rua

Motoniveladora, retroescavdeira, rolo compactador e 
caçambas são utilizados nas ruas
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Rua São João foi um dos locais contemplados com o serviço



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


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

