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Marabá ganha Centro
de Esterilização
para  Cães e Gatos

SAÚDE



Bloco cirúrgico servirá para realização de  
castração gratuitas em animais domésticos
A castração de animais domésticos, como cães e gatos, 
é hoje um dos principais caminhos para diminuir o 
número de animais abandonados nas ruas de grandes 
cidades. Além de ajudar no controle populacional, a 
medida também traz inúmeros benefícios para os 
animais, diminuindo o risco de doenças, fugas e brigas.

Por isso Marabá passou a contar, nesta sexta-feira (5), 
com um novo Centro de Esterilização de Cães e Gatos. 
O prédio funcionará dentro da estrutura do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na Avenida 
2000, Belo Horizonte, núcleo Cidade Nova.

O Centro de Esterilização de Cães e Gatos é composto 
de uma sala de tricotomia e anestesia, uma sala de 

esterilização, uma sala de expurgo (onde se guarda os 
materiais em segurança, antes da esterilização), duas 
salas para a realização do procedimento cirúrgico, uma 
sala de recuperação de animais, e vestiários masculino 
e feminino. 

O espaço também contempla um tapiri (sala de espera 
em área aberta) para recepção das pessoas que levam 
os animais. O CCZ é composto atualmente por quatro 
veter inár ios,  sendo dois  aptos a  real izar  os 
procedimentos cirúrgicos.  O novo local também conta 
com equipamentos novos como mesa cirúrgica, 
armários, bisturi elétrico, foco cirúrgico (que ilumina 
para cirurgia), autoclaves, material para esterilização, 
entre outros.

CCZ

Cerimônia de inauguração contou com presença de líderes 
políticos e representantes de ONGs dos animais.

Agendamentos serão feitos on-line pelo número 
(94) 3324-4411
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Espaço conta com equipamentos novos e modernos



Pavimentação acontece por toda cidade
Os moradores do bairro Belo Horizonte acompanham 
de perto a execução da obra de drenagem e 
pavimentação da principal via do local, a Avenida 
Minas Gerais. As máquinas realizam o serviço de 
terraplanagem, preparando a via para receber a 
pavimentação.

Na primeira etapa do projeto foi realizado o serviço de 
drenagem num trecho de aproximadamente 700 
metros, iniciando nas proximidades da igreja dos 
Capuchinhos e seguindo até ao final da via. O 
comerciante Valter Nascimento Cardoso, disse que a 
obra veio para mudar a vida no bairro.

“Nós vivíamos sofrendo com a situação da avenida 
antes. Agora com essa obra vai ser muito importante 

para nós, porque irádesenvolver nosso bairro e mudar 
a vida da gente para melhor”, disse. A execução dos 
serviços de pavimentação e drenagem da Avenida 
Minas Gerais, no bairro Belo Horizonte é resultado de 
um convênio entre Caixa Econômica e Prefeitura de 
Marabá no valor de R$ 1.671.609,02.

No núcleo Nova Marabá também acontece serviços de 
infraestrutura em vários pontos. Na Folha 11, a rua às 
proximidades da Escola Municipal Cisne Branco está 
sendo pavimentada em concreto.

A Folha 15 também recebe pavimentação em concreto, 
mesmo trabalho acontece também na Folha 29, às 
margens da Rodovia BR 222, e se encontra na etapa de 
concretagem da via,  colocação de sarjeta e meio fio.

SEVOP

O comerciante Valter Nascimento está feliz com o 
andamento da obra.
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Avenida Minas Gerais, Folha 11, Folha 15 e Folha 29 são alguns dos locais beneficiados

Na Folha 11, ruas próximas a Escola Cisne branco estão 
sendo pavimentadas em concreto



Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
inicia fiscalização do período de Piracema 
Com o início do período da Piracema , o Departamento 
de Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SEMMA) iniciou as ações, junto aos 
estabelecimentos e comerciantes autônomos que 
vendem pescado, para conferir se o estoque indicado é 
o mesmo que foi informado à secretaria.

“É uma outra modalidade de fiscalização durante a 
piracema, pois ajuda no controle dos peixes 
comercializados. Tem que ser peixe adquirido no 
período anterior à proibição da pesca em grande escala. 
Caso nossa equipe constate irregularidades, o pescado 
é apreendido e a multa é aplicada”, ressalta Paulo 

Chaves, coordenador do departamento. A multa pode 
variar de mil e quinhentos reais a cinquenta  milhões.

A vendedora Vanessa Rocha trabalha há seis anos em 
uma peixaria na rodovia Transamazônica. Ela apoia o 
trabalho de fiscalização. “Acho ótimo e acredito que tem 
que fiscalizar mesmo. Esse é o certo a se fazer”, ressalta.

Como a peixaria em que Vanessa trabalha recebe 
pescado de distribuidora é necessário sempre atualizar 
o estoque junto à SEMMA. Além disso, a secretaria 
fiscaliza apenas a comercialização dos peixes que 
fazem parte da bacia dos rios Tocantins e Itacaiunas.

MEIO AMBIENTE

Equipes realizaram visitas em estabelecimentos por
toda a cidade. 

Fiscalização monitóra se pescado foi adquiriodo antes
do período de proibição.
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 Ações acontecem junto aos comerciantes



Roda de Gestantes  da UBS Emerson 
Casselli aborda cuidados na gravidez
C o m  o b j e t i v o  d e  t e r  b o n s  r e s u l t a d o s  n o 
acompanhamento do programa de pré-natal, o 
projeto Roda de Gestantes, idealizado por enfermeiras 
da Unidade Básica de Saúde (UBS) Emerson Caselli, no 
Bairro Liberdade, com apoio da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), realizou mais um evento na manhã de 
quarta-feira (3), que abordou sobre a importância do 
pré-natal, alimentação saudável, AME (Aleitamento 
Materno Exclusivo) e cuidados básicos com recém-
nascido ao nascimento. A ação é destinada  tanto às 
primigestas (mães de primeira viagem) quanto a 
multigestas (mulheres que já tiveram outras 
gestações).

O projeto surgiu em 2017 e de lá pra cá os profissionais 
de saúde já percebem os resultados positivos e a maior 
i m p o r t â n c i a  q u e  a s  m ã e s  e s t ã o  d a n d o  a o 
acompanhamento do pré-natal. 

“A Roda de Gestantes tratou da importância do 
acompanhamento pré-natal, exames que são 
solicitados, testes rápidos que são oferecidos na 
primeira consulta, suplementação que é necessária, 
assim como a vacinação das gestantes, importância 
delas trazerem caderneta de vacinação com histórico 
anterior para que faça prescrição das vacinas, os sinais 
e sintomas que são normais na gestação, e os que não 

são normais e que se faz necessário procurar um 
atendimento de urgência no Hospital Materno 
infantil”, conta a enfermeira Luciana Trindade.

Durante a Roda de Gestantes destacou-se também a 
necessidade do retorno a todas as consultas durante o 
período dos nove meses. Outros assuntos como o 
processo do parto e a dor, o porquê das dores e ainda os 
primeiros cuidados com o recém-nascido e a 
importância do aleitamento materno exclusivo, do 
teste do pezinho e vacinação também entraram na 
pauta do evento.

“Acreditamos que gestantes empoderadas de 
informação, tem mais segurança no seu pré-natal e 
autocuidado”, frisa a enfermeira Luciana Trindade.

O Roda de Gestantes acontece mensalmente, 
geralmente no primeiro dia útil do mês. Esta versão, 
coordenada pelas enfermeiras Luciana Trindade, 
Gabriela Rocha Leão (coordenadora da Saúde da 
Mulher da SMS), Stefani Gisele Bastos e a médica 
Fernanda Porto, contou com a participação de 40 
gestantes. As grávidas que participaram da ação fazem 
acompanhamento e são cadastradas no Posto de 
Saúde da Liberdade, mas a ideia é expandir para outras 
Unidades Básicas de Saúde.

ATENÇÃO BÁSICA
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Ação ocorre mensalmente, geralmente no primeiro dia útil do mês



Equipes realizam limpeza de grotas e bueiros
A limpeza de grotas, bueiros e canais foi intensificada 
pelas equipes do Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM). As equipes se dividiram em três 
pontos da cidade nos bairros Belo Horizonte e Nova 
Marabá, nas Folhas 33 e 20.

No mês de novembro, as equipes estarão em vários 
pontos da cidade realizando a limpeza de bueiros e 
recolhendo o entulho acumulado. Na folha 33, na Nova 
Marabá, em uma limpeza de um canal foi retirado cerca 
de sete caçambas com entulho, galhos de árvores, 
colchões velhos e bastante garrafas plásticas.

De acordo com Odilon Cerqueira, Coordenador da 
Limpeza Pública (SSAM), o acúmulo de lixo nestes 
canais é, na maioria das vezes, responsável pelos 
transbordamentos em vários trechos no período de 

chuvas na região, resultando em muitos danos 
materiais. Odilon pede à população que não jogue lixo 
em bueiros e canais pela cidade.

“Nós trabalhamos junto com a população e pedimos 
que as pessoas não coloquem o lixo produzido em 
qualquer lugar, o lixo tem que ter um destino adequado 
e portanto deve ser observado o horário do caminhão 
coletor. Nunca se desfazer do lixo em canais e bueiros 
para evitar problemas futuros”, observou Odilon.

Ele lembra que o período de chuvas se aproxima e os 
serviços estão sendo realizados, antecipando a 
possibilidade de problemas decorrentes do acúmulo 
de entulhos. Máquinas estão sendo utilizadas para 
auxiliar na limpeza, bem como equipes em pontos 
estratégicos nos bairros.

CIDADE LIMPA

Trabalho se intensifica em novembro com o início do 
período de chuvas.

Odilon Cerqueira, coordenador do SSAM, pede que a 
população dê o destino correto ao lixo. 
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Cerca de sete caçambas com entulho foram retirados na Folha 33



OBRAS

ESPORTE

AGRICULTURA

SEVOP

ACONTECE NA CIDADE

As obras de adequação e revitalização do antigo prédio do 
Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual (CAP) 
entraram na fase de pintura. Os operários estão 
trabalhando na construção das formas de madeira para as 
vigas e laje. No novo bloco, serão implantados espaços 
mais amplos, como a salas de AVD (atividades para vida 
diária), para o ensino fundamental menor, para 
estimulação precoce, para alfabetização em braile, para 
produção de materiais, para alfabetização de pessoas com 
baixa visão e sala de orientação e mobilidade (OM).

A base da produção do viveiro da Seagri é a produção de 
mudas de açaí. Alcançando a marca de mais de 700 mil 
mudas em 2021, o viveiro é responsável por alavancar o 
crescimento econômico dos agricultores do município e 
regiões vizinhas. Além da cultura do açaí, o Departamento 
de produção vegetal da Seagri trabalha com a manufatura 
de sementes de ipês, jatobás, castanhas, acerola, ingá, 
romã, Araçá Boi, goiaba, entre outras sementes. O 
agricultor interessado deve se dirigir à Seagri e realizar um 
cadastro para receber a liberação. Caso seja necessário, o 
agricultor receberá visitas técnicas para auxiliá-lo.

No sábado (6), foi realizada a primeira partida da final do 
Campeonato Paraense de Futsal do polo sudeste do estado. 

Dois clubes disputam o título, El Shaday da cidade de 
Tucuruí e Barca da Bola do núcleo de Morada Nova, cidade 

de Marabá. A primeira partida foi realizada no ginásio 
poliesportivo Erlon Carlos da Silva, em Morada Nova, o o 
resultado foi um empate em dois gols para cada equipe. 

Pelo El Shaday, Maykon Corrêa marcou os dois gols, e pela 
Barca da Bola, Felipe Hiago e Victor Rafael marcaram pelo 

clube de Marabá.

A Secretária de Viação e Obras (Sevop) teve a frota de 
máquinas pesadas ampliada com o recebimento de mais 

uma patrol motoniveladora, oriunda de recurso federal, 
por meio de uma emenda do Deputado Nilson Pinto.  A 

máquina foi entregue oficialmente à gestão, na tarde desta 
quinta-feira (04), no pátio da Sevop, na presença do vice-
prefeito Luciano Dias e do vereador Márcio do São Félix. 
Com esta aquisição, a Secretaria de Obras passa a contar 
com sete máquinas oficiais. A chegada do equipamento 

reflete diretamente na ampliação dos serviços realizados 
pela prefeitura, sobretudo na zona rural. 
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Escola Jarbas Passarinho passa por 
ampliação e revitalização
Uma escola completamente revitalizada e ampliada vai 
ser entregue para a comunidade do núcleo de São Félix 
Pioneiro. A escola municipal Jarbas Gonçalves 
Passarinho ganhou novos espaços pedagógicos e 
ampliou o número de alunos atendidos.

Até o ano de 2020, a escola tinha capacidade para 
atender até 380 alunos, em dois turnos. Após a obra de 
revitalização e ampliação e com base nas matrículas 
realizadas neste ano de 2021, a escola poderá atender 
500 alunos, do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. 
Além de uma turma para alunos PcD (Pessoa com 
Deficiência).

“O que mudou foi o quantitativo do número de alunos 
que cresceu em razão da ampliação de salas de aula na 
escola e hoje temos uma quadra esportiva, onde 
poderemos verdadeiramente dar mais dignidade para 
as aulas de educação física, num espaço adequado para 
os alunos”, afirmou o professor Elias Celestino dos 
Santos, gestor da escola.

A obra contemplou a troca de telhado e forro, novas 
instalações hidráulicas e elétricas, ampliação do 
refeitório, construção de cinco salas de aula e reforma 
da quadra coberta com piso de granilite, novas 
instalações com mais segurança para os alunos.

EDUCAÇÃO

Quadra esportiva também foi revitalizada Toda a escola foi pintada e salas de aula foram 
ampliadas.
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Prédio passou por troca de telhado, forro e ganhou novas instalações hidráulicas e elétricas

.



Patrulha Maria da Penha e grupamentos
atuam em várias frentes durante a semana
A equipe da Patrulha Maria da Penha do Município de 
Marabá, Estado do Pará, esteve na Vila Sororó em um 
evento alusivo ao Outubro Rosa realizando orientações 
com as mulheres da zona rural, sobre a importância do 
programa e conscientizando a relevância da denúncia 
de violência doméstica que pode salvar vidas.

Na ocasião a agente Araújo da Guarda Municipal falou 
sobre o acompanhamento das vítimas, de como elas se 
sentem protegidas ao serem acompanhadas pelos 
agentes e como podem requerer o acompanhamento 
do programa.

Já o inspetor Lemos falou sobre a importância do 

acompanhamento com o agressor, que diminuiu o 
índice de violência e feminicídio e que a patrulha da 
Penha em Marabá é o único programa do Estado que 
acompanha e fiscaliza os agressores.

Além disso, a Patrulha Maria da Penha realizou, no 
último dia 25, a prisão e apresentação de um cidadão 
na delegacia da Folha 30, onde ele descumpriu medida 
protetiva da sua ex-esposa. 

A Guarda Municipal (GMM) atuou também em apoio 
ao Departamento Municipal de Trânsito e Transporte 
Urbano (DMTU), em operação no Quilômetro 6, em 
fiscalização de vans e ônibus. 

GUARDA MUNICIPAL

Guardas realizaram palestras na zona rural em alusão
ao Outubro Rosa

Agentes foram bem recebidos pela comunidade local.
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Patrulha é única no Estado que acompanha também os agressores



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
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