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Equipes atuam dia e 
noite no combate a
alagamentos

SSAM



Semana de intensos serviços na manutenção 
em bueiros e grotas pela cidade
As equipes de manutenção e limpeza em grotas, 
bueiros e canais, ligadas ao Departamento do Código 
de Postura, Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM) e da Secretaria de Obras Públicas 
(Sevop), intensificaram os trabalhos por toda cidade 
durante o fim de semana. Entrando pela madrugada, as 
equipes trabalharam na retirada de duas linhas de 
manilhas para aumentar a vazão d’água e evitar novos 
alagamentos. O serviço aconteceu na Avenida Paraíso 
com a rua Pará.

“Estamos retirando as manilhas e ampliando a 
capacidade de escoamento da água, principalmente 
no percurso do canal da Grota do Aeroporto, onde 
havia represamentos e aconteciam os alagamentos em 

vários pontos dos bairros Laranjeiras e Liberdade”, 
explicou Túlio Rosemiro, Coordenador do Código de 
Postura do Município.

Durante a semana foram realizados serviços nas grotas 
e bueiros nos bairros da Liberdade e Laranjeiras, Nova 
Marabá (Galeria da Grota), que corta o bairro, e devido 
aos serviços de limpeza e urbanização, os impactos 
foram bem menores.

De acordo com o SSAM, mais de 100 servidores e 
máquinas estão atuando na limpeza, retirada de 
entulhos, para evitar novos alagamentos, porém, os 
órgãos lembram que é preciso a ajuda da população 
para prevenir novos problemas com alagamentos.

SANEAMENTO

Mais de 100 servidores estão atuando na retirada de 
entulhos para evitar novos alagamentos.

Grotas tem recebido serviços em diferentes núcleos.
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 Grota do Aeroporto teve troca de manilhas para ampliar capacidade de escoamento



Equipes trabalham  por toda a cidade para 
combater efeito das chuvas
As equipes de limpeza pública da Sevop, Postura e 
SSAM também intensificam o serviço de limpeza de 
esgotos e bueiros em toda cidade.

Na quinta-feira (9), quatro frentes de trabalho estavam 
em atividades nos quatro núcleos da cidade. Uma 
equipe do Código de Postura, no bairro Jardim Vitória, 
nas proximidades da Avenida Goiás, com uso de uma 
retroescavadeira. Uma equipe da Sevop, na Marabá 
Pioneira, e duas equipes do SSAM, sendo uma na Folha 
33 e outra no São Félix I.

Na Marabá Pioneira, a equipe da Sevop fez a retirada de 
entulhos de um bueiro da Travessa Mestre Olívio com 
Rua Marabá, às proximidades da Orla. De acordo com 

Ivan Simões, chefe da equipe, durante todo o dia de 
quarta-feira, foram retirados dos bueiros mais de uma 
tonelada de lixo.

Na quarta-feira (8), quando aconteceu uma chuva de 
mais de 5 horas, os serviços também não pararam nos 
núcleos Cidade Nova e Nova Marabá.

“Sem ajuda da população, nosso trabalho se torna mais 
difícil. Estamos com mais de cem homens trabalhando 
especificamente na limpeza de bueiros e grotas, além 
das máquinas. É preciso que a população acomode seu 
lixo em local adequado e veja o horário da passagem do 
caminhão coletor”, informou Odilon Cerqueira, chefe 
da limpeza do SSAM.

SSAM/SEVOP

SSAM pede apoio à população que faça o descarte do lixo
da maneira correta.
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Várias frentes de trabalho atuaram por todos os núcleos.

Máquinas já retiraram mais de 1 tonelada de lixo, em 
apenas um dia, no combate aos alagamentos.  



Feira Pôr do Sol tem programação natalina
A Feira do Pôr do Sol, que funciona aos domingos das 17 
às 22 horas, na Praça São Félix de Valois, realizou 
programação natalina especial, na noite de domingo 
(12) . O evento contou com a participação do papai e 
mamãe Noel do Instituto Hosana Lopes de Abreu, 
companhia Teatral Asas da Liberdade, Quarteto Renovo 
Flauta Doce da Escola de Música do Instituto Servi  
(Sonho e Esperança de Restituir Vidas), em parceria 
com a Fundação Casa da Cultura de Marabá, três 
personagens infantis do homem aranha e ainda 
distribuição de brindes para  mais de 300 crianças.

A Feira atua com as barracas padronizadas, onde os 
visitantes podem encontrar os mais variados produtos 
como crochê, bonecas de panos, roupas pet, biscuit e 
comidas típicas da nossa região.

“A atividade é  uma vitrine para  aqueles que não  
tinham como expor a sua  arte e hoje tem um local 
maravilhoso, onde temos uma vista  linda da orla e ver o 
pôr  do sol. Além do artesanato, os participantes 
vendem comidas típicas no local”, explicou Derace 
Muriel , diretora do Departamento de Emprego e 
Renda.

A Feira do Pôr do Sol é  promovida pela Prefeitura de 
Marabá, por meio da Secretaria de Assistência Social, 
Proteção e Assuntos Comunitários (SEASPAC), por 
meio do Departamento de Emprego e Renda, cujo 
objetivo é disponibilizar espaço para que os artesãos e 
trabalhadores manuais e outros envolvidos no 
processo, possam apresentar, divulgar e comercializar 
seus produtos.  

EMPREGO E RENDA

Personagens fantasiados de Homem Aranha também
marcaram presença

Foram distribuídos brindes para mais de 300 crianças. 
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 Papai e mamãe Noel marcaram presença na tradicional feira de domingo



Diretoria da Atenção Básica entrega carteiras 
para pacientes de Fibromialgia
Na manhã de sexta-feira (10), vinte e sete pacientes 
com Fibromialgia receberam da Diretoria de Atenção 
Básica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as 
carteiras que garantem os benefícios da Lei Municipal, 
onde reconhece os direitos dos portadores desta 
síndrome.

No total 120 pessoas estão cadastradas para obter o 
benefício, como prioridade nos estacionamentos, filas 
de banco e casas lotéricas entre outros. A Lei Municipal 
segue os parâmetros da Lei Federal que atende os 
portadores da Síndrome.

De acordo com a enfermeira Mônica Borchart, Diretora 
de Atenção Básica da SMS, foram confeccionadas 27 
carteiras, porém, mais 30 devem ser confeccionadas. 
Todos os portadores da Síndrome terão seus direitos 
garantidos como determina a Legislação.

A fibromialgia é um problema comum, visto em pelo 
menos em 5% dos pacientes que vão a um consultório 
de Clínica Médica e em 10 a 15% dos pacientes que vão 
a um consultório de Reumatologia.Para ter direito a 
carteira a pessoa deve ir até a SMS, com documentos 
pessoais e Laudo Médico, confirmando o diagnóstico.

BENEFÍCIOS

Entre os benefícios da carteira estão prioridade em 
estacionamento e filas.

Em Marabá, há 120 pessoas cadastradas para obter o 
benefício.
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27 pacientes portadores da síndrome receberam carteira nesta sexta (10) 



Alunos da EJA concluem 2ª etapa na escola 
Martinho Motta da Silveira
Tirar a tão sonhada carteira de habilitação só se tornou 
uma realidade na vida de Antônio Ribeiro aos 53 anos, 
graças ao programa Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), onde aprendeu a ler e escrever, na escola 
Martinho Motta da Silveira, na Folha 27. Ele concluiu a 
2ª etapa do programa, que compreende do 1º ao 5º ano, 
cuja cerimônia de formatura dele e dos colegas foi 
realizada no hall da escola, nesta quarta-feira (08).

Antônio conta que chegou há 27 anos no Pará, vindo da 
Paraíba. Atualmente, ele trabalha como pedreiro. 
Durante a infância e juventude sempre interrompia os 
estudos por não ter interesse em aprender e por causa 
da vida difícil trabalhando na roça.

Ao todo, 52 alunos concluíram a segunda etapa da EJA 
entre jovens, adultos e idosos. A pandemia impôs 
desafios para as professoras e alunos que tiveram que 
se adequar aos novos padrões de ensino à distância.

Grande parte dos estudantes da EJA na escola 
Martinho Motta da Silveira é composta por idosos que 
vêem no ambiente escolar uma oportunidade para 
alfabetização. Atualmente, Marabá tem 392 alunos 
matriculados na modalidade EJA e 1.647 no Centro 
Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA). 
Agora, os formados seguem para o CEEJA para 
realizarem a etapa que compreende entre o 6º e o 9º 
ano.

INCLUSÃO SOCIAL

Antônio Ribeiro aprendeu a ler e escrever pelo EJA aos 
53 anos, tirar carteira de motorista era meta.

52 alunos concluíram a 2º etapa do EJA e partem agora
3º etapa que compreende o 6º ao 9º ano. 
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Alunos festejam entrega dos diplomas do 1º ao 5º ano



DEZEMBRO VERDE

SEGURANÇA

EDUCAÇÃO

CADÚNICO

ACONTECE NA CIDADE

No mês de dezembro em todo o país é defendida a causa 
de proteção aos animais. O Dezembro Verde alerta a 
população sobre o abandono de pets e incentiva as 
pessoas para a guarda responsável dos bichinhos. 
Abandonar ou maltratar animais é crime previsto pela Lei 
Federal nº 9.605/1998. Vale lembrar que uma nova 
legislação, a Lei Federal nº 14.064/20, sancionada em 
setembro de 2021, aumentou a pena de detenção que era 
de até um ano para até cinco anos, para quem cometer 
este crime. Além disso, o rito processual passa à vara 

Na noite de quarta-feira (8), o prefeito de Marabá Tião 
Miranda participou da entrega da Escola Plínio Pinheiro, 
que foi reformada pelo Governo do Estado. A Escola foi a 
primeira de Ensino Médio da história do Município e por 
isso possui um valor simbólico para a comunidade escolar 
e para o ensino na cidade. Também participaram da 
cerimônia, o Governador do Estado Helder Barbalho, a 
primeira-dama Daniela Barbalho, o secretário regional de 
governo do Sudeste, João Chamon, o deputado federal José 
Priante, vereadores e profissionais da educação locais. As 
mudanças beneficiam 650 estudantes e professores. 

Durante o último final de semana, a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Marabá (SEMMA) atendeu 25 denúncias 

de crime de poluição sonora. Na fiscalização, uma caixa 
amplificada, na Folha 6, núcleo Nova Marabá, e um carro 

com som automotivo, no bairro Independência foram 
apreendidos. A Guarda Municipal de Marabá (GMM) seguiu 

com as rondas diárias em diversos pontos da cidade como 
orla da Marabá Pioneira, HMM, HMI, rodoviária do KM6, 

além de praças e vias públicas. No domingo, as rondas 
aconteceram nas feiras da Folha 28 e do bairro Laranjeiras.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
Morada Nova está fazendo ações itinerantes, em forma de 

mutirão, para atualização do CadÚnico (Cadastro Único 
para Programas Sociais) das famílias pertencentes àquele 
território. A atualização é importante para o recebimento 

de benefícios como o Auxílio Brasil. Na quinta-feira (09), a 
ação aconteceu na Escola Pedro Peres, contemplando uma 

média de 160 famílias que tiveram o atendimento 
previamente agendado. O objetivo foi dar celeridade ao 

processo, mas principalmente oferecer segurança e 
conforto aos beneficiários.
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Escola Família Agrícola aprova 10 alunos 
para o Instituto Federal do Pará 
Dez alunos da Escola Família Agrícola de Marabá (EFA) 
Professor “Jean Hébette” foram aprovados para o 
Ensino Médio, integrado ao curso Técnico em 
Agropecuária, no Instituto Federal do Pará (IFPA). 
Participaram do processo seletivo, 12 alunos da turma 
de 16 estudantes.

Raiza Bezerra da Silva, 14 anos, estudava na EFA desde 
o sétimo ano. Foram 3 anos na pedagogia da 
alternância, e conhecendo mais sobre o IFPA, onde 
almejava uma vaga para o ensino médio. “Ser uma das 
classificadas é muito bom! Fiquei muito feliz porque o 
IFPA foi o que sempre sonhei, se não tivesse passado 
teria de estudar em outra escola” avalia.

Para Glauber da Silva Sousa, 14 anos, o ingresso no 
IFPA é o início da realização de um sonho. Ele estudou 
os quatro anos do fundamental na EFA e se sentia bem 
preparado para o processo seletivo. “Significa muito 
pra mim, uma experiência muito boa. De lá já vou sair 
formado. É uma grande conquista, vou realizar meu 
sonho. Eu me dediquei aqui então fiquei confiante em 
entrar. Fiquei muito feliz”, ressalta. 

A EFA, localizada a 23 km da zona urbana, na Rodovia 
Transamazônica, é a única escola do tipo na região , A 
escola encerrou o ano letivo de 2021, nesta quinta-
feira, com 76 alunos entre 6º e 9º ano. As matrículas 
para 2022 já estão abertas e são presenciais. 

SEMED

Raiza Bezerra da Silva,  14, anos estou 3 anos no EFA e
sonhava com vaga no IFPA.

Árvore pode ser vista de diferentes pontos da cidade.
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Alunos comemoram o bom desempenho em seletiva para o IFPA 

.



Prefeitura prestará apoio ao IBGE na
realização de Censo 2022
Os agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) se reuniram na manhã desta quinta-
feira (9), com representantes da Secretaria de 
Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários 
(Seaspac) e Secretaria Municipal de Educação 
(Semed), para discutir detalhes logísticos do apoio da 
Prefeitura para realização do Censo 2022 no município.

As principais formas de apoio são cessão do espaço, 
acesso a internet banda larga, mobiliário e segurança. 
“Dentro de várias demandas viemos solicitar 
p r i n c i p a l m e n t e  o  a p o i o  d a  P r e f e i t u r a  n a 
disponibilização de locais, para que possamos montar 
nossos escritórios para realização do Censo, que 
transcorre ano que vem”, explica Tereza Penha, 
coordenadora de área do IBGE.

Postos de Coleta são locais temporários de trabalho do 
IBGE, que dão apoio aos supervisores e recenseadores 
durante o Censo.  O diretor da Seaspac, Luis Silva, 
explica que houve uma solicitação da Prefeitura para 
que se levasse um dos pontos para o núcleo São Félix. 
Com isso, o IBGE contará com três pontos, sendo os 
outros na Nova Marabá e Cidade Nova.

No período que antecede o Censo ocorrem os 
treinamentos das equipes que atuarão em campo. A 
Prefeitura também disponibilizará esses locais com 

espaço físico, mobiliário e comunicação. “Serão mais 
de 200 pessoas que trabalharão na realização dessa 
importante ferramenta de informação que é o Censo. 
Para  nós  que trabalhamos com pessoas  em 
vulnerabilidade e no avanço das pautas sociais é um 
trabalho valioso e que nos esforçaremos para ajudar e 
que seja feito da melhor forma possível”, destaca Luís.

Ao todo Marabá terá 222 vagas, entre mensalistas e 
remunerados por produção. A data para realização do 
Processo Seletivo ainda não está definida. O Censo terá 
início efetivamente no dia 1º de junho de 2022, sendo 
realizado até agosto.

O IBGE também solicitou da Prefeitura o auxílio na 
divulgação com concessão de espaço em mídias locais, 
distribuição de material para divulgação, apoio com 
líderes locais, para conscientizar a população a 
permitir a entrada dos servidores para realização da 
pesquisa. “Nós da Semed também prestaremos o 
amparo com esse trabalho de divulgação, contatando 
pais dos alunos e trabalhando nesse processo 
educativo e de consciência da população”, explica 
Orlando Morais, secretário adjunto da Semed.

Dúvidas sobre o Censo e, posteriormente, o nome dos 
servidores que atuarão como entrevistador poderá ser 
verificado no site:  https://respondendo.ibge.gov.br.
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Servidores do IBGE se reúnem com representantes da Seaspac e da Semed



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

VACINAÇÃO Na quinta-feira servidores estiveram no Bairro Independência

Além dos pontos fixos de vacinação, como as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e o Shopping Partage, na Nova 
Marabá, a Campanha de Vacinação contra a Covid-19, 
acontece de forma itinerante, atendendo diretamente 
a população nos bairros em pontos estratégicos.

Na quinta-feira (9), as equipes itinerantes estiveram 
percorrendo o bairro Independência enquanto uma 
equipe fixa esteve na Escola Municipal Cristo Rei, no 
bairro Jardim União.

Na escola, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) também atendeu a população com a vacina 
contra a gripe (Influenza) e a tríplice viral contra 
caxumba, rubéola e sarampo.

A Ação está acontecendo conjuntamente entre a 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPAS). “Então estamos 
proporcionando a atualização do calendário vacinal 
das crianças e também da população em geral. Já 
estamos no nono dia da ação e estamos com um 
quantitativo excelente, também faremos as visitas 
porta a porta de acordo com as condições” explicou o 
enfermeiro.

Na sexta-feira (10), foi a vez do Vale Itacaiúnas receber 
os agentes. No sábado (11), as equipes se dividiram pela 
Vila Poupex. No fim de semana, a imunização 
continuou acontecendo nas Folhas 25, 15 e 06.

Ação itinerante acontece em diferentes bairros
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Ação vai de casa em casa buscando as pessoas que 
ainda não se vacinaram. A campanha ocorre sempre 
das 8h as 15h
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