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Mercado Municipal
de Morada Nova 
é inaugurado

OBRAS



Novo espaço dispõe  de 52 boxes 
gerando mais de 150 empregos diretos
O Mercado Municipal de Morada Nova Lúcia Mendes 
foi entregue pela Prefeitura de Marabá, na sexta-feira 
(30), em meio a uma cerimônia que teve a presença do 
prefeito Tião Miranda, do vice Luciano Dias, do 
deputado federal Cristiano Vale, dentre outras 
autoridades políticas e lideranças comunitárias, 
inclusive a família da professora Lúcia Mendes, a 
homenageada. Os feirantes e comerciantes do distrito 
já iniciaram as atividades. 

O lugar conta 52 boxes, sendo 10 deles para a venda de 
peixes e carnes e outros cinco com minimercados,  
venda de legumes, frutas e cereais. Nos demais, os 

clientes podem encontrar confecções, bazar, bem 
como, serviços de barbearia, chaveiro etc.

O mercado ainda reserva uma área com 10 barracas 
para vendas de hortifruti, produzidos pelas hortas 
comunitárias dos residenciais Jardim do Éden e 
Ti ra d e n t e s,  f e c h a n d o  o  c i c l o  d o  p ro j e t o  d e 
compostagem das hortas comunitárias, que é um 
fomento à geração de emprego e renda através da 
horticultura, beneficiando uma média de 70 famílias.  A 
expectativa é que se gere mais de 150 empregos diretos 
com as vendas no boxes e mais uma grande quantidade 
de empregos indiretos.

MERCADO MUNICIPAL

Agricultores dos Residênciais Jardim do Éden e 
Tiradentes expõe produtos no mercado

Cerimônia de inauguração contou com presença de 
liderenças locais, municipais e estaduais.
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 Local conta com lojas de variedades, alimentação, lanchonetes, 
açougues, conveniência, feiras, hortifruti entre outros



Centro POP acolheu mais de 350 pessoas 
em situaçao de rua em 4 anos
Há duas semanas, Lindomar Pereira dos Santos, 55 
anos, teve a perna esquerda amputada.  Hoje ele se 
encontra no Centro de Acolhimento de População em 
Situação de Rua (POP),  onde dorme, recebe 
alimentação, é transportado e acompanhado até o 
Hospital Regional para fazer fisioterapia duas vezes 
por semana e já tem consultas marcadas no Centro de 
Especialidades Integradas (CEI).

Assim como Lindomar, outras seis pessoas estão 
vivendo no Centro POP no momento. O local é um 
espaço de moradia provisória e pernoites para pessoas 
em situações de rua. Além dos cuidados necessários 

com a saúde e alimentação, a equipe do Centro faz a 
busca dos familiares dessas pessoas.

De 2017 até o início de 2021, 352 pessoas já passaram 
pelo Centro POP. A maioria é de cor parda, sexo 
masculino e idade entre 30 e 49 anos, menos da metade 
sabe ler e escrever e apenas 22% concluíram o ensino 
médio.

A maior parte das abordagens é feita através de 
informações que chegam por meio do telefone (94) 
98803-2214.A equipe de abordagem é composta por 
assistente administrativa, assistente social e psicólogo. 

ACOLHIMENTO

Lindomar Pereira dos Santos está recebendo 
tratamento médico no centro

Espaço dispõe  de sala, cozinha, quartos e área de 
convivência
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De 2017 até o início de 2021, 352 pessoas já passaram pelo Centro

.



Atendimentos odontológicos nas UBS’s 
ocorrem com adequações 
O vendedor Robson Melo, 57 anos, precisou extrair um 
dente e procurou a Unidade Básica de Saúde Hiroshi 
Matsuda, nesta quarta-feira (28), para ter acesso ao 
serviço. Foi a segunda visita dele à UBS em caráter de 
emergência. No início do ano, havia chegado à unidade 
com fortes dores e recebeu atendimento.

“Todas as vezes que eu vim aqui foi com bastante 
presteza e agilidade, não tive dificuldades não. Cheguei 
cedo, peguei uma senha, depois medi a pressão para 
ver se estava tudo de acordo, e rapidamente fui 
atendido”, comenta o vendedor.

Assim como na UBS Hiroshi Matsuda, outras dez 

unidades estão com os serviços odontológicos 
disponíveis na rede municipal de saúde. Ao todo, 24 
profissionais, dentre eles, 5 especialistas, estão 
retomando gradualmente os atendimentos eletivos, 
que somente são realizados mediante a avaliação do 
profissional da UBS.

Mariana Bulhões, da coordenação administrativa do 
Hiroshi Matsuda, explica que, além das urgências e 
emergências, por enquanto, são das gestantes a 
prioridade no atendimento. O Hiroshi é referência para 
bairros das folhas 01 à folha 13, na Nova Marabá e 
trabalha com dois profissionais da odontologia, de 
manhã e tarde.

ATENÇÃO BÁSICA

Ao todo são 24 profissionais, dentre eles, 5 especialistas Robson de Melo, 57 anos, recebendo tratamento dentário
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11 Unidades Básicas de Saúde no município 
oferecem serviço de odontologia



Oficinas ajudam na qualificação e 
geração de renda para mulheres
Antônia Raquel é dona de casa e tem 32 anos. Ela mora 
no bairro Infraero e foi uma das 14 mulheres que 
participaram da oficina de temperos caseiros que 
ocorreu no anexo, localizado no bairro Jardim União, 
do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
do bairro Bela Vista, núcleo Cidade Nova.

As oficinas são realizadas pelo Departamento de 
Emprego e Renda da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários 
(SEASPAC), coordenado por Derace Frota.“Essas ações 
são importantes para que as mulheres possam ter uma 
renda, trabalhar sem sair de casa. É uma forma de 
empoderá-las e ajudar no complemento da renda 
familiar”, disse.

A parceria com as associações locais e CRAS é 
importante para a capilaridade das oficinas que 
buscam atender às demandas solicitadas. As oficinas 
são ministradas por instrutores da SEASPAC.

Todas as mulheres que participaram da oficina fazem 
parte do grupo de mulheres do Cras Bela Vista e estão 
incluídas no CadÚnico [Cadastro Único do Governo 
Federal para acesso aos benefícios sociais]. Ações 
como essa trazem muito mais do que simplesmente 
aprendizado sobre uma nova atividade.

Para mais informações sobre as oficinas e cursos 
oferecidos, procure o CRAS mais próximo de sua 
residência.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Oficinais ensinam artesanato, culinária entre outros. Oficinas e cursos ocorrendo durante todo ano
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Participantes recebem certificado de conclusão de curso



FAMÍLIA ACOLHEDORA 

OBRAS

SEVOP

SEGURANÇA

ACONTECE NA CIDADE

Diante de casos de violações de direitos de crianças e 
adolescentes, a justiça, por vezes, determina o 
afastamento delas do seio familiar. Nesses casos, elas são 
encaminhadas para abrigos enquanto sua situação não é 
resolvida. Em Marabá, famílias podem se cadastrar para 
receber essas crianças e adolescentes enquanto a justiça 
não defere uma decisão. É o Programa Família Acolhedora 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e 
Assuntos Comunitários. Procure a Sespac para se cadastrar 
e ajudar uma criança que necessita.

A principal via de acesso aos bairros Jardim Bela Vista, 
Infraero e Jardim União vem recebendo serviço de 
terraplanagem, preparando a pista para receber a 
pavimentação. A obra foi retomada na semana passada 
depois de um ano parada em razão de problemas com as 
empresas responsáveis. As máquinas realizaram o trabalho 
de terraplanagem, que teve início ainda na Avenida Goiás, 
no bairro Jardim União, e agora seguem para a Avenida 
Geraldo Veloso que corta os bairros da Infraero e Jardim 
Bela Vista. Em aproximadamente 600 metros de um trecho 
do bairro Bela Vista, já foi executada a pavimentação.

Depois de mais de 10 anos, a escola municipal professora 
Salomé Carvalho, na Folha 16 , está recebendo uma ampla 
reforma em sua estrutura física, que contempla todos os 
requisitos básicos para atender os alunos em todas as suas 
necessidades. A última reforma no prédio aconteceu em 
2008. Os serviços estão sendo realizados em todos os 
espaços físicos, telhados, setor administrativo, dispensa, 
cozinha, biblioteca, banheiros e em todas as 13 salas de 
aula, onde já foram instaladas as entradas para as centrais 
de ar e troca de todos os quadros nas salas.

Desde que foi implantada em Marabá, em fevereiro de 2019, 
a Patrulha Maria da Penha, programa de prevenção à 
violência contra a mulher, já realizou 1.268 atendimentos, 
sendo 954 acompanhamentos de mulheres com medidas 
protetivas e 314 de agressores. Nenhum feminicídio foi 
registrado entre as mulheres assistidas. O serviço 
disponibiliza visitas domiciliares da equipe operacional 
formada por agentes da GMM e da Polícia Militar. No 
município o programa é coordenado pela Guarda Municipal, 
mas funciona em parceria com o governo do estado. Esse ano  
a Patrulha  tem atendido 46 mulheres e 35 autores. 
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Escolas planejam retorno das atividades
presenciais com medidas de segurança
Com o período das férias escolares chegando ao fim e o 
avanço das etapas da campanha de vacinação contra a 
Covid-19 no município se estendendo para todos os 
segmentos, chega o momento de se planejar também 
para o retorno presencial para os alunos da rede 
municipal de ensino em Marabá.

O decreto municipal nº 224, de 23 de julho, determina o 
retorno presencial dos servidores da rede municipal de 
ensino, a partir do dia 2 de agosto para as equipes 
gestoras e de apoio e para os professores no dia 9 de 
agosto, com exceção das gestantes.

Ainda não há uma data específica para o retorno às 
a u l a s  p re s e n c i a i s.  Ha v e r á  u m  m o m e n t o  d e 

planejamento das ações a partir do retorno das equipes 
gestoras e de apoio, bem como  a organização dos 
trabalhos pedagógicos com o retorno dos professores. 

Para este retorno presencial, todas as escolas do 
m u n i c í p i o,  z o n a  u r b a n a  e  r u r a l ,  e s t ã o  e m 
planejamento e preparando os servidores. Para isso, as 
escolas já foram também preparadas com instalações 
de pias, distribuição de equipamentos de proteção 
individual e sendo orientadas sobre o distanciamento .

Todas as equipes gestoras estão orientadas a não 
permitir o acesso de pessoas sem máscara nas escolas, 
bem como respeitar o distanciamento e disponibilizar 
álcool em gel e pias para fazer a higienização das mãos.

COVID-19

Álcool em gel e outros materiais de higiene já foram 
disponibilizados 

Escolas estão sendo preparadas com instalações de pias e 
distribuição de equipamentos de proteção
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Profissionais retornam as atividades presenciais entre os dias 2 e 9 de agosto



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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