
INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA DE MARABÁ 
EDIÇÃO 208 MARABÁ  15 A 22 DE AGOSTO| 2022

Ruas da Vila Brejo do Meio
recebem serviços  de
pavimentação

OBRAS



Seis ruas da Vila Brejo do Meio  recebem serviços
de terraplanagem e pavimentação
A vila de Brejo do Meio, na região do Rio Preto, passa 
por um amplo serviço de infraestrutura nas ruas. As 
máquinas realizam o trabalho de terraplanagem e 
preparação das vias para a pavimentação.

O serviço de pavimentação (tipo CBUQ) acontece em 
seis ruas da vila, como rua Amazonas, uma das 
principais vias do local.

Moradora há 40 anos na vila e proprietária de uma loja 
de confecções, Teresinha Alves de Macedo diz que já 
perdeu mercadoria por conta da poeira. “Aqui a rua era 
muito difícil para quem é comerciante e, no meu caso, 
que trabalho com confecção tenho muito prejuízos e 
esperava que isso acontecesse e agora teve início a 

obra”, disse a comerciante.

Outro comerciante, que trabalha na vila há 35 anos, 
revela que, além da comodidade, tem a questão da 
saúde. “Vai ser uma coisa muito boa para todos nós, 
pois tem também a questão da saúde, vai diminuir a 
poeira e vai melhorar tudo, o acesso das pessoas.”, 
relata Anfilóquio Ribeiro da Silva, morador na vila de 
Brejo do Meio.

As outras cinco vias que vão receber o asfalto, são as 
travessas Itacaiúnas, Rio Branco, Rio Vermelho, Rio 
Verde e Piauí. Todas as vias passam por terraplanagem 
para receber o asfalto, o que deve acontecer até a 
próxima semana.
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Travessas Itacaiúnas, Rio Branco, Rio Vermelho, Rio Verde, Piauí e Amazonas recebem os serviços

15 a 22 de agosto de 2022

Teresinha Alves comemora mudanças na Vila Ruas recebem terraplanagem para posterior 
pavimentação



Lutadores de Jiu-Jitsu de Marabá participam
de competição sul-americana no Rio
No fim de semana,  um grupo de 8 atletas de Marabá 
desembarcou na capital carioca para competir pelo 
c a m p e o n a t o  s u l - a m e r i c a n o  d e  J i u - J i t s u  d a 
International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), na 
categoria infantil. Os atletas têm entre 10 e 14 anos e 
treinam pela equipe Avante Jiu-Jitsu.

O treinador Reginaldo Coelho conta que há uma 
semana, esses mesmos atletas participaram do 
campeonato paraense de Jiu-Jitsu, em Belém, de onde 
trouxeram medalhas. A competição contou com mais 
de 2300 atletas em diferentes modalidades e muitos 
deles são líderes do ranking paraense.

“Esse ano ainda iremos disputar o Mundial que 

acontecerá em Fortaleza em setembro”, conta. Ele 
destaca os inúmeros benefícios da prática da 
modalidade para as crianças. “Organização, disciplina, 
respeito, trabalho em equipe, condicionamento físico, 
capacidade de se defender. Sempre destacamos que o 
jiu-jitsu é uma luta e não uma briga. Um esporte para 
ser praticado de maneira saudável ”, destaca.

Um dos exemplos é o aluno Manoel Ricardo, 11 anos, 
diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade (TDAH). Ele já foi campeão de 
etapas do Campeonato Mundial e encontra no esporte 
um dos apoios para o seu dia a dia. “O Jiu-Jitsu é meu 
estilo de vida. Pretendo fazer a vida toda e conseguir 
todas as faixas”, diz o garoto.

CIDADE

Maior parte da equipe é composta por mulheres Aline Brandão, orgulhosa com as conquistas do filho 
Manoel Ricardo
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Equipe conquistou medalhas no paraense disputado em Belém

15 a 22 de agosto de 2022



Marabá será sede da 9ª edição das Olimpíadas 
Especiais das Apaes do Pará
No período de 21 a 28 de agosto acontece a Semana 
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla. A campanha é desenvolvida pela Federação 
Nacional das Associações de Pais e Amigos de 
Excepcionais (Fenapaes) desde 1963 e faz parte do 
calendário nacional desde 2017, com a aprovação e 
sanção da Lei 13.585. Em Marabá, a Apae está presente 
há 24 anos, levando saúde, educação e assistência 
social para crianças, jovens e adultos excepcionais. 
Atualmente, a Apae Marabá atende 628 usuários e 
conta com mais de 500 pessoas na lista de espera.

Para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com 

Deficiência Intelectual e Múltipla, a Apae Marabá será 
a anfitriã da 9ª Edição das Olimpíadas Especiais das 
Apaes do Estado do Pará entre os dias 24 e 26 de agosto.

Entre as modalidades disputadas estão: futsal, 
atletismo, natação, tênis de mesa, bocha e ginástica 
rítmica. A Apae Marabá terá 22 atletas participando 
deste edição.

A semana tem como objetivo conscientizar e pautar 
debates em torno da luta pela eliminação de barreiras 
que impedem a “plena inclusão das pessoas com 
deficiência na sociedade”.
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A Apae Marabá terá 22 atletas participando da competição

15 a 22 de agosto de 2022

Apae Marabá atende a 628 usuáriosAção faz parte da Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual que acontece de 21 a 28 de agosto



Inauguração do 1º Batalhão Rural da PM do PA
O 1º Batalhão de Polícia Rural da PM do Pará 
inaugurado, na manhã de sexta-feira, 19, na Vila São 
José, dispõe de estrutura de qualidade para a realização 
das operações militares.

O ato contou com a presença do Comandante Geral da 
Polícia Militar do Pará, Coronel Dilson Souza Júnior e 
do Chefe de Gabinete da Prefeitura de Marabá, Walmor 
Costa, representando o prefeito Sebastião Miranda.

A atuação será de forma extensiva junto aos produtores 
e trabalhadores rurais da região, com objetivo de 
prevenir possíveis conflitos fundiários. Para isso, o 
Batalhão vai mapear as áreas através de um serviço de 
georreferenciamento e visitar as propriedades rurais .

“Nós moramos numa área de conflito. Essa ação do 
Governo do Estado de colocar esse primeiro Batalhão 
aqui em Marabá, serve como um divisor de água para 
segurança no campo, pois ele não vai agir de forma 
repressiva, vai anteceder ao problema através de 
monitoramento e isso vai mitigar e muito os problemas 
e os conflitos agrários na região”, destaca Walmor 
Costa, Chefe de Gabinete da Prefeitura de Marabá.

O 1º Batalhão de Polícia Rural foi criado a partir da Lei 
Complementar n. 153 de 1º de julho de 2022 com um 
efetivo inicial de 50 policiais militares. Todos os 
militares participaram do 1º curso de Patrulha Rural 
Georreferenciada, realizado no município de Santa 
Izabel do Pará, em junho deste ano.

ZONA RURAL

Coronel Dilson Souza e o Chefe de Gabinete da 
Prefeitura, Walmor Costa

Líderes da comunidade, políticos e chefes de segurança
participaram da cerimônia
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Efetivo inicial é de 50 policiais militares

.



LIMPEZA

OBRAS

PRIMEIRA INFÂNCIA

MARABAENSE

ACONTECE NA CIDADE

As equipes do serviço de Limpeza Urbana, que atuam no 
Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM)continuam 
trabalhando com dedicação para manter a cidade limpa 
em todos os bairros. Enquanto a coleta de lixo doméstico e 
a varrição de rua são realizadas diariamente, as equipes de 
limpeza de bueiros, grotas, roço e capina fazem 
revezamento. Nesta semana, os trabalhos continuam às 
margens da Rodovia Transamazônica, na Folha 32 e na 
Folha 33. Mas as equipes também estão trabalhando na 
VE-2, próximo ao Campus II da Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará, sentido à Folha 05.

O Seminário Municipal da Primeira Infância e do 
Aleitamento Materno, em Marabá, acontecerá nos dias 30 e 
31 de agosto, no auditório da Secretaria de Assistência 
Social, Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac). O 
evento faz parte do calendário de atividades programado 
pela Prefeitura, em parceria com outras entidades, bem 
como, a Rede de Proteção a Crianças, que, no mês de 
agosto, cumpre agenda pautada em ações em prol da 
infância.

Os serviços de urbanização na Grota entre as Folhas 20 e 28, 
na Nova Marabá, estão no trecho que dá acesso à VP 7. A 

disposição das placas de concreto nas laterais estende-se 
até à segunda ponte, que liga as Folhas por meio da Quadra 

06.O projeto visa garantir acessibilidade e segurança aos 
moradores com o fim dos alagamentos. Estão sendo usadas 
placas de 3 metros de altura em cada lateral, para diminuir 

o processo de erosão e evitar problemas às estruturas das 
residências. O local ainda passa por escavação e segue com 

as obras de drenagem e urbanização. 

Os jogos do Campeonato Marabaense de Futebol 2022, o 
“Marabazão”, começaram na noite de sábado, 20, no 

Estádio Zinho Oliveira, na Marabá Pioneira. Houve uma 
cerimônia rápida, que contou com a presença dos  

representantes das 11 equipes da 1ª divisão do 
campeonato, que receberam uma bola de futebol, para 

marcar o momento. A comissão técnica da seleção de 
Marabá também esteve em campo. O primeiro jogo da 

tabela foi entre o atual campeão Renegados, da Marabá 
Pioneira, e o Morada Nova.  O placar ficou em 2x0 para o 

Renegados.

6 15 a 22 de agosto de 2022



Reunião define organização do desfile cívico- 
militar de 7 de setembro
Na manhã desta sexta-feira, 19, no auditório da 
Secretaria Municipal de Educação de Marabá (Semed), 
foi realizada uma reunião com representantes de 
várias secretarias para ajustar os últimos detalhes da 
organização do desfile do dia 7 de setembro alusivo à 
Independência do Brasil.

Na ocasião, foi apresentado o cronograma de desfiles 
em localidades da zona rural, bem como os croquis 
com os itinerários dos desfiles, que acontecerão nos 
núcleos urbanos da cidade. No dia 2 de setembro será 
no núcleo São Félix e no dia 7 na Marabá Pioneira.

O diretor geral de ensino da Semed, Fábio Rogério, 
estava à frente da reunião e explicou os temas e 
questões abordadas com os técnicos.

“A secretaria de educação vai socializar toda a 
programação do desfile, quantitativos, mapas 
temáticos de onde os desfiles acontecerão, trajetos, 
acessos, e definir responsabilização de cada agente, de 
cada secretaria para esse momento. Então, na verdade, 
é uma grande reunião de alinhamento do governo para 
as atividades relacionadas à semana da pátria. Essa 
equipe que está aqui, eles terão representatividade em 
toda a semana da pátria, seja no urbano ou nas escolas 
do campo”, ressalta o diretor.

Nesse sentido, o momento ocorre para ajustar o 
trabalho de cada secretaria durante a programação da 
semana da pátria e, assim, proporcionar um evento 
organizado que, este ano, deve reunir entre 10 e 15 mil 
pessoas, na Marabá Pioneira.

Nesse ano, a novidade é que, devido às obras de 
recuperação asfáltica em Morada Nova, o desfile do dia 
2 será realizado no núcleo São Félix.

A programação deste ano terá como tema “Eu vejo a 
vida melhor no futuro”, verso da música Tempos 
Modernos de Lulu Santos, e exemplifica bem o 
sentimento, após dois anos sem os desfiles por causa 
da pandemia de Covid-19.

“As expectativas são as melhores possíveis após dois 
anos.  Os nossos  desf i les  são extremamente 
profissionais, muito bonitos, agradam muitos aos 
marabaenses. Todos esperam ansiosos. Nós temos 
uma novidade esse ano, que em razão das obras em 
Morada Nova, recuperando o asfalto, nós iremos fazer 
no São Félix. A organização muito positiva, uma 
participação muito grande. Teremos algumas 
novidades durante o percurso e estamos muito felizes 
em retornar. Tenho certeza que será um grande 
espetáculo patriótico”, destaca a titular da Semed, 
Marilza Leite.

DIA DA INDEPENDÊNCIA
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Tema do desfile cívico será “Eu Vejo a Vida Melhor no Futuro”



Passeio ciclístico leva conscientização e 
diversão para as ruas de Marabá
Em 19 de agosto  comemora-se o  Dia Nacional do 
Ciclista, data instaurada em 2007 como um símbolo da 
luta contra os crimes de trânsito e em defesa de maior 
uso da bicicleta. Para celebrar a data e buscando 
conscientizar a população, o Departamento Municipal 
de Trânsito (DMTU), em parceria da União dos 
Ciclistas de Marabá (UCM) e Polícia Rodoviária 
Federal, com o apoio da Secretaria de Esportes, 
realizou um passeio ciclístico pela Transamazônica.

“Observamos que ainda há muito desrespeito aos 
ciclistas e pedestres em Marabá. Eles são a parte mais 
vulnerável do trânsito e por isso realizaremos uma 
série de ações, visando esse público. Entendemos que 

há dois tipos de ciclistas, os mais profissionais e os de 
bairro e teremos ações para os dois públicos”, comenta 
Rafael Cappellari, coordenador do Departamento de 
Educação no Trânsito do DMTU.

O passeio saiu da frente do Hemopa, na Cidade Nova, e 
dirigiu-se até a rotatória do KM 6, seguindo até a 
Marabá Pioneira, onde foi realizado um lanche e 
palestras sobre educação no trânsito. A ação também 
teve apoio da Secretaria Municipal de Esportes (Semel) 
e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).Vários grupos de 
ciclistas de Marabá como “Bike é Vida”, “Marabike”, 
“Pedal na Veia” e “Maravilhosas do Pedal” participaram 
da ação e apoiaram a iniciativa.

DIA DO CICLISTA

Largada em frente ao Hemopa e chegada na  Praça São 
Félix de Valois

Ação abordou a conscientização para trânsito seguro 
para ciclistas, pedestres e motoristas
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Grupos de ciclismo de Marabá apoiaram a iniciativa



20 Unidades Básicas de Saúde tiveram Dia D de
vacinação contra Polimielite 
Em Marabá, o Dia D da Campanha de Vacinação contra 
a Poliomielite realizada no sábado, 20, aconteceu em 
20 Unidades Básicas de Saúde do município, na zona 
urbana e rural, além de 9 pontos volantes. A vacina da 
gotinha é a principal prevenção contra a paralisia 
infantil já considerada erradicada no país, mas devido 
aos baixos índices de vacinação é possível que retorne. 
Por isso, é importante que haja o máximo de adesão à 
campanha.

A imunização contra a poliomielite é destinada às 
crianças menores de 5 anos. Já o público-alvo da 
multivacinação, para a atualização das vacinas de 
rotina, são os menores de 15 anos. As crianças ainda 

não vacinadas devem ser levadas às UBS até dia 09 de 
setembro, data em que a campanha termina.

De acordo com Fernando Gomes, coordenador da 
imunização da SMS, a expectativa do município com a 
campanha é vacinar 19 mil crianças contra a 
poliomielite, por isso enfatiza que ainda há tempo de 
procurar o imunizante.

“A campanha continua até o dia 09 em todas as UBS do 
município, então quem ainda não levou as crianças, 
tem até esse prazo para buscar a imunização. Além 
disso, os adolescentes também devem buscar a 
atualização da caderneta”, comenta o coordenador.

IMUNIZAÇÃO

UBS’s tiveram boa procura durante o sábado. Fernando Gomes pede para os pais levarem seus
filhos às UBS’s para  a imunização
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Campanha contra poliomielite continua até 9 de setembro

.



UBS do Bairro da Paz realiza ação do Agosto 
Dourado em prol do aleitamento materno
No auditório da Unidade Básica de Saúde (UBS) José 
Pereira de Araújo, no bairro da Paz, núcleo Cidade 
Nova, as gestantes atendidas no programa de pré-natal 
foram recebidas com uma programação especial, 
repleta de informações importantes sobre o 
aleitamento materno. A ação faz parte de uma agenda 
programada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
e a Secretaria de Assistência Social, Proteção e 
Assuntos Sociais (SEASPAC), como parte da Campanha 
Agosto Dourado.  A  programação aconteceu 
simultaneamente  nas UBS Emerson Caselli, na 
Liberdade e Enfermeira Zezinha, na Folha 23.

Kelly Cortez, gerente da UBS, explica que a equipe 
trabalha a pauta do Agosto Dourado todos os dias, mas 

que este mês tem um peso maior por conta da 
campanha. Por isso, as parcerias são essenciais, a 
exemplo do CRAS Amapá, que atende o bairro da Paz.

Durante o encontro, as gestantes participaram de uma 
roda de conversa sobre mitos e verdades sobre o 
aleitamento. Foi um bate-papo dinâmico com 
perguntas e respostas dadas por meio de plaquinhas. 
As atividades incluíram apresentação de programas 
como Enxoval no CRAS e Criança Feliz e um lanche.

Após as palestras, as gestantes receberam os 
atendimentos de rotina da UBS. Vale ressaltar que 
haverá Dia D da campanha para todas asUBS 
existentes na cidade.

ALEITAMENTO

Todas as UBS’s do município terão seu próprio Dias D
sobre o tema 

Lanche servido ao final do encontro sobre aleitamento 
materno 
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Gestantes participaram de roda de conversa e brincadeiras educativas



Palestra sobre bullying para alunos da Escola 
Deuzuíta Albuquerque
Alunos do curso de Psicologia e Enfermagem da 
Faculdade Carajás e enfermeiros da Unidade Básica de 
Saúde do bairro Laranjeiras, realizaram uma ação na 
quarta-feira, 17, parte do Programa Saúde na Escola, 
para discutir sobre Bullying e Automutilação, com 
alunos da escola Deuzuíta Albuquerque.

A ação contou com palestras, distribuição de panfletos, 
atendimento psicológico e também transmissão de 
filme sobre o tema. A programação tem o objetivo de 
alcançar adolescentes de 12 a 16 anos para discutir os 
temas polêmicos, considerando o aumento de 
registros de casos nesta faixa etária.

Todos os meses, a gerência da UBS procura uma escola 
para promover ações que englobe diversos aspectos. 
Conta com apoio de profissionais de outras 
instituições de ensino para a promoção da saúde aos 
alunos das escolas públicas.

As pessoas que necessitem de ajuda nos casos de 
Bullying e Automutilação, podem buscar atendimento 
psicológico em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), 
no Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) ou 
ainda o Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo 
telefone 188, que fornece apoio emocional 24 horas, 
em total sigilo.

SAÚDE MENTAL

Programação discute temas polêmicos com adolescentes 
de 12 a 16 anos

Estudantes mostraram-se abertos a discutir os temas 
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Ação incluiu panfletos e atendimento psicológico



Campanha  conscientiza sobre o controle e 
combate à leishmaniose
A Leishmaniose é uma doença infecciosa que afeta 
humanos e animais e é causada por um protozoário, o 
leishmania, tendo como vetor o mosquito-palha e 
insetos como flebotomíneos e flebótomos. Para 
conscientizar sobre o controle e combate à doença, 
nesse mês é promovida em todo o Brasil a campanha 
Agosto Verde.

Dentro da campanha é realizada a Semana Nacional de 
Controle e Combate à Leishmaniose, que foi instituída 
por meio da Lei Federal nº 12.604, sancionada em 2012. 
A lei tem como objetivo estimular ações educativas e 
preventivas, promover debates e políticas públicas de 
vigilância e controle da leishmaniose, apoiar 
atividades realizadas pela sociedade civil, além de 
difundir avanços técnico-científicos relacionados à 
doença.

“A importância dessa campanha é para a questão do 
diagnóstico da doença, não só por meio do exame, mas 
também a conscientização, que é a educação em saúde 
para falar para as pessoas sobre a doença, como se 
prevenir e que existe tratamento”, pontua o diretor do 
Centro de Controle de Zoonoses de Marabá, Flávio 
Ferreira da Silva.

Segundo dados do Ministério da Saúde, por ano, cerca 
de 3.500 pessoas são afetadas pela doença no Brasil. 
Além disso, dados apontam que para cada pessoa com 
a doença há 200 cães infectados.

Nos animais, os principais sintomas são feridas, 
crescimento anormal das unhas, emagrecimento, 
anorexia, apatia, entre outros. Nos seres humanos, os 
sintomas são febre prolongada, fraqueza, cansaço, 
aumento de baço e fígado, emagrecimento e outros. 
Apesar de ser uma doença grave, a leishmaniose tem 
tratamento para os humanos, disponível no Sistema 
Único de Saúde. Para a detecção da doença é 
necessário a realização de exame laboratorial.

Entre os principais cuidados preventivos e de combate 
à doença estão limpeza periódica dos quintais, retirada 
de resíduos orgânicos em decomposição, descarte 
correto do lixo, uso de coleiras repelentes em cães e 
vacinação, limpar galinheiros, evitar que o animal 
fique em áreas externas entre o anoitecer e o 
amanhecer, contando também com outras ações a 
depender do número de casos e transmissão da 
doença. 

Para o diretor do CCZ, é importante os tutores estarem 
atentos à saúde de seus animais, bem como ao 
ambiente onde eles vivem. “É importante o tutor 
cuidar do seu animal, levar sempre ao médico 
veterinário, fazer as medicações, fazer a vacinas 
direitinho, vermifugação, cuidar do ambiente do 
animal e sempre manter limpo, com cuidado, para que 
esse animal não venha ser acometido por essa 
enfermidade e nem esse mosquito venha se reproduzir 
com frequência”, reitera o diretor do CCZ.

AGOSTO VERDE
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Última ação realizada na quarta-feira, 10, na praça do Bairro São Félix Pioneiro



Treinamento  ensina primeiros socorros
nas escolas municipais
Na tarde desta quarta-feira, 17, servidores do SAMU 
reuniram-se com enfermeiros da rede municipal e 
estudantes do curso de medicina da Universidade 
Estadual do Pará (UEPA), para uma capacitação que 
visa o atendimento de primeiros socorros nas escolas .  
A ação faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE) e 
atende os requisitos da Lei Lucas (13.722/18).

A coordenadora do PSE, Tarcilene Varela, explica que 
essa foi uma demanda da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) para atender os requisitos da Lei 
Lucas. “Essa é a primeira fase, onde funcionários do 
SAMU passam conhecimentos para os estudantes e 
enfermeiros que irão repassar aos funcionários da rede 

de educação ”, ressalta.

A primeira capacitação na escola está prevista para 
acontecer dia 23 de agosto, iniciando pelos Núcleos de 
Educação Infantil (NEIs).  Fábio Rogério, Diretor Geral 
de Ensino da Semed, explica que a ideia é seguir para os 
profissionais do Ensino Fundamental e logo após 
estender para a zona rural do município.

A pediatra, docente da UEPA, Claúdia Dizioli, explica 
que o curso tem a participação de 12 alunos e que a 
ideia é torná-los multiplicadores desse conhecimento 
para mais de 1200 profissionais da educação, em ações 
que acontecerão ao longo do ano.

PSE

Bonecos utilizados para simular atendimentos a 
crianças

Treinamento inclui parte prática e teórica
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Primeira etapa do treinamento conta com participação de profissionais do SAMU



Proprietário é multado por realizar queimada 
no bairro São Miguel da Conquista
No final da tarde de terça-feira, 16, uma equipe do 
Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Marabá (Semma) atendeu 
denúncia de queimada realizada no terreno de uma 
empresa, no bairro São Miguel da Conquista, núcleo 
Cidade Nova.

O chamado surgiu por meio do Disque Denúncia. De 
acordo com a Semma, todos os anos são registrados 
focos de incêndio no local, mas esta foi a primeira vez 
que a fiscalização da secretaria conseguiu o flagrante, 
assim como notificar o proprietário do terreno para o 
devido processo administrativo. Além disso, o 

proprietário também receberá uma multa com valor 
ainda a ser estipulado, levando em consideração o 
tamanho do terreno.

No local, constatou-se que uma parte do terreno já 
havia sido consumida pelo fogo, enquanto na outra 
parte, cuja queimada estava iniciando, a equipe da 
Semma requisitou aos funcionários da empresa que as 
chamas fossem apagadas.

Além do trabalho dos agentes, as imagens capturadas 
por drone também ajudaram a compreender a 
dimensão da queimada realizada no local.

MEIO AMBIENTE

Fiscalização conseguiu chegar ao local rapidamente 
e fazer o flagrante

Em caso de queimadas são acionadas tanto a Semma 
quanto a Brigada de incêndio
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Denuncie queimadas pelo número (94) 3312-3350



Pavimentação, recuperação e manutenção de 
vias por toda a cidade
A semana foi de m muito trabalho sendo executado 
pela Prefeitura Municipal de Marabá, por meio da 
Secretaria de Viação e Obras (Sevop), em prol da 
comunidade. As equipes da Operação Tapa-Buraco 
estão trabalhando na Nova Marabá e na Morada Nova.  
No Bairro Araguaia, o serviço de recuperação de vias 
está facilitando a vida dos moradores. E no bairro Belo 
Horizonte, a comemoração é pela chegada da 
pavimentação.

Outro bairro contemplado pelo serviço foi a Folha 13, 
na rua da Escola CMRio. Em Morada Nova, a equipe 
trabalhou na rua onde funciona o CRAS.

Também foi feita a concretagem das ruas Rio de Janeiro 
e Brasília. A prefeitura concluiu o anel viário iniciado 
em 2021, quando foi feita a pavimentação da Rua 
Belém. 

O serviço de  recuperação de vias também é realizado 
pela Sevop e aconteceu no Bairro Francolândia, no 
núcleo São Félix. Já no núcleo Cidade Nova, o trabalho 
é executado pelo Serviço de Saneamento Ambiental 
(SSAM), na Rua Alfredo Monção

Na Rua Bragança, do Bairro Araguaia, as máquinas 
deixaram a rua trafegável. Por lá, o serviço feito é de 

SSAM

Serviços de recuperação de vias também são
realizados pelo Serviço de Saneamento Ambiental

Lucilene Castro comemora a chegada de pavimentação
em sua rua
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Equipes trabalharam por todos o núcleos da cidade



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
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