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2ª Corrida Maio 
Amarelo leva 
350 atletas às ruas 

DMTU



Corrida Maio Amarelo busca conscientizar
aliando disciplina do esporte e do trânsito 
Na manhã de domingo (29), aconteceu a 2ª Corrida 
Maio Amarelo, organizada pelo Departamento 
Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU). O 
event tem como temática o Maio Amarelo, mês de 
conscientização sobre a segurança no trânsito e contou 
com mais de 350 atletas inscritos que percorreram um 
trajeto de 5 km, no núcleo Nova Marabá.

Foram entregues medalha a todos os participantes e 
premiou os primeiros colocados das categorias 
masculino, feminino e funcionários do DMTU.

Ao todo, o percurso da corrida foi de cinco quilômetros 
com largada e chegada na praça do Paço Municipal. 
Durante o trajeto, agentes do DMTU estiveram 

presentes para organizar os desvios de trânsito. Além 
disso, também foram disponibilizados dois pontos de 
distribuição de água aos atletas. O departamento 
também distribuiu frutas, sucos e bolachas como 
lanche tanto na concentração quanto na dispersão dos 
corredores.

Para o Coordenador de Educação para o Trânsito do 
DMTU, Rogério Matias, aliar a disciplina do esporte a 
um tema tão importante como a segurança no trânsito 
é a chave de um evento como esse. “Para o esporte é 
necessário a disciplina; disciplina necessária no 
trânsito para um bom condutor, para um bom ciclista, 
para um bom pedestre. Então, estamos aliando essa 
disciplina do esporte à educação para o trânsito”.
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Percurso de 5km, com largada  em frente à Praça da Prefeitura, Nova Marabá

23 a 29 de maio de 2022

Athos Rocha Dias ficou em primeiro lugar na 
classificação geral

Pódio feminino com a primeira colocada Welina Barroso



Prefeitura de Marabá oferece Central de 
Interpretação em Libras para surdos
A comunidade surda em Marabá, além do Centro 
Especializado na Área da Surdez (CAES) tem a seu 
dispor a Central de Interpretação de Libras (CIL), que 
funciona nas instalações do CAES, na Folha 26, ao lado 
da OAB.  A CIL  tem o objetivo de promover 
acessibilidade dos surdos aos serviços públicos por 
meio da intermediação da comunicação em libras. O 
serviço é gratuito, como explica  uma das intérpretes e  
coordenadora da central, Alzira Pinto.

Atualmente, a Central de Interpretação de Libras 
mantida pela Prefeitura de Marabá  está ligada à 
Secretaria Municipal de Educação (Semed). O serviço é 
disponibilizado aos surdos com agendamento, 

mediante solicitação com antecedência de 24 horas ou 
ainda, emergencial, se imprescindível. A solicitação 
pode ser feita na própria central ou pelo telefone (91) 
98103-6756.  

A CIL possui 110 surdos inscritos, porém  ainda atende 
surdos de outros municípios e estados. Os intérpretes 
acompanham os surdos em diversas situações, em 
especial na busca por serviços públicos como 
atendimento em saúde, de cidadania, a exemplo da 
emissão de documentos, matrícula escolar, dentre 
o u t r o s .  P o r  o u t r o  l a d o ,  s i t u a ç õ e s  c o m o 
acompanhamento de alunos em universidades, por 
exemplo, fogem da competência da CIL.

GESTÃO

Central possui 110 surdos inscritos também atende 
surdos de outros municípios

Coordenadora da Cil, Alzira Pinto, explica queinterpretes 
acompanham os surdos em diversas situações

ED
UC

AÇ
ÃO

3

 CIL tem objetivo de promover acessibilidade dos surdos aos serviços públicos
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Não ter monotonia é a inspiração da técnica 
de enfermagem Orlandina
A técnica de enfermagem Orlandina Galhardo nasceu 
em São Luís, no Maranhão, onde finalizou o ensino 
médio. Incialmente, queria fazer um curso de auxiliar 
de laboratório, mas como não havia mais vagas, optou 
por fazer o curso técnico de enfermagem. Apesar disso, 
passou um bom tempo sem atuar na área.

Logo, ela se mudou para Salvador, na Bahia, onde tinha 
parentes e passou a trabalhar na área comercial, onde 
permaneceu por oito anos. Quando ficou sem 
emprego, foi para o Rio de Janeiro. Lá, ficou por um ano 
também trabalhando em loja. No entanto, sempre se 
questionava pelo fato de ter uma formação de técnica 
de enfermagem e não trabalhar na área.

Tudo mudou quando voltou para São Luís e conheceu 
uma colega que a convidou para Marabá, cidade que 
ela nunca tinha ouvido falar. Em Marabá conseguiu 
emprego em um hospital particular, onde trabalhou 
por quatro anos. Em 1996, fez o concurso público 
municipal e foi empossada como auxiliar de 
enfermagem.

“Fiz essa prova sem esperança nenhuma de passar. Fiz 
porque fui mais incentivada por um colega. Tanto é que 
quando fui aprovada nem acreditei, disse ‘não, nem 
estudei’ e vejo que tudo foi a mão de Deus”, relembra a 
profissional.

Inicialmente, sua lotação foi para o posto de saúde 
Maria Bico Doce, no núcleo São Félix, onde passou um 
ano trabalhando. Depois, transferida para o posto 
Pedro Cavalcante, trabalhou por dois anos. Foi quando 
surgiu a oportunidade de ser transferida para o 
Hospital Municipal de Marabá (HMM).

No hospital, foram quase vinte anos de trabalho, onde 
atuou pr incipalmente no pronto socorro.  O 
movimento intenso no setor bem como os plantões, 
animaram Orlandina que aprendia mais a cada dia e 
desenvolveu habilidades na profissão.

“Não era pelo dinheiro. Profissão, você trabalhar na tua 
profissão, se ama aquilo que você faz, não está nem aí 
para o salário. Você quer trabalhar, você quer estar ali 
cuidando de vidas. Eu amo a minha profissão, por isso 
ainda não me aposentei”, se pergunta.

Ao comentar sobre o que a motiva a se dedicar 
intensamente ao seu trabalho, diz: “Não é o dinheiro. 
Você tem que amar aquilo que faz. Se você não amar, se 
você é um pedreiro, um carpinteiro, um doutor, é 
advogado, mas se você não amar o que faz, não vai para 
frente, não vai passar 26 anos fazendo aquilo. Se eu não 
amasse essa profissão, estaria hoje completando 26 
anos de técnica de enfermagem?”, finaliza Orlandina 
Galhardo.

LINHA DE FRENTE
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Orlandina Galhardo tem 26 anos de profissão
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Novo Planalto, São Félix e Folha 28 receberam 
ações de saúde no final de semana
No sábado (28), a equipe Extra Muro da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) esteve na Igreja do 
Evangelho Quadrangular, na Folha 28, Quadra 26, Lote 
10,  com ações de atendimento médico e de 
enfermagem; testes rápidos de Hepatites, HIV e Sífilis; 
vacinas de rotina, influenza e Covid-19; aferição de PA; 
emissão de cartão SUS; testes de glicemia; coleta do 
PCCU; Pesagem do Auxílio Brasil e entrega de 
medicação (mediante receita).

No domingo (29), a ação também aconteceu no Projeto 
de Assentamento (PA) Lajeado, na Escola Olavo Bilac e 

no Bairro Novo Planalto, na Quadra 117. A ação no 
Novo Planaltocontou com palestra sobre saúde bucal, 
escovação supervisionada e aplicação de flúor. 

Durante o fim de semana também foram realizados 
ações de vacinação contra gripe e sarampo. No sábado, 
a ação será na Escola Adão Machado, na Vila Três 
Poderes, e na Escola União do Povo, no PA  Terra Roxa.

No domingo, será a vez da Escola Brasil Novo, na Vila 
Brasil; Escola Clara Nunes, na Vila Samaúma, e Escola 
Ieda Carvalho, na Vila Zé do Ônibus.
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Equipes levaram serviços das Unidades Básicas para zonas descobertas
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Equipes do ExtraMuro estiveram em diferentes locais
da zona rural de Marabá

Ações de vacinação também foram realizadas no fim
de semana 



FEIRA PÔR DO SOL

BOI BUMBÁ

ESCOLA AGRÍCOLA

CAPACITAÇÃO

ACONTECE NA CIDADE

O domingo pode ser finalizado de maneira ainda mais 
agradável na Orla de Marabá, na Feira do Pôr do Sol.  Ao 
comparecer à feira, o visitante pode adquirir produtos 
confeccionados de forma artesanal, como pano de prato, 
bonecas, bijuterias, laços de cabelo, crochê entre outros 
itens que chamam atenção e são expostos todos os 
domingos, a partir das 17 horas. A feira acontece em frente 
à praça São Félix Valois, um dos pontos turísticos da 
cidade. A feira oferece aos visitantes pratos da nossa 
culinária regional. O espaço é adequado para toda a 
família.  

Segue até o dia 30 de junho, o alistamento militar para 
quem deseja ingressar nas Forças Armadas.O alistamento 
pode ser feito de maneira on-line ou presencial. No 
entanto, apenas os nascidos em 2004 podem realizá-lo pelo 
site: alistamento.eb.mil.br. Após o alistamento, em 
qualquer modalidade, os candidatos precisam acompanhar 
o site para saber qual a data agendada para apresentação 
na seleção. Na modalidade presencial, tanto os que 
nasceram em 2004, quanto os demais, podem se dirigir à 
Junta Militar de Marabá, localizada na Rua 5 de Abril, Praça 
Duque de Caxias, Marabá Pioneira. 

O Boi Estrela Dalva foi fundado em 23 de junho de 1993 e de 
lá para cá só deixou de participar do festejo na época da 

pandemia. Hoje, o Estrela Dalva conta com 120 brincantes, 
desses 118 são do Bairro Independência.  Antes da 

paralisação devido à pandemia eram 150. E ao que parece, 
agora a tradição está garantida por muitos anos. O Estrela 

Dalva ensaia diariamente à noite. Como o local do ensaio é 
pequeno, ele fica dividido, com grupos ensaiando a cada 

dia. Nesta quinta-feira (26), foi a vez do ensaio dos índios e 
índias, somando 48 pessoas. 

No próximo dia 10 de junho, a Secretaria Municipal de 
Educação de Marabá (Semed), por meio da Coordenadoria 

de Alimentação Escolar, realiza o curso de Capacitação de 
Manipuladores de Alimentos voltados para as profissionais 

merendeiras que trabalham na rede pública de ensino do 
município.  O objetivo da capacitação é apresentar às 

profissionais os procedimentos relacionados à 
manipulação dos alimentos em todas as fases, como 

seleção dos alimentos, preparo e distribuição aos alunos e 
busca contemplar as diretrizes do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE).

6 23a 29 de maio de 2022



Prevenção e diagnóstico para Hepatites B e C 
são oferecidos no Centre de Testagem
O mês de maio é também dedicado à conscientização e 
combate a Hepatite, uma doença caracterizada, 
principalmente, por inflamação no fígado e que, nos 
últimos dias, tem ganhado destaque no cenário 
mundial, por conta de um surto com causa ainda 
desconhecida. A doença tem tratamento, inclusive na 
rede pública, mas pode levar à morte, caso não seja 
combatida.

Por meio de um mapeamento identifica-se os sintomas 
do paciente e também dos fatores de risco que podem 
ter sido responsáveis pelo desencadeamento da 
doença. A partir disso, é possível definir os exames a 
serem realizados, visando identificar o tipo, causa e 
tratamento adequado para o problema. 

Existem vários tipos da doença que podem ser 
transmitidos por bactérias, vírus, consumo de 
produtos tóxicos, medicamentos ou resultantes de 
uma perturbação do próprio sistema imunitário do 
paciente. Os tipos virais são: A,B,C,D,E, F e G.  Há ainda 
as hepatites autoimune, medicamentosa e crônica.

Na Rede Municipal de Saúde, o Serviço de Atendimento 
Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento 
(SAE/CTA) trabalham a promoção, prevenção e 
diagnóstico precoce de Hepatites Virais, mais 
especificamente dos tipos B e C, que ao lado da 
Hepatite A, são as mais comuns no Brasil. No local 

também é feita a dispensa de medicamentos para o 
combate da doença, conforme explica a gerente 
Katiane Chaves.

Em 2021, o SAE/CTA de Marabá registrou 59 novos 
casos de Hepatite B e 21 de Hepatite C. O médico 
infectologista Harbi Othman, que atende no SAE/CTA, 
enfatiza a existência das vacinas contra os tipos A e B, 
por isso, é importante que a população procure manter 
a carteira vacinal em dias.

CTA/SAE

Em 2021 foram identificados 59 casos de Hepatite B e 21 
de Hepatice C
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CTA/SAE fica aberto de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h
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Continuam as obras de revitalização da
Escola Judith Gomes Leitão  
As obras da Escola Municipal Judith Gomes Leitão 
avançam a cada dia. A expectativa da empresa é de que 
nos próximos vinte dias, o primeiro bloco de salas de 
aula seja entregue totalmente revitalizado. Os operários 
trabalham na finalização da pintura e limpeza do piso 
para resinar. Os trabalhos para a cobertura da quadra 
também já iniciaram.

“A primeira demão da pintura foi executada e o forro 
também está pronto. Nós vamos ter que liberar esse 
bloco para iniciar o próximo. Estamos mexendo 
também na estrutura da quadra, fundação e pilares”, 
informou o mestre de obras Ariclenes de Alencar.

A revitalização começou em janeiro e irá contemplar as 
12 salas de aula, além da secretaria, auditório, sala de 
leitura, sala de recursos, sala de educação especial, 
laboratório de informática, cozinha e banheiros.

Todas as janelas, portas e o forro estão sendo trocados, 
bem como a fiação elétrica da escola que também é 
reforçada para contemplar as solicitações dos 
professores.

A EMEF Judith atualmente conta com 769 alunos 
distribuídos em 24 turmas do Ensino Fundamental. Por 
conta das obras, as aulas na escola funcionam de 
maneira escalonada, para que as obras possam ocorrer 
sem os alunos voltarem para o ensino remoto. “Em uma 

semana vem 6º e 7º ano e na outra 8º e 9º. Achamos 
importante, depois de tanto tempo parados, que eles 
mantivessem o contato físico e presencial com a 
escola”, explica Ana Alice.

Todo o ambiente também será climatizado e os móveis 
passarão por reforma ou serão trocados, de acordo com 
a necessidade. Já foram encomendados também novos 
quadros.

A previsão é que a obra dure em torno de 10 meses.
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Obras irão contemplar 12 salas de aula além de órgãos administrativos

Escola também passará a contar com quadra coberta 



Sevop inicia serviço de drenagem e urbanização 
da Grota na Nova Marabá
A obra de drenagem e urbanização da área da Grota, no 
trecho compreendido na ligação das Folhas 22 e 28, 
Nova Marabá, teve início esta semana, com a fixação 
das estruturas de aço e placas em concreto, além da 
escavação da primeira etapa do projeto.

Durante a execução da obra, é previsto a utilização de 
aproximadamente 400 placas em concreto medindo 
2,5m x 1,5m nas duas laterais da Grota. Cada lateral terá 
a altura de 3 metros para impedir a ampliação do 
processo de erosão e evitar que a estrutura das 
residências sejam atingidas.

De acordo com Túlio Rosemiro, Coordenador do 

Departamento do Código de Postura do Município, o 
projeto também tem por objetivo evitar possíveis 
alagamentos, no período das intensas chuvas na 
região, ao longo do trecho em que é executada a obra.

Até o momento já foram utilizadas 18 placas em 
concreto e as máquinas continuam o trabalho de 
limpeza do canal. O aposentado Antônio Emídio de 
Oliveira, 85 anos, disse que se a obra continuar nessa 
estrutura vai evitar os alagamentos, “A casa onde moro, 
todos os anos alaga no período de chuva e a água chega 
na altura da janela. A esperança é que não alague mais, 
pois estamos vendo que vai sair um bom serviço”, 
relata.
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Cada lateral terá altura de três metros para impedir ampliação da erosão

Moacir Cândido da Silva comemora avanço das obras Obra vai se estender em um percurso de 235 metros
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DIREITO DO CONSUMIDOR

Nos primeiros 5 meses deste ano, o órgão de Proteção e 
Defesa do Consumidor em Marabá (Procon), registrou 
658 atendimentos, o que representa um aumento em 
torno de 20% no número de reclamações se 
comparado aos anos anteriores, inclusive a anos 
anteriores ao período de pandemia (2020/2021).

Esse aumento revela dois pontos no processo entre 
consumidor e fornecedor de produtos e serviços. 
Primeiro que o consumidor está mais atento aos seus 
direitos  e o segundo é que muitos fornecedores ainda 
se mostram alheios ao cumprimento da legislação, 
para fornecer um produto ou serviço.

De acordo com a advogada Zélia Lopes, Coordenadora 
do Procon, a maioria das reclamações que são 
registradas no órgão, diz respeito ao serviço de energia 
elétrica residencial, onde 44.45% das reclamações são 
destinadas à empresa de concessão e transmissão de 
energia.

Outro tipo de reclamação que aumentou bastante nos 
últimos anos no Procon em Marabá, são pessoas que 
são vítimas de golpes de empréstimos bancários. 
Somente nesse período foram 143 reclamações, 
c o m p r e e n d e n d o  2 1 , 9 3 %  d o  m o n t a n t e  d a s 
reclamações..

Órgão recebe mais de 600 reclamações nos 
primeiros 5 meses de 2022

Aumento de 20% nas reclamações em 5 meses

Maioria das reclamações dizem respeito ao serviço de
energia

Vítimas de golpe de empréstimos bancários 
tem aumentado bastante

23 a 29 de maio de 2022
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Uma turma de 20 mulheres concluiu, nesta quarta-
feira (25), o curso de Manicure e Pedicure como parte 
do Projeto Técnico-Social (PTS) do Residencial Jardim 
do Éden, em Morada Nova. O PTS é desenvolvido pela 
Prefeitura de Marabá, por meio da Superintendência 
de Desenvolvimento Urbano, e financiado pela Caixa 
Econômica Federal (CEF). Este é o sétimo mês do 
projeto que terá duração de 12 meses, assim, até 
outubro, a comunidade ainda poderá aproveitar 
muitas outras oportunidades de qualificação e 
aperfeiçoamento profissional, além de educação 
ambiental e fomento para geração de emprego e renda 
ofertados aos moradores do empreendimento.

Todas as alunas receberam o certificado de conclusão 

do curso e já podem trabalhar na área como 
profissionais, aliás, como de praxe, todas as 
participantes receberam do PTS, kits básicos de 
manicure para usar no novo negócio.

As oportunidades de emprego e renda também 
surgiram para Viviane Silva, de 22 anos. A jovem, com 
experiencia profissional de dez anos, foi a instrutora do 
c u r s o  c o m  d u r a ç ã o  d e  o i t o  d i a s.  E l a  f i c o u 
entusiasmada com a participação das alunas e com o 
resultado final. “Foi muito satisfatório, mostrei a elas o 
máximo que eu pude. Mostrei toda a parte teórica e 
prática, de cutilagem, pintura, decoração. Consegui 
entregar até mais do que havia no planejamento”, 
revelou a instrutora.

Projeto Técnico-Social do Residencial Jardim 
do Éden certifica 20 novas manicures  

Projeto com duração de um ano trará outras oportunidades de qualificação e educação ambiental

Todas as participantes também receberam um kit básico
de manicure para iniciar  um novo negócio. 

23 a 29 de maio de 2022
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Todas as alunas receberam certificado e agora podem 
trabalhar na área
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Mais de mil trabalhadores estão envolvidos 
na limpeza pública em Marabá
A Agente de Conservação, Maria da Silva, 53, trabalha 
há três anos no Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM), empresa responsável pela limpeza 
pública municipal. A área em que atua é a pracinha da 
Folha 33, onde faz a limpeza e ainda acha um tempinho 
para cuidar da academia ao ar livre, instalada no local.

Ela conta que nos últimos três anos, foi um período 
bom no trabalho da limpeza urbana, pois além de 
encontrar muitos amigos ela também faz o que gosta. 
“Eu gosto do meu trabalho. Olha só! Essa praça é 
pequena, eu cuido praticamente sozinha e isso me faz 
bem, me sinto gratificada”, conta dona Maria da Silva. 

A agente integra um grande grupo de trabalhadores 
que está ligado diretamente à manutenção da cidade 
em todos os bairros. São 1.150 profissionais ao todo, 
com objetivo de deixar a cidade mais limpa e mais 
confortável para os moradores se deslocarem.

Entre as principais  áreas de atuação destes 
profissionais estão a varrição de ruas, manutenção de 
meio-fio, coleta de resíduos sólidos e recicláveis, coleta 
de resíduos hospitalares, limpeza de feiras livres, 
raspagem de sarjetas em todas as rodovias, limpeza de 
bueiros, canais e grotas, podas de árvores, além da 
limpeza e manutenção das praias, com o Gari dos Rios.

SSAM

Além do visual, limpeza também auxilia nos cuidados
com a saúde a pública 

Roço e capina também fazem parte dos serviços de 
limpeza realizados diariamente

Maria da Silva se sente gratificada com seu trabalho Equipes se dividem por todos os núcleos da cidade
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