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Marabá ultrapassa
a marca dos 100 mil 
vacinados

SAÚDE



Município vacinou mais de 16 mil 
pessoas na última semana
Nesta semana, mais de 16 mil pessoas receberam a 
primeira dose contra a covid-19. Com esse número, 
Marabá alcançou a marca de 106.067 vacinados. 

Observando os dados do panorama de Marabá no IBGE 
e estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, no 
município há cerca de 179 mil pessoas com mais de 16 
anos. Com o avanço da campanha de vacinação, os 
mais de 100 mil vacinados na cidade representam 56% 
da população ativa, já vacinada com a primeira dose.

Um dos mais novos vacinados no município é a 
Grazielhy Rodrigues, de 20 anos que está feliz da vida 

com esse momento. “Fiquei com medo, tenho muito 
problema de ansiedade, mas foi de boa, tranquilo. 
Então eu digo, venham tomar a vacina porque é de boa”, 
pontua a jovem.

O coordenador do departamentode imunização da 
Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS), 
Fernando Gomes, avalia positivamente o andamento 
da campanha. “Nós estamos felizes com a grande 
quantidade de pessoas que já foram vacinadas. O 
andamento está tranquilo e percebemos grande 
procura pela imunização. Nosso pedido é que 
continuem procurando a vacinação”, comenta.

COVID-19

Grazielhy Rodrigues, de 20 anos, tomou a primeira 
dose na última quinta-feirta (5)

Jovens compareceram em peso para vacinação
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 Vacinação da primeira dose alcançou 
público de 20 anos ou mais 



Orgãos fiscalizam e orientam sobre 
mudanças na Rodovia Transamazônica 
Na sexta-feira (6), Policiais Rodoviários Federais (PRF) 
e Agentes do DMTU fiscalizaram a abertura oficial das 
novas rotas de acesso às marginais da Rodovia 
Transamazônica, no trecho entre as Folhas 33 e 32, na 
Nova Marabá. 

As novas pistas de acesso às marginais foram 
construídas para atender o fluxo de veículos, já que 
alguns condutores faziam manobras irregulares para 
chegar até às marginais. Agora as vias marginais terão 
mão única. A pista paralela à Folha 32 segue para a 
Velha Marabá e a pista paralela à Folha 33, segue no 
sentido da Cidade Nova à Nova Marabá. 

Para Fábio Moreira, Secretário Municipal de Obras, o 
trabalho foi uma adequação no trecho da Rodovia, 
para diminuir o risco de acidentes.

“Foi uma obra  para adequar o que já vinha sendo feito 
equivocadamente pelos condutores Agora ampliamos 
uma parte da avenida marginal que terá mão única e 
construímos um novo trecho para que o condutor 
possa acessar as pistas laterais”, esclareceu o secretário

A execução das obras de readequação da marginal da 
Rodovia Transamazônica (BR 230), foi realizada com 
recursos próprios da ordem de R$ 785.173.61.

DMTU

PRF e DMTU estiveram no local avaliando as mudanças
no trânsito

Espaço recebeu nova sinalização para orientar motoristas
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Vias marginais da Folha 32 e 33 passaram a operar em mão única

.



1ª Formação para Atendimento à Mulher em 
Situação de Violência ocorre na Câmara
Com objetivo de fortalecer a rede de enfrentamento à 
mulher em situação de violência doméstica e familiar e 
garantir o atendimento humanizado e qualificado às 
mulheres em situação de violência, aconteceu o nos 
dias 5 e 6 de agosto, na Câmara dos Vereadores, a 
primeira formação para o atendimento à mulher em 
situação de violência em Marabá.

O encontro, realizado pela Secretaria de Assistência 
Social, Proteção e Assuntos Comunitários, reúne todos 
os representantes de órgãos ligados à defesa da mulher 
em todos os seus direitos. O tema do encontro destaca 
o papel dos órgãos e a situação profissional frente ao 
acolhimento da mulher em situação de violência.

Durante o encontro foram realizados debates, 
diálogos, mesas redondas e palestras com convidados 
de diversos órgãos governamentais para avaliar o 
problema da violência doméstica. 

“Esse é o primeiro momento após a aprovação do Plano 
Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e a 
coordenadoria, na sua condição de gestora do plano, 
está iniciando o cumprimento de seu papel de 
capacitar a rede de enfrentamento e atendimento à 
mulher vítima de violência, através da troca de saberes 
e experiências para que a mulher seja atendida e 
acolhida”, destacou Júlia Rosa, Coordenadora Especial 
de Políticas Públicas para a Mulher de Marabá.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Encontro reuniu todos os representantes de órgãos 
ligados a defesa da mulher do município

Júlia Rosa, Coordenadora Especial de Políticas Públicas 
para a Mulher de Marabá
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Foram realizados diálogos, mesas redondas,  e palestras para avaliar 
e buscar formas de combater a violência contra mulher



Estudantes de Marabá são destaque na 
Olimpíada Brasileira de Astronomia 
Quatro alunos do ensino fundamental do Colégio 
Militar Rio Tocantins – CMRio, deixaram a rede 
municipal de Educação orgulhosa e cheia de alegria. 
Ao conquistarem medalhas de ouro na XXIV 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 
(OBA).  

A Olimpíada recebe estudantes de todas as séries do 
ensino fundamental e médio do país, os quais são 
classificados por meio do desempenho, compatível 
com os anos escolares na área de Ciências, 
especificamente sobre Astronomia e Astronáutica. 

Estudando o 9º ano, Giovanna Maria Moreira, 
mergulhou fundo nos estudos, já visando novas 

participações quando estiver no ensino médio. “Foi 
um assunto que sempre me interessei, astronomia é 
algo que sempre gostei e ganhar medalha foi 
maravilhoso. Além do aulão, assisti uma live. Aprendi 
sobre coisas que eu não sabia, e se hoje alguém falar do 
assunto eu vou dizer: ah eu sei”, destaca. 

A OBA é realizada anualmente com o objetivo de 
promover, de forma lúdica, o interesse dos jovens pela 
astronomia, astronáutica e ciências afins. A iniciativa é 
realizada em conjunto com a Mostra Brasileira de 
Foguetes e ambas são organizadas pela Sociedade 
Astronômica (SAB), em parceria com a Agência 
Espacial Brasileira (AEB).  O CMRio participou com 
uma média de 35 alunos. 

CMRIO

Giovana Moreira, estudante do 9º ano, garantiu medalha
e já pensa nas próximas competições

Alunas tiveram aulão e live para se preparar para 
competição
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Alunos e professores comemoram as medalhas de ouro 
em Olimpíada  Nacional de Astronomia e Astronáutica



Escolas planejam retorno das atividades
presenciais com medidas de segurança
A cada nova remessa de dose de vacina contra a covid-
19 que chega, aumenta a esperança de dias livres da 
pandemia. A cidade vive a felicidade de imunizar as 
pessoas com 20 anos ou mais.  Aliando o crescimento 
no número de vacinados e outras medidas de 
prevenção, percebe-se uma redução no número de 
internados nos hospitais, que já chegaram a ter 100% 
dos leitos ocupados.  Bom para a população e para os 
profissionais de saúde que a cada mutirão se dedicam 
ao máximo nas aplicações dos imunizantes. 

São profissionais como Cynthya Pombo, coordenadora 
do departamento Extra Muro da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), que todos os dias sai de casa para 
salvar vidas. A servidora atua há 10 anos na área da 
saúde e, desde o início da vacinação no município, é 
quem coordena a vacinação contra a covid-19.  

“Desde então é uma prioridade nossa no trabalho. 
Dentro dessa coordenação tem uma equipe grande, 
composta por agentes comunitários, enfermeiros, 
técnicos em enfermagem e administrativo que estão 
sempre nos acompanhando nesta missão. Nossa rotina 
é acompanhar a questão dos insumos para desenvolver 
a vacina. Chegar bem cedo na secretaria, organizar 
equipes e distribuir pelos locais de vacinação. Muitos 
chegam antes do horário para iniciar os trabalhos, , 
porque é mais cômodo tanto pra a sociedade, quanto 
para nós”, descreve Cynthya. 

O enfermeiro Leandro Frazão, há um ano e meio foi 
convocado pela prefeitura, no auge da pandemia. 
Desde o início do ano, ele tem se dividido entre o 
trabalho na UBS Espírito Santo, zona rural, e a 
vacinação na zona urbana.

“É muito gratificante participar desse momento, uma 
vez que a gente pode perceber nas pessoas, a gratidão  
das pessias. A felicidade de chegar esse momento, 
muito delas nos relatam que estavam aguardando há 
muito tempo, pessoas no trabalho, estudos, muito 
temerosas com o vírus, e chegam aqui diante de nós 
veem a oportunidade de serem vacinados. Todas elas 
vêm numa felicidade muito grande, é contagiante”, 
comenta o enfermeiro.

Cynthya e  Leandro são retratos  dos demais 
profissionais de saúde, pessoas que mais do que nunca 
estão por trás das máscaras, deixando alguém em casa 
para ir à luta, na linha de frente contra o coronavirus. 
Ela é casada, mãe de duas crianças, mas abraçou a 
missão em prol da defesa da vida. Ele deixou a família 
em Belém para um lugar desconhecido e até que a 
situação melhorasse, o distanciamento foi uma das 
medidas de segurança adotadas para não levar o vírus 
para casa.  Para aqueles que lidam com fortes emoções 
todos os dias, a vacinação tem um significado 
imensurável e diante de tanta dedicação, o retorno da 
sociedade para esses guerreiros é simples.

COVID-19
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Profissionais retornam as atividades presenciais entre os dias 2 e 9 de agosto



CULTURA

CRAS MORADA NOVA

EMPREGO

LIMPEZA

ACONTECE NA CIDADE

No sábado (7), o Museu “Francisco Coelho” comemorou 
um ano de existência. O museu municipal está instalado 
no Palacete Augusto Dias, localizado na Praça Duque de 
Caxias, na Marabá Pioneira. Os espaços do museu estão 
divididos em história, ciclos econômicos, mineração, 
etnologia, arqueologia, espeleologia, geologia, botânica, 
lendas regionais, auditório, sala de exposições 
temporários, lojinha O museu conta com elevador que 
garante acessibilidade.Todas as salas possuem etiquetas 
informativas na porta, cominformações em braile.

O Mercado Municipal “Lúcia Mendes” de Morada Nova, 
inaugurado na sexta-feira 30 de julho, já está gerando 
empregos diretos e indiretos para a população local. São 52 
boxes entre lojas, variedades,  alimentação-lanchonetes, 
restaurantes, peixaria, açougues e barracas de hortifrútis, 
produzidos nas hortas comunitárias dos Jardim do Éden e 
Tiradentes, com apoio da Secretaria de Agricultura. Na 
contabilidade do coordenador do Mercado Municipal, 
David Luiz de Sousa, soma-se mais de 150 empregos 
diretos no box e cerca de 500 indiretos com fornecedores.

Até maio de 2021, o Cras  Morada Nova vinha 
acompanhando 13.988 famílias no Programa de 

Atendimento Integral à Família (PAIF). 5.121 delas 
participam regularmente dos grupos. O Cras identificou 

que 80 famílias estão em situação de extrema pobreza, 
assistidas com benefícios eventuais, como a entrega de 

cestas básicas, enxovais, leite nutricional e aluguel social.  
Foram 2.140 visitas domicilares. Atendendo 355 crianças de 

0 a 6 meses, 1.623 de 7 a 14 anos, 1.149 entre 15 a 17 anos, 
650 pessoas entre 18 a 59 anos e 2.399 idosos. 

O Serviço de Saneamento de Ambiental (SSAM) está 
trabalhando a  todo vapor nos serviços de limpeza, varrição, 
roço, capina e pinturas de meios-fios em escolas e em vias da 
cidade. O cronograma de trabalho acontece durante toda a 
semana, para atender toda demanda.As equipes de serviços 
de limpeza em geral e pinturas de meios-fios estavam no 
Bairros Morada Nova, Jardim do Éden, PA-150, Folha 11, 
rotatória do Km 6 e ainda no Geladinho, São Félix. As escolas 
que receberam os trabalhos nesta quarta-feira (4) foram  
CMRio (Caic), localizada na Folha 13, João Anastácio de 
Queiroz , Folha 16 e Jonathas Pontes Athias, na Folha 22.
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Coleta de PCCU é realizada em todas 
UBS’s do município
A dona de casa Francisca Seiva, 44 anos, procurou a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) das Laranjeiras para 
realizar o exame preventivo do câncer de colo do útero 
(PCCU).

“É bom a gente procurar um posto de saúde todo ano 
pra fazer o preventivo, porque previne contra o câncer. 
Eu faço de ano em ano”, comenta Francisca.

Para a  Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a ação de 
Francisca serve de exemplo para todas as mulheres em 
atividade sexual. Principalmente aquelas na faixa 
etária entre 25 e 64 anos, onde a incidência  do câncer 
de colo do útero é maior. De acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) no ano passado, só no 

Brasil,  foram registrados 16.710 casos novos da 
doença.

A coordenadora do programa da Saúde da Mulher da 
SMS, Maria Gabriela Leão, enfatiza  que o PCCU está 
disponível em todas as UBS em funcionamento no 
município. Para ter acesso ao serviço basta se dirigir a 
UBS mais próxima de sua casa.

“Estamos fazendo uma chamada para que as mulheres 
realizem o PCCU na unidade mais próxima. O exame 
preventivo ainda é o principal meio de prevenção do 
câncer de colo do útero. Uma das doenças que causam 
maior fatalidade entre mulheres”,  destaca a 
coordenadora.

ATENÇÃO BÁSICA

Procure a UBS mais próxima da sua casa para 
informações e realização do exame

Maria Gabriela Leão, coordenadora do Programa Saúde da
Mulher

SA
Ú

D
E

8
2 a 8 de agosto de 2021

Francisca Seiva, 44 anos, realizou o exame preventivo 
de colo de útero na UBS Laranjeiras



Região do Tapirapé será nova rota do cacau
Há quatro anos um fruto vem ganhando espaço na 
produção agrícola em Marabá. Produtores rurais de 
sete Projetos de Assentamentos (PA’s) decidiram 
participar de um audacioso e pioneiro projeto de 
plantação de cacau na região do Tapirapé-Aquiri, 
distante cerca de 240 quilômetros do município.

Agricultores dos PA’s Volta Grande do Tapirapé, Serra 
Azul, Bandinha, Cupú, Maravilha, Cabanagem e 
Bandeirante recebem apoio técnico, insumos, 
máquinas e serviços da Secretaria de Agricultura que 
estão mudando a vocação agrícola da região e se 
transformando na nova rota do cacau do interior.

A história do agricultor José Divino Corrêa mudou 
depois da chegada deste novo projeto. Nascido em 
Uruana no Goiás, ele chegou na região em 2012 e logo 
se agradou com a qualidade da terra para trabalhar. 

Inicialmente plantava melancia e banana e escoava 
toda a produção para o comércio local.

Na safra da banana, somente na propriedade do seu 
Divino Corrêa, no PA Volta Grande do Tapirapé, ele 
comercializa uma média de 20 a 30 caixas por semana, 
o que pode chegar até a 120 caixas por mês.

Atualmente, vivem no PA Volta Grande do Tapirapé 
cerca de 20 famílias de agricultores onde, segundo seu 
Divino, seis produtores já trabalham com a produção 
do cacau.

De acordo com a Seagri, entre os anos de 2019 a 2021, já 
foram distribuídas 600 mil mudas de cacau para os 
agricultores.Em 2019 foram 150 mil, no ano de 2020, 
200 mil mudas e nos primeiros sete meses de 2021 já 
foram entregues 250 mil mudas.

AGRICULTURA FAMILIAR

Das 20 famílias de agricultores do Tapirapé, 6 já 
investem na produção do cacau 

Região também produz melancia, banana entre outros.
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Agricultor José Divino Corrêa plantou 4 mil pés de cacau
 com sementes doadas pela Seagri



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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