
INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA DE MARABÁ 
EDIÇÃO 183 MARABÁ  21 A 27 DE FEVEREIRO| 2022

Patrulha Maria da Penha 
ganha nova viatura para
realização de rondas

SEGURANÇA



GMM ganha nova viatura para acompanhar 
mulheres em medida protetiva 
No aniversário de três anos de criação da Patrulha 
Maria da Penha, em Marabá, a Guarda Municipal 
recebeu um presente: uma viatura para ser utilizada 
nos trabalhos ostensivos de acompanhamento das 
mulheres, que são atendidas por medidas protetivas 
judiciais, e na resposta às denúncias recebidas pelo 
órgão.

Com a participação de representantes de entidades e 
órgãos que atuam na proteção e defesa da mulher, a 
nova viatura, uma pick up com tração nas 4 rodas, foi 
entregue na manhã desta quinta-feira (24), no pátio da 
Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop).

“Costumo dizer que nos últimos anos, com essa junção 
de esforços e vontade política para atender o coletivo, 
eu acho que essa viatura é uma conquista da Patrulha, e 
a prontidão do governo em atender as necessidades 
das mulheres”, pontuou Júlia Rosa, Coordenadora de 
Políticas Públicas para Mulheres.

Vale ressaltar que a Patrulha Maria da Penha atua 
apenas em casos já judicializados, mediante medida 
protetiva de urgência da Lei 11.340  – Lei Maria da 
Penha expedida pelo judiciário. O município atua 
através da Guarda Municipal e o Estado participa 
através da Polícia Militar e Fundação Parápaz.

MARIA DA PENHA

Chave foi entregue pelo prefeito Tião Miranda e entidades
sociais que atuam na defesa da mulher. 
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Patrulha já realizou mais de 1300 atendimentos de violência doméstica

Nova viatura chega quando a Patrulha completa 3 anos
no município.



Gestão realiza audiência pública para 
prestação de contas
Durante Audiência Pública para demonstração e 
avaliação das metas fiscais do poder executivo 
municipal do 3º quadrimestre de 2021 foram 
apresentados, na Câmara de Vereadores, o Relatório 
Resumido da Execução Fiscal Orçamentária (RREO) e o 
Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

A apresentação dos relatórios cumpre o que determina 
o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
,onde prevê que poder executivo deve apresentar, em 
audiência pública, o cumprimento das metas fiscais de 
cada quadrimestre, nas casas legislativas estaduais e 
municipais.

Os documentos foram apresentados pelo secretário de 
P l a n e j a m e n t o  e  Co n t r o l e,  Ka ra m  E l  Ha j j a r, 
acompanhado pela equipe técnica do órgão. A 
apresentação teve duração de aproximadamente 
quarenta minutos, sendo acompanhada atentamente 
pelos parlamentares.

O município apresentou um superávit primário em 
2021, diferença entre receita e despesas.“Isso mostra 
que o município não gasta  mais do que arrecada e isso 
é importante em qualquer administração pública, onde 
podemos acompanhar que muitos governos não estão 
conseguindo”, enfatizou Karam El Hajjar.

RESPONSABILIDADE FISCAL
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Município apresentou superávit primário

O secretário de planejamento Karam El Hajjar 
realizou a apresentação dos números.

Audiência foi aberta para acompanhamento da 
população.



Escola Albertina ganha reforma completa 
em sua estrutura
A obra de revitalização da Escola Municipal Albertina 
Moreira dos Reis, localizada na Folha 6, Nova Marabá, 
está pronta. A equipe de jardinagem da Secretaria de 
Viação e Obras Públicas realiza a plantação da grama e 
de várias espécies de plantas, enquanto outra equipe 
realiza a limpeza no local.

A escola deverá ser entregue à comunidade nos 
próximos dias completamente transformada. Com 
novas carteiras escolares e  todos os móveis 
substituídos. O prédio ganhou ampliação dos muros 
em 2 metros. Os portões e o telhado foram substituídos 
para maior  reforço na estrutura.

A escola recebeu um novo sistema de combate a 
incêndio e todas as salas foram climatizadas. A quadra 
foi completamente revitalizada com nova cobertura, 
pintura e recuperação do piso.

“A expectativa é a melhor possível porque saímos de 
um ambiente opaco, feio, desestruturado e bem 
sucateado e estamos recebendo uma escola bonita, 
bem estruturada e observamos os detalhes feitos com 
todo carinho. Estamos muito felizes, com o coração 
grato, porque foram muitas lutas e desafios. Essa 
reforma foi maravilhosa”, enfatizou a professora 
Marceli  Isaías Silva, gestora da Escola.

EDUCAÇÃO

Obra está em fase de finalização Trabalhadores já executam serviço de paisagismo
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Escola será entregue à comunidade nos próximos dias

. .



Ordem de serviço autoriza duplicação de trecho 
da BR 222, entre ponte rodoferroviária e KM 06
O município de Marabá vai ganhar mais uma grande 
obra de infraestrutura rodoviária, que deve refletir 
diretamente na melhoria do sistema logístico 
rodoviário de toda a região. Na tarde de quarta-feira 
(23), o governador do Estado Helder Barbalho e o 
prefeito de Marabá Sebastião Miranda assinaram a 
ordem de serviço para a duplicação da rodovia BR 222, 
c o r r e s p o n d e n d o  a o  t r e c h o  e n t r e  a  p o n t e 
Rodoferroviária do Rio Tocantins ao trevo do KM 6. 
Serão 4,2 quilômetros de duplicação. 

A cerimônia para a assinatura do documento 
aconteceu na marginal da rodovia, no KM 07. O valor da 
obra é de 36 milhões de reais.

O prefeito agradeceu a parceria do governo do Estado e 
destacou o esforço da gestão municipal em melhorar o 
tráfego de veículos, inclusive preparando o município 
para receber a obra. É que a prefeitura já concluiu a 
pavimentação e urbanização das marginais da rodovia 
nos trechos da Folha 29 e KM 07. 

O prefeito enfatizou ainda a importância da duplicação 
para a mobilidade urbana da cidade “É uma obra 
estratégica, todo mundo passa por aqui. É um tráfego 
grande. E há muito tempo, viemos fazendo as 
marginais porque ajudam  muito no tráfego, em caso 
de acidentes, desafogando e valorizando esses bairros 
aqui”, disse Tião Miranda.

A gente vai ajudar com o DMTU, com nossos técnicos. 
É uma obra complicada para fazer porque não pode 
parar o trânsito, há um volume enorme de veículos, 
mas é de fundamental importância. Então a gente 
agradece mais essa parceria”, disse Tião Miranda.

Além disso, o gestor municipal aproveitou a 
oportunidade para anunciar o interesse da empresa 
Vale em construir outra ponte sobre o rio Tocantins, 
com um dos acessos pelo bairro Nossa Senhora 
Aparecida (conhecido como Coca-Cola), ligado pela 
Avenida das  Torres. Tião informou que pediu, 
inclusive, que seja feito um túnel para segurança dos 
pedestres e ciclistas. Em relação à outras parcerias, 
como a construção da terceira ponte sobre o rio 
Itacaiúnas, o prefeito esclareceu que o projeto está em 
andamento, passando pelos trâmites burocráticos.

Por sua vez, o governador Hélder Barbalho ressaltou 
que a duplicação da rodovia 222 não havia sido iniciada 
devido aos processos legais com o Governo Federal, o 
que se resolveu com o pedido de estadualização da 
estrada, o qual foi atendido pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).

“Estamos iniciando uma obra absolutamente 
fundamental para o crescimento urbano e mobilidade 
de Marabá.  o Governo  solicitou ao DNIT a 
estadualização desse trecho e a partir de hoje as obras 
já começam com os recursos na conta”, disse .
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Serão 4,2km de duplicação



SEMEL

ESTÁDIO

SSAM

VACINA

ACONTECE NA CIDADE

O Projeto Ginástica para as Mulheres da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) realizou uma ação 
no Partage Shopping, em parceria com uma academia. O 
aulão, que aconteceu no piso L3 do shopping, além de 
receber alunas do projeto, foi aberto ao público em geral.
 A programação de carnaval segue com aulões durante a 
semana nos outros polos do projeto, espalhados pela 
cidade.

O Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM) realizou na 
manhã de sexta-feira (25), o serviço de corte e retirada de 
árvores, que caíram nas vias da cidade, na madrugada, em 
decorrência da chuva torrencial e ventos fortes, atingindo 
vários pontos do município. Entre os locais registrados com 
a queda de árvores estavam: Avenida 2000, entre as Ruas 
São Paulo e Manaus, Folha 34, Agrópolis do Incra, Rodovia 
Transamazônica, próximo ao Aeroporto e Rua Marechal 
Rondon, Bairro Bom Planalto.

 

A expectativa em torno da construção do novo estádio 
municipal, no KM 8, em Marabá é grande e a obra não para. 

Os operários avançaram para finalizar a cobertura da 
arquibancada com a colocação das telhas termo acústicas.   

Na parte do campo, a etapa consiste na instalação do 
sistema de irrigação com a abertura das valetas e colocação 
das tubulações juntamente com os aspersores. A medida do 

campo está dentro da metragem oficial da FIFA, sendo 110 
de comprimento por 75 de largura, completamente 

irrigado.

Dez mil doses da vacina da fabricante Pfizer chegaram a 
Marabá nesta semana. As doses já foram distribuídas para 

todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona urbana.
O novo lote do imunizante é para aplicação de 2ª e 3ª 
doses. A segunda dose é voltada para o público geral, 

enquanto a terceira dose é para quem completou quatro 
meses da aplicação da segunda. De acordo com dados da 

SMS, da população apta a receber a vacina em Marabá, 
81% recebeu a primeira dose, 70% completou o esquema 

vacinal primário com a segunda dose e 14% recebeu a dose 
de reforço.
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Programa Família Acolhedora abre cadastro
para novos inscritos
O Serviço de Acolhimento Familiar, ligado à Secretaria 
d e  A s s i s t ê n c i a  So c i a l ,  Pr o t e ç ã o  e  A s s u n t o s 
Comunitários (Seaspac), está com inscrições abertas 
para famílias interessadas em cuidar de crianças e 
adolescentes, que estão sob proteção da justiça. 
Atualmente 15 famílias são cadastradas e parceiras do 
programa e 7 crianças estão em acolhimento familiar.  

Jeane Márcia Carvalho, 43 anos, conheceu o programa 
por  meio de uma amiga e já faz  2 anos e meio que ela e 
a família são participantes. No momento, Jeane acolhe 
um bebê de 1 ano e 10 meses.

“Ser família acolhedora é amar, me dedicar a eles, dar 
muito carinho e atenção. É muito amor envolvido. 
Todas as vezes que sai um da minha casa é um 
sofrimento, mas eu agradeço muito a Deus por ser mãe 
dos meus três filhos e por ser mãe destes bebês, que eu 
acolho. Enquanto Deus me der vida, saúde eu quero 
participar do programa, são crianças que precisam de 
amor, de carinho, de cuidado”, relata a dona de casa.

Ana Maria Reis, assistente social no serviço de 
acolhimento familiar, enfatiza que, em Marabá, o 
programa é amparado pela Lei Municipal 17.809/2017.
“Basicamente, a família tem de residir em Marabá a 
mais de dois anos, ter idoneidade moral, não ter 
pretensão de adoção, mas sim ajudar uma criança no 
momento difícil por qual vai estar passando”, pontua.

As crianças e adolescentes atendidas pelo Programa 
Família Acolhedora são as que tiveram de ser retiradas 
da família, seja por risco pessoal ou social (abandono, 
negligência, abusos).

Renilde Xavier, psicóloga na Família Acolhedora, 
explica que para estar apto para acolher a criança ou 
adolescente, o candidato passa por análise de cadastro 
e um curso de formação, onde recebe todas as 
orientações necessárias. Vale destacar que as crianças 
são encaminhadas de acordo com o perfil das famílias.  

“Essas famílias dão todo o suporte às crianças que 
precisam de amor, carinho, atenção, cuidado. Elas já 
recebem atendimento educacional, amparo de saúde, 
atendimento psicológico, então toda a rede é envolta 
justamente para atender essa demanda”, explica.

A criança pode ficar até dois anos em acolhimento 
familiar, até que o seu destino seja determinado pela 
justiça. Por isso, é importante reforçar que o 
acolhimento é diferenciado da adoção, pois a criança 
em algum momento terá de deixar o acolhimentopara 
retornar ao seio familiar ou para um novo lar  adotivo.  

As pessoas interessadas em participar do Programa 
devem procurar o serviço, localizado na Rua Araguaia, 
número 630, bairro Novo Horizonte. O telefone para 
contato é o (94) 98803-1978 . 

INCLUSÃO SOCIAL
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Jeane Carvalho participa do programa já faz 2 anos



Neste mês, Crismu terá atendimento noturno
No mês de março,  a saúde da mulher mais uma vez 
será colocada em evidência. A Campanha Março Lilás, 
que tem como objetivo chamar atenção para a 
prevenção contra o câncer do colo do útero, é o foco do 
Centro de Referência Integrada à Saúde da Mulher 
(Crismu). Durante os dias 14 a 25 de março, o Crismu 
terá uma programação especial, com atendimentos 
noturnos para a coleta do PCCU (Exame Preventivo de 
Colo de Útero).

O PCCU é uma das melhores formas de monitorar a 
saúde do útero. A coleta é feita nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) por uma enfermeira e a amostra é 
analisada no Crismu. Para realizar o exame é preciso 
alguns cuidados básicos, como explica a enfermeira 
Keise Helaine Pinto.

“Quando a mulher vier fazer o exame, ela precisa estar 
a 72 horas, ou seja, 3 dias sem manter relação sexual, 
mesmo com uso do preservativo, sem fazer higiene 
c o m  d u c h a ,  n e n h u m  u s o  d e  m e d i c a ç ã o 
anticoncepcional injetável via vaginal, ou ainda, uso de 
cremes para não contaminar a lâmina e atrapalhar a 
avaliação”, pontua a enfermeira.

Na rede municipal de saúde, o atendimento inicia na 
UBS com a coleta do PCCU. Lembrando que cada UBS 
tem a sua própria dinâmica. No prazo agendado, a 
mulher deve buscar o resultado, que sai entre 20 a 30 
dias. O exame é lido pela enfermeira da UBS. Se houver 
alteração no exame, a profissional já encaminha a 
paciente para o Crismu, onde o atendimento é feito por 
especialista em ginecologia.  

MULHER

Centro de Referência à Saúde da Mulher  terá 
programação especial durante os dias 14 e 25 de março

Enfermeira Keise Helaine Pinto explica que para fazer 
o exame é preciso ficar 3 dias sem relações.
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Exame de colposcopia e biopsia são realizados no Centro



Órgãos do município realizam rondas  e
orientações nos abrigos
A Guarda Municipal de Marabá (GMM) realizou as 
rondas diárias em praças e vias públicas da cidade, 
além da orla da Marabá Pioneira, hospitais municipais 
e feiras, como do bairro Laranjeiras e da Folha 28. 
Agentes da guarda realizaram rondas nos abrigos 
municipais que acolhem as famílias atingidas pelas 
cheias dos rios  Tocantins e Itacaiúnas.

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) prestou 
apoio junto à  Semma nas rondas de patrulhamento 
em São Félix e Morada Nova nos residenciais 
Tiradentes, Jardim do Éden e Tocantins, acerca das 
denúncias de poluição sonora, além de orientações em 
outros pontos da cidade. A GMM também prestou 
apoio à SEMMA na Operação Piracema.

Segundo dados da Semma, durante o último final de 
semana foram atendidas 27 denúncias de poluição 
sonora. Só no núcleo Nova Marabá foram 6 denúncias 
atendidas, seguido dos bairros Novo Horizonte, 
Liberdade, Laranjeiras e Filadélfia, ambas com três 
denúncias atendidas.

O efetivo também realiza rondas preventivas em 
postos por toda a cidade como HMM, HMI, FCCM, 
CAPS e Unidades Básicas de Saúde.

Para acionar a GMM o número é 153. Já para denúncias 
de crimes ambientais o canal para contato é o Linha 
Verde pelos números (94) 33313350, que também 
funciona como whatsapp e (94) 99233-0523.

GMM

Ações de fiscalização e monitoramento se estendem por
 toda cidade.

Departamento Municipal de Segurança Patrimonial
também realiza segurança nos abrigos.
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Guarda Municipal trabalha diariamente nos abrigos ao lado da Defesa Civil
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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

Mirante da Orla será novo ponto de encontro
O projeto de extensão da Orla Sebastião Miranda 
entrou na fase de urbanização e já está dando vida nova 
para o lugar histórico da cidade, o bairro Francisco 
Coelho. O mirante da orla era um sonho antigo dos 
moradores da comunidade por proporcionar um 
panorama espetacular do encontro dos rios Itacaiúnas 
e Tocantins, bem como, do pôr do sol.

Filho de pescador e de mãe benzedeira, José de Jesus 
Marcos de Souza, o mestre Zequinha, 68 anos, é 
conhecido por canções poéticas de luta pela Amazônia 
e que falam da história da cidade. Ao passear pelas 
obras do mirante, Zequinha expressa um largo sorriso.

 Para este marabaense que dedicou parte da vida em 
educar crianças e adolescentes da comunidade com a 
arte, o lugar tem um significado sem tamanho. “Eu sou 
muito feliz por ser filho dessa terra, de cantar essa terra. 
Eu chamo de amor garrido. A gente almeja que as 

pessoas olhem  isso como um grande marco feito, 
como uma benção. Quem nasceu aqui, que viu tudo 
acontecer, jamais imaginaria que hoje teria essa obra 
encantadora no encontro das águas. É a coroa de uma 
grande  luta.”, descreve Zequinha.

A nova Orla terá acesso tanto pela Avenida Deodoro de 
Mendonça, quanto pela Rua Barão do Rio Branco, 
seguindo pelo Residencial do PAC. O projeto que 
contempla também estacionamento e espaço para 
instalação de uma academia ao ar livre teve toda a 
estrutura feita com serviço de drenagem.

Os postes de iluminação já foram instalados, sendo 
onze centrais, com 22 metros de comprimento. A 
semana começou com a colocação da área verde, que 
terá 384 metros quadrados. O projeto prevê ainda a 
revitalização das fachadas de imóveis ao longo do 
perímetro da nova estrutura da Orla.

Obras do mirante já  começam a ganhar vida.Mestre Zequinha canta no encontro dos rios.

CIDADE
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