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Prefeitura reforça
atendimento de 
famílias atingidas

ENCHENTE



Novos abrigos estão sendo construídos para 
atender famílias atingidas pela enchente
A Prefeitura de Marabá contratou uma empresa para a 
construção de novos abrigos. Na Marabá Pioneira, na 
manhã da última quinta-feira (13), os trabalhadores 
construíram mais 10 espaços para atender às famílias 
atingidas pela cheia dos rios Itacaiunas e Tocantins no 
bairro. No local, já existiam 15 famílias e foi ampliada 
para 25. 
O número de famílias atingidas agora é de 2836, sendo 
640 em abrigos e 711 desalojadas, ou seja, foram para 
casa de parentes e amigos, os demais são famílias 
ribeirinhas e/ou ilhadas, que ficam no segundo piso 
das residências e resistem em sair das residências.

A Defesa Civil continua o atendimento da população 

com o transporte para os abrigos e a doação de cestas 
básicas de alimentos. As ações de saúde e assistência 
social também estão sendo efetuadas nos 18 abrigos 
oficiais da Prefeitura.

A Defesa Civil pede que as famílias não esperem a água 
entrar  na residência  e  que procure o  órgão 
antecipadamente para não ter problemas futuros com 
móveis e outros bens. “É comum as pessoas 
procurarem a Defesa Civil só quando a água entra na 
residência, aí fica difícil o atendimento de imediato, 
então pedimos que venham fazer o cadastro que todos 
estão sendo atendidos”, destacou Jairo Milhomem, 
Coordenador da Defesa Civil do município.

ENCHENTE

Maxivan Moraes, representante do bairro
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População do bairro também colaborou com a construção dos abrigos

Ppoulação também dá apoio na construção dos abrigos



Famílias recebem atendimento médico 
e vacinação nos abrigos
Uma ação, realizada pela Coordenação Extramuros da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atendeu 
centenas de famílias que estão nos abrigos montados 
pela Prefeitura. No sábado (15), a ação aconteceu no 
abrigo da Folha 32, no bairro da Nova Marabá.

As famílias receberam atendimento médico e de 
enfermagem, vacinação contra Covid-19, Influenza A, 
além das demais vacinas em crianças e adultos. Foi 
oferecido também aferição de pressão, exames rápidos 
de glicemia e distribuição de medicamentos com 
prescrição médica.

O ambulante Ivan Menezes, morador do bairro de 
Santa Rosa, atingido pela enchente, levou o filho para 
fazer a consulta e já saiu com a medicação completa. “É 
importante esses serviços e nós agradecemos, é que 
toda ajuda é bem-vinda. 
A ação do Departamento ExtraMuros da SMS vai 
ampliar o atendimento para famílias em outros abrigos. 
No sábado foi realizado o atendimento no abrigo da 
Folha 32 e no domingo (16) aconteceu no abrigo do São 
Félix Pioneiro. Nesta semana, as ações acontecem no 
abrigo da Obra Kolping e Folha 33, Nova Marabá.

Foi oferecido também aferição de pressão e testes Ivan Menezes, morador do bairro de Santa Rosa,
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 Todos os abrigos vão receber as equipes da Secretaria de Saúde

SMS



Prefeitura disponibiliza barcos para
transporte de famílias ilhadas
No bairro mais atingido pela cheia dos rios em Marabá, 
o Santa Rosa, na Marabá Pioneira, dezenas de famílias 
ficam ilhadas em pontos mais altos do local. O bairro 
teve todas as  ruas at ingidas pela  enchente, 
desabrigando, só no local, mais de 800 famílias, a maior 
parte delas está em abrigos da Prefeitura, construídos 
pela Defesa Civil Municipal.

As famílias que ainda permanecem precisam se 
deslocar de barcos até os locais mais altos do núcleo 
Marabá Pioneira, para seguir ao trabalho ou escola. A 
Defesa Civil disponibiliza barcos para a população 
gratuitamente em dois pontos, no bairro de Santa Rosa 
e no porto da praça do Pescador, nas proximidades do 

Flutuante na Marechal Deodoro.

Valdeir de Moura Marques, canoeiro, trabalha no 
transporte das famílias na área alagada. “Esse trabalho 
aqui é temporário e é uma fonte de renda e 
trabalhamos mesmo com a casa alagada e assim vamos 
ajudando as pessoas”, disse.

A Defesa Civil lembra que os barcos alugados pela 
Prefeitura estão identificados. “Orientamos a 
população que busque os barcos oficiais, que são 
gratuitos”. Informou Jairo Milhomem, Coordenador da 
Defesa Civil.

DEFESA CIVIL

Valdeir de Moura Marques, canoeiro Os barcos alugados pela Prefeitura estão identificados
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A Defesa Civil disponibiliza barcos para a população em dois pontos



Prefeitura em parceria com o Governo do 
Estado inicia entrega de cestas básicas 
Na tarde  doa dia 11 de janeiro, a Prefeitura de Marabá 
em parceria com o Governo do Estado iniciou a entrega 
de cestas básicas para as 1.400 famílias cadastradas 
pela Defesa Civil Municipal e distribuídas pelos  
pontos de abrigos da cidade. A primeira entrega 
aconteceu com as presenças do prefeito Tião Miranda e 
do governador Helder Barbalho, no abrigo do São Félix 
Pioneiro, construído na pracinha onde estão vivendo 
33 famílias, e também para as 15 famílias do abrigo da 
Folha 14. Ao todo, o Governo do Estado enviou 2.500 
cestas básicas para as vítimas da enchente no 
município. Nesta quarta (12), o nível do Rio Tocantins 
marcava 12,13 metros.  A entrega das cestas 
continuaram durante toda a semana.

O prefeito Tião Miranda agradeceu a presença e 
parceria do Governo do Estado nesse momento e 
enfatizou que a prefeitura não tem medido esforços 
para atender as vítimas da enchente, observando ainda 
que é a primeira vez que percebe a cheia do rio chegar 
tão cedo no município.

“Essa cesta vem na hora em que o pessoal está mais 
fragilizado economicamente. Eu que nasci nesta 
cidade, é a primeira vez que eu vejo uma enchente no 
inicio de janeiro. Estou preocupado porque estamos 
ainda num período de chuvas, tem muita água pra 
rolar, esperamos com parceria dar conta de ir 
abrigando as pessoas”, ressalta o gestor.

PARCERIA

Equipe da Defesa Civil fez a entrega das cestas no abrigo Famílias agradeceram benefício vindo em boa momento
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A entrega das cestas básicas iniciou pelo abrigo do bairro São Félix



LIMPEZA DE BUEIROS 

OPERAÇÃO TAPA BURACO

JANEIRO ROXO

JANEIRO BRANCO

ACONTECE NA CIDADE

Com a chegada do período de chuvas, a Prefeitura de 
Marabá, por meio do Serviço de Saneamento Ambiental 
(SSAM), realiza a limpeza de grotas e valas com equipes 
espalhadas por toda a cidade a fim de evitar alagamentos. 
Equipes da SSAM seguiram com serviços de limpeza e 
roçagem na grota da Folha 27 que deságua na grota 
criminosa, no núcleo Nova Marabá. Dez homens 
trabalham há uma semana com pás, enxadas e ancinhos a 
fim de desobstruir o trecho, que compreende cerca de 150 
metros.

Com o tema “Hanseníase: a melhor prevenção é a 
informação”, a campanha Janeiro Roxo continua com a 
programação nas Unidades Básicas de Saúde. O público 
acompanhou atento às informações da palestrante sobre as 
formas de contágio, tratamento, prevenção e sintomas da 
Hanseníase. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira 
(14), na Unidade Básica de Saúde Enfermeira Zezinha, na 
Folha 23, na Nova Marabá.O público-alvo da palestra foram 
pessoas que estão passando ou que já realizaram o 
tratamento e hoje estão curados da doença. 

A equipe da Operação Tapa-Buraco da Sevop (Secretaria de 
Viação e Obras Públicas), teve uma semana cheia. Na 

manhã de quinta-feira (13) recuperou trechos da Rodovia 
BR 222, sentido núcleo de São Félix ao núcleo de Morada 

Nova. Um perímetro que estava comprometido, em razão 
do intenso fluxo de veículos. A ação teve apoio de agentes 

do DMTU no controle do trânsito. Durante a semana, as 
ações aconteceram em outros pontos, como no bairro 

Jardim União, Laranjeiras, Rodovia BR-222 e Morada Nova.   

Na tarde da última quinta-feira (12), a ação da Campanha 
Janeiro Branco foi realizada na UBS Laranjeiras, uma das 
unidades onde o fluxo de usuários do CAPS é maior. Essa 
tem sido uma das estratégias para a escolha das UBS que 

recebem a ação. Alertar e prevenir para os cuidados com a 
saúde mental é um dos principais objetivos da campanha 

realizada com foco nos servidores do município, pela 
coordenação de saúde mental da Secretaria Municipal de 

Saúde, por meio do Centro de Atendimento Psicossocial de 
Marabá (CAPS Castanheira), nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). 
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Perfil “Esposa de cego” compartilha o dia a 
dia e atrai seguidores nas redes socias
Uma página criada no Instagram, em 2020, chama a 
atenção de muita gente. A página @esposa_de_cego 
traz as curiosidades do dia a dia da vida de um jovem 
casal, Laysa e Nacélio Madeiro, deficiente visual. A 
responsável pela ideia foi a esposa, que decidiu 
compartilhar as experiências na vida dos dois.

“O perfil do insta foi criado em 2020, um mês depois de 
descobrir que estávamos esperando a pequena 
Brianna. Através da página eu queria expressar e 
responder muitas perguntas que me são feitas no dia a 
dia. Para mostrar que uma pessoa com deficiência, ela 
pode e tem o direito de ter a sua família, a sua liberdade 
e principalmente que ela é capaz”, relata Laysa.

O dia a dia do casal é contado pela esposa e mostra que 
a vida ao lado de uma pessoa com deficiência é tão 
normal quanto a vida de qualquer casal. Agora, 
Nacélio, além de marido, teve que vir também se 
ajustando à rotina de pai, ajudando nos cuidados da 
pequena Brianna.

Hoje o perfil está com 1.654 seguidores e as perguntas 
dos internautas são diárias. “Somos muito gratos a 
todos que nos seguem e mais ainda aqueles que nos 
ajudaram quando não tínhamos condições de comprar 
todo o enxoval de nossa filha. A todos, o nosso muito 
obrigado”, agradece Laysa Madeiro.

INSTAGRAM

Ela mostra a rotina do casal nessa nova etapa Nacélio trabalha como revisor braille no CAP
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O perfil foi criado em 2020 e já está com mais de 1600 seguidoredes



Obras de revitalização do novo prédio 
dos idosos do Cipiar entram na reta final
As obras da nova sede, que vai abrigar os vinte idosos 
do Centro Integrado da Pessoa Idosa (CIPIAR), estão a 
todo vapor, já na parte de finalização. O prédio 
localizado na esquina das avenidas Itacaiúnas com 
Minas Gerais no bairro Novo Horizonte, antigo Espaço 
de Acolhimento Provisório (EAP), que abrigava 
crianças e adolescentes, está passando por serviços de 
revitalização e adaptações para atender os idosos.   
 também foi fornecido fogão de piso, gás, geladeira, 
bebedouro coletivo e camas com colchões novos

De acordo com Ana Paula Romeira, engenheira da 
Secretaria de Viação e Obras (Sevop), os serviços 
acontecem nos três blocos. O novo Cipiar contará com 
dormitório masculino com 6 quartos e capacidade 
para 24 pessoas, além de dois vestiários, seis banheiros 
sendo dois adaptados para Pessoas com Deficiência 
(PcD) e dormitórios de cuidadores.  Quanto ao 
dormitório feminino, haverá um quarto com 
capacidade para seis mulheres e dois banheiros, sendo 
um adaptado para PcD. 

Vale ressaltar que nos dormitórios as portas foram 
ampliadas para permitir a passagem das cadeiras de 
rodas, bem como, os banheiros que ainda contam com 
barras de apoio. O piso dos banheiros também foi 

trocado, agora é antiderrapante para reforçar a 
segurança dos moradores.  

“Vai ter a troca de todas as janelas para vidro para 
entrar maior iluminação nos quartos. A parte da 
cozinha foi reformada, assim como a lavanderia. 
Houve a revisão do telhado, da parte hidráulica e a 
parte elétrica foi toda refeita. A previsão é que até o 
final do mês a gente entregue a obra para o serviço que 
vai fazer a pintura e o paisagismo”, informa a 
engenheira.  

Outras etapas da obra são a revitalização do refeitório, 
despensa e a construção de dois novos banheiros na 
parte administrativa. Todo o forro foi trocado e 
instalado piso de granilite, onde houve o nivelamento 
dos acessos permitindo a acessibilidade. O espaço 
conta também com a instalação de extintores de 
combate a incêndio.  

O bloco administrativo terá também recepção, sala 
para psicólogo e assistente social, sala de enfermagem 
e dois lavabos. Os idosos contarão também com sala de 
TV. A estrutura para montagem dos equipamentos da 
nova academia já está sendo preparada para garantir 
práticas saudáveis aos idosos.  
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O novo Cipiar contará com capacidade para 24 pessoas

.



Marabá recebe reunião para expor programa 
de fortalecimento da agricultura familiar
Na tarde da última sexta-feira (14, ocorreu no 
Plenarinho da Câmara Municipal de Marabá uma 
reunião da Secretaria Estado de Desenvolvimento 
Agropecuário e Pesca (SEDAP) com prefeitos e 
representantes de oito municípios da região. Na 
ocasião, estiveram presentes o vice-prefeito de 
Marabá, Luciano Dias, e o secretário adjunto de 
agricultura do município, Marcos Eleres.

O objetivo da reunião foi apresentar o programa 
Territórios Sustentáveis, do governo do estado, cujo 
intuito é atuar com outros órgãos estaduais e 
prefeituras a fim de garantir aos produtores da 
agricultura familiar acesso a crédito, regularização 

f u n d i á r i a  e  o r i e n t a ç ã o  t é c n i c a  a l i a d o s  a o 
desenvolvimento sustentável.

Na ocasião, o secretário elogiou a estrutura da 
Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá 
(SEAGRI) como uma referência na região.

Para o vice-prefeito de Marabá, Luciano Dias, o 
programa só tem a agregar com o trabalho de 
excelência executado pela prefeitura. “É muito 
importante porque você agrega, dá valor ao trabalho 
que nós estamos fazendo aqui com o apoio que o 
governo do estado vem dando para Marabá e para toda 
a região sul do Pará”, ressalta.

SUSTENTABILIDADE

Vice-prefeito Luciano Dias participou do evento Marabá é referência na produção de cacau na região
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Secretário elogiou a estrutura da Secretaria Municipal de Agricultura (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

Obra de ampliação da escola Evandro Viana 
entra em fase de acabamentos
As obras de ampliação da Escola Municipal Evandro 
Viana, localizada no Km 3, às margens da BR-222, estão 
a todo vapor. Por lá, as obras são da construção de duas 
salas de aula, uma cozinha, depósito e um refeitório. 
No momento, a fase é de reboco, preparação para o 
piso korodur e nas próximas semanas já será possível 
iniciar o revestimento das paredes da cozinha.

De acordo com a gestora da escola, Ataídes da Silva, a 
ampliação vai possibilitar a abertura de novos espaços  
que tem expectativa de receber uma média de 800 
alunos, em 2022. Neste ano, estiveram matriculadas 
797 crianças, distribuídas entre a educação infantil e o 
ensino fundamental dos dois segmentos. 

“A ampliação significa muito, porque temos o anexo, 
um pouco distante, onde não há espaço para as 
crianças brincarem, eles lancham numa sala e vão para 
outra sala. Então essa ampliação, significa muito, 
estamos muito felizes porque vamos ganhar uma sala 
de leitura que ainda não temos”, informa a gestora.

Ela explica que no local onde atualmente funciona a 
cozinha, após a conclusão da ampliação do prédio, 
será transformado em sala de leitura, o que vai 
contribuir no trabalho pedagógico da escola. 
Atualmente a escola conta com 12 salas de aula, 
cozinha, secretaria, direção, sala de professores e uma 
sala de recursos. 

Obras possibilitarão a ampliação do número de  alunos

Após adequações, escola passará a contar com sala de 
leitura.

Estão sendo construídas duas salas de aula, cozinha,
depósito e refeitório.

Obras estão em fase de acabamento e previsão de 
entrega é para janeiro de 2023.

EDUCAÇÃO
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