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Aluno de Marabá ganha
ouro em Olimpíada 
de Matemática

CIDADE



Marabá ganha 8 medalhas na concorrida
Olimpíada Brasileira de Matemática
Pela primeira vez nas 16 edições da Olimpíada 
Brasileira de Matemática (OBMEP), Marabá conseguiu 
emplacar oito estudantes, sendo sete da Secretaria 
Municipal de Educação (Semed), com medalhas e 
outros 63 com Menção Honrosa. Também é inédita a 
conquista de uma medalha de ouro, que será recebida 
pelo aluno Shaua Reis Cruz Fernandes, da Escola 
Municipal “Oneide Souza Tavares”.

A lista de premiados da 16ª OBMEP foi divulgada pelo 
Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). Foram 
inscritos 17,8 milhões de estudantes do 6º ano do  
fundamental ao 3º ano do ensino médio de53.374 
escolas, incluindo instituições públicas e particulares.

Os sete premiados das escolas públicas (um é de escola 
particular) foram recebidos na quarta-feira, 19, pela 
secretária municipal de Educação, Marilza Leite, e pelo 
diretor de Ensino Urbano, Fábio Rogério Rodrigues.

As cerimônias de premiação da 16ª OBMEP serão 
realizadas em data ainda a ser definida. Os alunos 
premiados são convidados a participar do Programa de 
Iniciação Científica Jr. (PIC) como incentivo e 
promoção do desenvolvimento acadêmico. Os 
participantes recebem uma bolsa do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e têm acesso a encontros semanais para 
aprofundar o conhecimento matemático.

SEMED

Secretaria de educação, Marilza Leite, parabenizou os 
alunos pelo ótimo desempenho.
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Entre os vencedores, sete são alunos das escolas públicas municipais.

Alunos premiados são convidados a participar de 
Programa de Iniciação Científica Jr (PIC).



Agentes de endemias realizam visitas de 
orientações nos abrigos
Uma ação das equipes de Agentes de Endemias da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atendeu as 
famílias dos abrigos da Marabá Pioneira e da Folha 32 
na Nova Marabá. Durante toda a sexta-feira (21), os 
agentes entregaram panfletos, passaram orientações e 
fizeram entrega de hipoclorito de sódio.

No abrigo da Marabá Pioneira, onde estão 120 famílias 
do bairro de Santa Rosa, as equipes se dividiram para 
atender todas as famílias. Uma equipe do Serviço de 
Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM), realizava a 
limpeza do local.

A Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos 
Comunitários também contribui para o atendimento e 
acolhimento dos desabrigados com ações efetivas de 
acompanhamento a cada família em todos os 19 
abrigos públicos. Dentre essas ações destaca-se o 
c a d a s t ra m e n t o  d a s  f a m í l i a s  d e s a b r i g a d a s  e 
desalojadas; distribuição de cestas básicas; visitas 
técnicas nos alojamentos,  acompanhamento 
psicossocial, atividades lúdicas e recreativas.

O  p r o c e s s o  d e  c a d a s t r a m e n t o  d a s  f a m í l i a s 
desabrigadas, desalojadas e ilhadas, está sendo 
realizado, no Centro de Convenções Carajás.

ENCHENTE

Ações buscam conscientizar a população sobre a 
prevenção de endemias.

Equipes se dividiram para atender todas as famílias
dos abrigos.
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 Agentes fizeram panfletagem e entregaram hipoclorito de sódio aos desalojados



Ações da Prefeitura chegam a 150 famílias 
ribeirinhas isoladas
Uma grande ação foi realizada durante a semana para 
atendimento às famílias ribeirinhas que estão isoladas 
devido a enchente. A ação contou com apoio de 09 
embarcações do Exército Brasileiro e 20 militares, dois 
militares da Marinha Brasileira e uma lancha, além de 
agentes do DMSP (Departamento Municipal de 
Segurança Patrimonial).

Técnicos da Secretaria de Assistência Social, Proteção e 
Assuntos Comunitários (Seaspac), juntamente com 
técnicos da Defesa Civil Municipal, organizaram a ação 
de levantamento das famílias e cadastramento para 
recebimento dos benefícios para as famílias neste 
momento de calamidade.

“Nesse momento realizamos a entrega de cestas 
básicas para famílias já cadastradas e fizemos a 
atualização e novos cadastros para também serem 
atendidos com o recebimento de cesta básica. De 
acordo com o levantamento das famílias mais cestas 
serão enviadas para as comunidades”, informou Luiz 
Silva, Diretor Técnico da Seaspac.

Nas embarcações do Exército foram transportadas 150 
cestas básicas de alimentos para as comunidades de 
Carrapato onde estão 120 famílias e Comunidade de 
Boa Esperança, com 80 famílias. As comunidades 
ficam distante aproximadamente a 20 minutos da Orla 
de Marabá em direção a Itupiranga.

DEFESA CIVIL

O Exército Brasileiro e o DMSP deram apoio a
iniciativa.

A agricultora Rosimar Feliciano da Cruz, 66 anos, 
ficou feliz com o recebimento da ajuda.
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Ação contou com 9 embarcações para carregar os alimentos



Vacinação de crianças de 5 a 11 anos inicia
em Marabá
Nesta semana começou a vacinação de crianças entre 5 
e 11 anos contra a Covid-19,  nos postos de saúde, e no 
Partage Shopping. A primeira fase contempla crianças 
dessa faixa etária com comorbidades e deficiência 
permanente. 

A vacinação está disponível em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) das 8 às 17 h e no Partage 
Shopping, de 10 às  17 h, de segunda a sexta-feira.  A 
estimativa da Secretaria de Saúde do Estado do Pará 
(Sespa) é que o município tenha 35.390 crianças nessa 
faixa etária, por aqui. 

Esta primeira fase contempla somente crianças com 
c o m o r b i d a d e s  e  d e f i c i ê n c i a  p e r m a n e n t e.  A 

documentação necessária para crianças com 
comorbidades e deficiência permanente é documento 
original com foto, cartão SUS, laudo que comprove a 
deficiência e declaração do responsável. A criança deve 
comparecer ao local de imunização acompanhada de 
pai/mãe ou responsável.

O calendário da vacinação de crianças no município 
a b r i u  n a  ú l t i m a  q u i n t a - f e i r a  ( 2 0 ) ,  f o r a m 
disponibilizadas ao município 2.100 doses para 
vacinar esse público prioritário.

Por enquanto, para não perder doses da vacina, 
algumas UBS estão fazendo atendimento com 
agendamento.

COVID-19

Neste primeiro momento estão sendo vacinadas crianças 
com comorbidades e deficiências permanentes

Shopping e UBS estão recebendo as crianças para 
aplicação da 1º dose. 
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Vacinação se estende a todas as crianças a partir de terça-feira (25)



DOAÇÃO DE SANGUE

LIMPEZA

ANTIRRÁBICA

PREVINE BRASIL

ACONTECE NA CIDADE

A pandemia de Covid-19, o surto de gripe atual e agora as 
enchentes dos rios que circundam Marabá afetaram 
diretamente o movimento na unidade do Hemopa 
(Hemocentro do Estado do Pará). O número de doadores 
diminuiu consideravelmente, por isso está acontecendo 
uma campanha para incentivar a doação. Para doar, a 
pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos. Os menores de 18 
anos precisam estar acompanhados dos responsáveis 
legais. Pesar, no mínimo, 50 quilos, portar documento 
oficial com foto original e estar bem de saúde.

O final de semana passado foi dia de levar os animaizinhos 
de estimação para receber a vacina antirrábica no 
Shopping Partage. Uma programação especial do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) motivou dezenas de pessoas a 
levar os pets ao shopping para receber o imunizante. A 
iniciativa partiu da direção de marketing do próprio 
Shopping Partage, que emitiu um ofício ao CCZ para fazer 
um dia de vacinação antirrábica para a conclusão da ação 
da campanha de arrecadação de ração realizada pelo 
Shopping, chamada de Projeto Pet Friendly. A campanha 
iniciou na quarta-feira, 12, e finalizou no sábado dia 15.

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. 
Durante a semana equipes da SSAM seguiram com serviços 
de limpeza e roçagem na grota da Folha 27 que desagua 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.

Foi iniciada a primeira oficina de capacitação e 
treinamento dos profissionais de saúde da rede municipal 

de saúde da Atenção Primária, referente ao Previne Brasil, o 
programa nacional de financiamento da Atenção Primária. 

A primeira etapa do evento aconteceu apenas com os 
coordenadores dos programas  da Atenção Básica e a 
segunda foi voltada aos profissionais que trabalham 

diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). São 
trabalhados sete indicadores, sendo três relacionados a 
gestantes, um a exame preventivo, outro é vacinação da 

criança, acompanhamento do diabético e hipertenso.  
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Rede municipal inicia ano letivo 2022 focada
 na recomposição da aprendizagem
Nesta segunda-feira (24), a rede municipal de 
educação de Marabá iniciou  o ano letivo 2022, 
recebendo cerca de 50 mil estudantes em 201 escolas 
da cidade e do campo. Seguindo protocolos de 
segurança da covid-19, gestores e professores 
recepcionaram os alunos da educação infantil, ensino 
fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

A equipe de técnicos da Semed foi orientada a visitar 
diversas escolas para auxiliar na recepção aos alunos . 
Marilza Leite, secretária municipal de Educação, esteve 
na manhã desta segunda-feira (24) na Escola Doralice 
de Andrade Vieira, no Bairro Belo Horizonte, para 
cumprimentar professores, pais e alunos.

A secretária explica que nove das 201 escolas da rede 
tiveram suas atividades afetadas neste primeiro 
momento em função da enchente, que tirou 
estudantes de suas casas . Por conta disso, há uma 
equipe técnica avaliando cada situação juntamente 
com os diretores para apresentar uma proposta 
pedagógica ainda esta semana.

Os professores da rede municipal de ensino de Marabá 
participaram, na última semana, da Jornada 
Pedagógica, promovida pela Semed, com o tema 
“Recomposição das Aprendizagens”, onde também 
dialogaram sobre a recepção e acolhimento dos 
estudantes no novo ano letivo.

VOLTA ÀS AULAS

Secretaria de educação realizou visita em algumas 
escolas para recepcionar os alunos.

Retorno acontece cumprindo os protocolos de 
proteçãocontra a Covid-19.
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Mais de 50 mil estudantes retornaram as salas de aula



Crismu ganhará espaço amplo na Folha 31 
O Centro de Referência da Saúde da Mulher (Crismu), 
em breve mudará de endereço, para um espaço maior e 
com ampliação dos atendimentos para o público 
feminino. O novo local fica na Folha 31, ao lado do 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em Nova 
Marabá. O prédio está passando por reforma e 
ampliação com a construção de um laboratório 
moderno, a previsão de entrega é para o mês de maio.  

De acordo com o engenheiro civil Alex Amoury, fiscal 
da Sevop (Secretaria de Viação e Obras Públicas), 
responsável pela obra, a ampliação contemplará dois 
laboratórios, macroscopia, administrativo, arquivo, 
recepção, esterelização, gerência, expurgo, auditório, 
departamento de materiais hospitalares e banheiros.

O objetivo é melhorar a qualidade no atendimento às 
mulheres e consequentemente ampliar também  o 
atendimento em Atenção Básica para os moradores da 
Folha 33 e bairros adjacentes.  O novo Crismu passará a 
funcionar com dois mamógrafos, com acomodações 
melhores.

O Crismu realiza mais de duas mil consultas 
ginecológicas por mês, oferecendo seis médicos para o 
atendimento. O centro oferece ainda exames de 
imagens, consultas de planejamento familiar 
realizadas por uma equipe multidisciplinar, exame de 
punção de mama para identificação de nódulo, antes 
feito somente por meio do TFD (Tratamento Fora de 
Domicílio), dentre outros serviços.

SAÚDE

Crismu realiza mais de duas mil consultas
ginecológicas por mês.

Crismu passará a  contar com dois laboratórios, 
macroscopia, esterelização e expurgo.
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Ampliação contemplará um novo laboratório moderno



Folha 29 recebe serviços de urbanização 
A marginal da BR-222 na Folha 29, Nova Marabá, está 
ganhando cara nova. Além da pavimentação em 
concreto armado, concluída ainda o ano passado, o 
local vem passando pelo serviço de paisagismo 
finalizando assim o projeto de urbanização feito pela 
Prefeitura de Marabá por meio da Secretaria de Viação 
e Obras (Sevop). 

No local, estão sendo plantadas gramas e mudas de 
árvores a exemplo das espécies Ypê, Oiti e Pau preto. A 
obra que já mudou o centro comercial da Folha 29, 
f a c i l i t a n d o  o  a c e s s o  d o s  c l i e n t e s  à s  l o j a s , 
supermercados e casas de materiais de construções 
agora também vai deixar a cidade mais bonita e 
arborizada. O serviço de paisagismo é um serviço 
executado pela própria Prefeitura.

De acordo com Edilson Nunes, coordenador do 
paisagismo, a previsão é que os trabalhos sejam 
concluídos na próxima semana. Uma equipe de 18 
homens está executando o serviço.

A extensão da via, que recebeu o serviço de 
pavimentação, é de aproximadamente 600 metros de 
comprimento com 9,60 m de largura. A via tem uma 
área de estacionamento com cinco metros de largura e 
cerca de 400 metros de comprimento. 

Vale ressaltar que a obra de urbanização do local 
contemplou ainda uma faixa de meio-fio, sinalização 
vertical e horizontal. A execução das obras inclui 
drenagem, pavimentação em concreto armado e 
urbanização na Folha 29, Bairro  Nova Marabá.

SEVOP

18 homens estão trabalhando no paisagismo da Folha. Vias da região receberam serviço de pavimentação no
ano passado.
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Local está recebendo plantação de gramas e mudas de árvores

.



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

Equipes resgatam animais abandonados 
nas cheias dos rios
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá 
(SEMMA) iniciou as ações de resgate de animais 
abandonados e ilhados pelas cheias dos rios Tocantins 
e Itacaiunas. A ação surgiu após reunião com o 
Ministério Público, por meio da Promotoria de Meio 
Ambiente, e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) 
devido ao aumento do número de registros de 
abandonos de animais no Disque Denúncia.

O resgate ocorre em duas lanchas com três agentes da 
SEMMA, um do CCZ e dois guardas do Grupamento de 
Proteção Ambiental (GPA), que pertence à Guarda 
Municipal e atua na proteção da equipe.

A busca ocorreu principalmente em áreas alagadas do 
núcleo Marabá Pioneira, onde foram resgatados dois 

gatos e um cachorro pela manhã. O resgate é difícil 
pelo fato de os gatos serem mais arredios.

“Essa ação vai continuar até não identificarmos mais 
nenhum animal que tenha sido abandonado nas 
cheias. Continuaremos fazendo vistorias, rondas e 
monitoramentos nessas ruas, tanto na Marabá 
Pioneira, quanto na Folha 33 e outros bairros que 
foram alagados para não deixar nenhum animal para 
trás”, ressalta o coordenador do Departamento de 
Fiscalização, Paulo Chaves.

Se os donos dos animais forem identificados podem 
ser enquadrados na Lei de Maus-tratos contra cães e 
gatos. Os animais resgatados serão abrigados 
provisoriamente pela SEMMA.

Ação foi realizada em duas lanchas por agentes da 
Semma, CCZ e GMM

Resgates de alguns animais são mais difíceis de serem
realizados pois animais costumam ser arredios.

SEMMA
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