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Coleta de lixo é  realizada 
regularmente durante o
dia e à noite

SSAM



Rotas de coleta de lixo atuam diariamente em
todos os núcleos da cidade
Todos os dias, os agentes de conservação do Serviço de 
Saneamento Ambiental (SSAM) passam por todos os 
núcleos da cidade para garantir a coleta de lixo. O 
trabalho acontece nos períodos diurno e noturno, de 
maneira estratégica, para causar o menor impacto no 
dia a dia do trânsito e da cidade.

Para garantir o serviço de coleta, o SSAM montou 12 
rotas diurnas e 11 rotas noturnas, além disso há mais de 
30 contêineres espalhados pela cidade, que servem 
para depósito de lixo, os quais posteriormente são 
coletados por caminhões poliguindastes e levados ao 
aterro sanitário. As coletas acontecem sempre no 
mesmo horário, para que a população possa se 
programar para a descarte do lixo. 

Jaime Soares atua em uma rota da Nova Marabá, que 
faz a limpeza nas Folhas 30, 33, 34, 35 e Vila Militar, a 
partir das 8 horas. Ele revela que um dos grandes 
problemas é o descaso da população na hora da coleta, 
já que muitas vezes animais ou outros imprevistos 
acabam espalhando o lixo da sacola pelas ruas.

A coleta funciona todos os dias de segunda a sábado. 
Com duas equipes atuando diariamente pelo núcleo 
Cidade Nova, três na Nova Marabá, duas no Núcleo São 
Félix e uma em Morada Nova. Também há equipes 
atuando nas vilas e zona rural em dias alternados. 
Durante a noite, a coleta também acontece nos bairros 
e na Marabá Pioneira, onde a coleta é apenas noturna 
para não prejudicar o trânsito no local.
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São 12 rotas diurnas e 11 rotas noturnas

26 de setembro a 2 de outubro de 2022

Servidores trabalham ativamente na coleta, limpeza 
das vias, calçadas e praças

Garis pedem para a população colocar o lixo no  
horário mais próximo da coleta



Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul 
iniciam na próxima quarta-feira (05)
A campanha anual Outubro Rosa, formada por ações 
voltadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer 
da mama, iniciará em Marabá, pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), na próxima quarta-feira 
(05), com abertura oficial na Câmara Municipal de 
Vereadores, às 9 horas. A novidade deste ano é que a 
programação será desenvolvida em conjunto com a 
campanha Novembro Azul, voltada à prevenção do 
câncer de próstata. Além disso, as ações terão parceria 
do Departamento de Doenças Crônicas, que ofertará 
serviços de controle e prevenção às doenças.

Gabriela Menezes Cavalcante,  coordenadora 
municipal de Saúde da Mulher na SMS, explica que o 
objetivo é atender um número máximo de pessoas com 
foco na prevenção da doença, portanto, os primeiros 
atendimentos serão realizados na abertura da 
programação para os servidores do legislativo.

“A partir da quinta-feira, no dia 06, iniciaremos as 
atividades na Atenção Primária. Vai ser feito o dia D em 
todas as unidades [básicas de saúde]. Haverá 
atendimento nas unidades com o médico clínico para 
que as mulheres recebam os encaminhamentos para 
especialidades. Também terá encaminhamento para 
exame de mamografia, coleta de PCCU, que é o exame 
de prevenção do câncer do colo uterino, além do 
atendimento normal”, enfatiza.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) revelam 

a estimativa de 520 mil mortes por câncer de mama no 
mundo todos os anos. No Pará, de acordo com a SESPA , 
só em 2021, foram 373 óbitos pela doença. Durante a 
campanha, a Secretaria Municipal de Saúde prevê a 
re a l i z a ç ã o  d e  1 . 5 0 0  c o l e t a s  d e  P C C U ,  u m a 
intensificação do serviço que já acontece diariamente.

“É um atendimento que eles já realizaram durante o 
ano, mas que por conta da campanha vai ser mais 
intensificado. Em relação à mamografia, a gente está 
com os dois mamógrafos funcionando, tanto do 
Crismu, quanto do CEI, pra gente atender essa 
população de Marabá”, destaca Gabriela.

Vale lembrar que cinco UBSs também continuam com 
horário estendido às segundas e quartas-feiras, das 18 
às 22 horas. São elas: Carlos Barreto, em Morada Nova; 
Amadeu Vivacqua, em São Félix; Hiroshi Matsuda, na 
Folha 11; Demósthenes Azevedo, na Velha Marabá, e 
Laranjeiras, no núcleo Cidade Nova. 

“A programação do Crismu durante o mês de outubro 
vai iniciar no dia 15 e segue até o dia 22. A programação 
inclui sábados, período diurno –  manhã e tarde. Lá, o 
atendimento vai acontecer também em horário 
estendido à noite. Será ofertado o serviço de 
mamografia de rastreio para as mulheres de 50 a 69 
anos, que já foram cadastradas e contam com 
encaminhamento pela Atenção Básica”, acrescenta 
Gabriela.
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Abertura oficial será na Câmara Municipal às 9h
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 Núcleo de Alfabetização é criado com meta 
de alfabetizar crianças de 5 a 7 anos
No dia 8 setembro comemora-se o Dia Mundial da 
Alfabetização, data criada pela Organização das 
Nações Unidades (ONU) com o objetivo de ressaltar a 
importância da alfabetização para o desenvolvimento 
social e econômico mundial.

O diretor geral de ensino da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), Fábio Rogério, explica que a 
alfabetização é a ponta da pauta e que a secretaria 
iniciou uma Política Municipal de Alfabetização que 
está sendo fortalecida agora, no 2º  semestre de 2022. 

“O primeiro impacto prático é a criação do Núcleo de 
Alfabetização com uma coordenadoria própria. Com 
professores que vão olhar especificamente para a 

alfabetização no âmbito do município, tanto nas 
escolas do campo quanto nas  urbanas”, explica Fábio.

A política pretende trabalhar fortemente na faixa etária 
de 5 a 7 anos, para que as crianças saiam alfabetizadas 
dessa idade . “Nossa meta é alfabetizar as crianças até 
os 7 anos. É um desafio para o mundo. Mas as 
pesquisas revelam que crianças alfabetizadas têm 
mais sucesso na sua vida escolar”.

Ela explica que durante o ano são formadas metas para 
serem alcançadas pelos alunos. Uma das atividades 
propostas é a criação de um caderno de estudos 
próprio com a identidade geográfica e cultural de 
Marabá.
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Política Municipal de Alfabetização funcionará a partir deste 2º semestre

Fábio Rogério, diretor geral da Semed,  explica que a 
alfabetização será o foco da secretaria

Professores atuarão com diagnósticos e metas em todas
as escolas do município
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 Etapa final de revitalização da Escola Judith
 Leitão empolga comunidade escolar
A reforma e revitalização da Escola Municipal Judith 
Gomes Leitão, uma das mais tradicionais e conhecidas 
escolas de Marabá, que atende atualmente 769 alunos, 
do 6º ao 9º ano e do EJA (Educação de Jovens e Adultos, 
distribuídos em 24 turmas, entra em sua fase final. 

A revitalização das salas de aula foi concluída e os 
alunos já assistem às aulas. Mas a Secretaria de Viação e 
Obras Públicas (Sevop) ainda trabalha nas duas salas 
novas que foram construídas, na reforma do auditório 
e da quadra esportiva que passará a ser coberta.

As mudanças empolgam a pequena Maria de Assis 
Rodrigues, 14 anos. “Está muito melhor, tudo que estão 

fazendo está ficando bom. Mas confesso que quero 
que acabe logo porque quero vir para escola todo dia”, 
comenta a aluna do 8º ano.

As aulas estão funcionando de maneira escalonada 
com o ensino remoto durante o período de obras. “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 a gestora da escola, Ana Alice Ferreira.

Uma das maiores demandas dos professores e 
comunidade também será atendida. Trata-se da 
reforma da quadra e a instalação da cobertura.

SEVOP

Revitalização das salas foi concluída e trabalhos 
concentram-se no forro e telhado

Quadra coberta é um dos grandes benefícios que
 a escola tganha
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Escola atende 769 alunos do Ensino Fundamental e EJA

.
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PAVIMENTAÇÃO

ESPORTE

PORTA A PORTA

SEVOP

ACONTECE NA CIDADE

O comerciante Juvenal Pereira Diniz acompanhou com 
muita satisfação na manhã desta quarta-feira, 14, a 
finalização do trabalho de asfaltamento de mais uma rua 
na Folha 12, que é justamente a rua onde está localizado 
seu mercado de venda de peixes. Para ele, é o fim de uma 
espera de mais de 30 anos. A rua que recebeu o asfalto está 
localizada entre as quadras 16 e 17 e segue da rotatória da 
Folha 12 até a rua da escola Cívico Militar Rio Tocantins, na 
Folha 13. Outra rua paralela também recebeu 
pavimentação entre as quadras 12 e 14 e também dá 
acesso à Folha 13.

Criado há pouco mais de um ano, o serviço de atendimento 
Porta a Porta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
atende cerca de 120 pessoas com deficiência e com elevada 
dificuldade de locomoção e também pessoas com autismo 
severo.O Programa dispõe de uma van adaptada para 
apanhar em casa, a pessoa usuária do serviço e levá-la até a 
clínica de fisioterapia ou outra que for a necessidade e 
posteriormente levá-la novamente até a residência. Cada 
pessoa passa por uma avaliação social para ser inserida no 
programa.

Os espaços para prática de atividades físicas têm se 
multiplicado por Marabá. Além de novos lugares, os já 

existentes recebem cara nova com revitalização e 
ampliação, incluindo pintura e iluminação. Entre esses 

espaços, muito utilizados pela população da Nova Marabá, 
estão as quadras de areias das Folhas 17 e 29, as quais 

receberam reposição de areia e novos postes de vôlei e de 
futebol. As duas também estão recebendo uma nova 

iluminação de LED.

Durante toda a semana, as equipes de tapa-buraco da 
Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop) atuaram na 

recuperação das ruas da cidade. As equipes atuaram no 
Residencial Cidade Jardim e no Bairro Amapá. Os trabalhos 

dividem-se em duas equipes para contemplar a maior 
parte de ruas possíveis, mantendo a cidade trafegável e o 

trânsito fluido para todos. Logo no início da semana, as 
equipes atuaram no Delta Park, Jardim do Éden e na Rua 

José Cursino, em Morada Nova.Além dos trabalhos de tapa-
buraco também é realizada a recuperação de vias do 

Núcleo Cidade Nova.
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Campanha contra a Paralisia Infantil 
(Poliomielite) encerrou na sexta-feira (30)
Na próxima sexta-feira (30) é o último dia da 
Campanha Nacional de Vacinação contra a Paralisia 
Infantil (Poliomielite), doença contagiosa que ataca o 
sistema neurológico e afeta o corpo inteiro, podendo 
causar paralisia dos movimentos musculares. 

Além disso, pode ser mortal, se forem infectadas as 
células dos centros nervosos, que controlam os 
músculos respiratórios e da deglutição. Não existe 
tratamento para reverter o quadro, apenas sessões de 
fisioterapia para melhorar o movimento do corpo. A 
vacinação é destinada às crianças menores de um a 
menores de cinco anos.

O Ministério da Saúde está disponibilizando 
imunizantes  gratuitos,  mas infel izmente os 
responsáveis pelas crianças estão deixando de buscar a 
única proteção capaz de combater a doença, a vacina 
contra a pólio. Doença que já está erradicada no Brasil, 
mas voltou a preocupar as autoridades devido à baixa 
cobertura vacinal em todo o país.

Em Marabá, a vacina está disponível em todas as 
Unidades Básicas de Saúde, durante o dia e a noite. Nos 
cinco postos de saúde com horário estendido, nas 
segundas e quartas-feiras: Carlos Barreto, em Morada 
Nova; Amadeu Vivacqua, em São Félix; Hiroshi 
Matsuda, na Folha 11; Demósthenes Azevedo, na Velha 

Marabá, e Laranjeiras, no núcleo Cidade Nova.

“A campanha encerrou nesta sexta-feira (30) mas 
estamos convidando a sociedade marabaense a se 
fazer presente nas Unidades de Saúde. Estamos 
sensibilizando os pais contra essa patologia”, enfatiza 
Sheila Macêdo, diretora da Atenção Básica da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Casos registrados nos Estados Unidos mostram que o 
vírus está circulando e pode contaminar a população 
mais vulnerável, que são as crianças entre seis meses e 
menores de cinco anos de idade. A campanha contra a 
pólio acontece desde o início de agosto e deveria ter 
sido encerrada no dia 09. Por causa da baixa procura, a 
vacinação foi estendida até o dia 30. A meta da SMS é 
vacinar uma média de 19 mil crianças nesta faixa 
etária, no entanto, apenas 31% dos pequeninos foram 
levados para receber a imunização.

A poliomielite também chamada de paralisia infantil, 
pólio ou ainda doença de Heine-Medin tem sintomas 
frequentes como febre, mal-estar, dor de cabeça, de 
garganta e no corpo, vômitos, diarreia, constipação 
(prisão de ventre), espasmos, rigidez na nuca e até 
mesmo meningite. Nas formas mais graves instala-se a 
flacidez muscular, que afeta, em regra, um dos 
membros inferiores.

IMUNIZAÇÃO
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Imunização é importante para o combate a doenças
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Avenida das Torres, no bairro Araguaia, recebe 
pavimentação em concreto
A avenida que separa os bairros Araguaia e Km 7, no 
núcleo da Nova Marabá, recebe obra de pavimentação 
que está sendo realizado ao longo da pista, na margem 
direita de quem segue da Rodovia Transamazônica até 
a escola Flávio Fernandes.

Os trabalhadores já completaram aproximadamente 
300 metros de um total de 950 metros em toda a 
extensão. Os trabalhos para pavimentação iniciaram 
há duas semanas, com o serviço de drenagem e 
terraplanagem, no trecho com mais registros de 
buracos e acúmulo de lama e excesso de poeira, o que 
atrapalhava a vida comercial do bairro.

A pavimentação em concreto armado apresenta como 

principal vantagem a elevada durabilidade, que atinge 
20 anos, sendo quatro vezes superior ao pavimento 
convencional de concreto. Além disso, a armação no 
interior da estrutura faz com que as peças sejam mais 
adaptáveis aos problemas decorrentes das diferentes 
características e tipos de solo existentes ao longo do 
trajeto.

O concreto, feito na avenida das Torres, tem uma 
espessura de doze centímetros, bastante resistente 
para os impactos do uso dos veículos e com as ações do 
clima da região. As duas vias da avenida estão 
localizadas próximas a um canal, sendo fator para que 
a  equipe de  engenhar ia  concluísse  sobre  a 
pavimentação .

SEVOP

Concreto terá espessura de 12 centímetros para 
maior resistência

Local já passou por drenagem e terraplanagem.
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Serão 950 metros de pavimentação
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Projeto Ceaca atua há mais de 30 anos com ações 
para crianças e adolescentes
Desde 1988, o Centro de Atendimento à Criança e 
Adolescente (Ceaca) ensina o ofício do artesanato em 
madeira ao público infanto-juvenil. Ao longo das 
décadas, o centro mudou a vida de muitas crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

nicialmente, o Ceaca começou com o cuidado de 
mudas. No entanto, um dos participantes logo sugeriu 
que o projeto começasse a trabalhar com artesanato 
feito em madeira. O Ceaca atende crianças e jovens 
entre 7 e 17 anos, mas nas oficinas apenas quem tem 
entre 14 e 17 anos. Para participar, é necessário estar 
devidamente matriculado na escola de ensino regular.

A oficina de artesanato ocorre sempre no contraturno 
dos estudantes. O material é recolhido em oficinas que 
trabalham com madeira, que é doado ao Ceaca. Toda a 
produção é vendida em um estande no Shopping 
Verdes Mares e aos finais de semana na feira do pôr do 
sol, na Marabá Pioneira, além de exposições eventuais.

O projeto é ligado ao Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras) da Folha 13. Atualmente, 
cerca de 70 crianças e adolescentes são atendidos pelo 
Ceaca. O projeto é aberto para pessoas de todos os 
bairros e uma parte dos atendidos é encaminhada pela 
atuação da equipe de assistência social do Cras.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Atualmente são atendidos cerca de 70 crianças e 
adolescentes

Material utilizado na confecção é recolhido e reciclado 
de oficinas que trabalham com madeira
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Ceaca atende jovens entre 7 e 17 anos

.
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Alerta para combate ao Aedes Aegypti no 
período das chuvas
Com a chegada do período chuvoso na região, o 
Departamento de Endemias e Vigilância Ambiental da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) fica em alerta e 
intensifica, em todos os bairros da cidade, as ações de 
combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da 
Dengue, Chikungunya e Zika.

As ações dos Agentes de Endemias enfatizam as áreas 
onde houve registro de dengue e realizam o bloqueio 
da área com uso de carro fumacê, com intensificação 
do trabalho de campo. O objetivo é eliminar o foco do 
mosquito. As ações têm feito bons resultados ao longo 
dos últimos 5 anos, reduzindo o número de casos.

De acordo com informações do Departamento de 

Endemias, no ano de 2017, Marabá registrou 724 casos 
confirmados de dengue, números que foram caindo ao 
longo das ações de combate ao mosquito com o 
trabalho de casa em casa, chegando nos primeiros sete 
meses de 2022 com apenas 60 casos.

O coordenador de endemias Amadeu Moreira ressalta 
que os bons resultados registrados, em grande parte, 
têm a colaboração da população que se preocupou em 
eliminar os ambientes em casa.

Neste período de chuvas, o Departamento de 
Endemias pede a população que aumente os cuidados 
para não deixar espaço para a proliferação do 
mosquito e recomenda a limpeza do entorno da casa.

ENDEMIAS

Trabalho é intensificado no período de chuvas Agentes passam de casa em casa para verificar existência
de focos do mosquito
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Ações de prevenção tiveram bons resultados nos últimos 5 anos
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Macrodrenagem da Grota do Aeroporto inicia 
tubulação e construção dos poços de visita
A Sevop segue com a macrodrenagem na extensão da 
Grota do Aeroporto, entre os bairros Jardim Vitória e 
Liberdade, para solucionar de vez os alagamentos no 
período chuvoso, os quais atingem, inclusive, trechos 
da Avenida Antônio Vilhena .  As obras estão 
concentradas no encontro da Avenida Aeroporto e 
Goiás, com serviços de escavação, instalação de 
tubulação e construção de caixas de concreto, 
chamadas poços de visita,  que ser vem para 
complementar as redes coletoras de esgoto e servir 
como acesso para futuras manutenções.

“A grota tem várias ramificações, é extensa. E agora 
estamos trabalhando nas esquinas, onde será coletada 

a água jogando-a dentro da grota. Ao término dessa 
etapa, poderemos fazer a pavimentação das vias 
principais”, informa Fábio Moreira, secretário de 
Viação e  Obras da Prefeitura.

Os serviços de infraestrutura e urbanização da Grota 
do Aeroporto iniciaram ainda em 2021, quando o lugar 
ganhou cara nova. Em uma ação conjunta entre 
Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM), Secretaria 
de Viação e Obras Públicas (Sevop) e Departamento de 
Postura do Município, foram utilizados cerca de 350 
placas de concreto nas duas laterais, cada placa tem 
uma medida de 1,70 x 3,80 metros e foram adquiridas 
através de doações da empresa Vale.

SEVOP

Ao término da macrodrenagem será a feita a 
pavimentação das vias principais

Foram utilizadas cerca de 350 placas de concreto com 
1,70m x 3,80 metros
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Obras estão concentradas  no encontro da Avenida Aeroporto com Goiás
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Comunidade do Bairro da Paz ganhará novo
prédio para NEI Eunice Vieira Lemos
O Núcleo de Educação Infantil Professora Eunice Vieira 
Lemos, localizado no Bairro da Paz, vai receber prédio 
próprio e já teve início o serviço de terraplenagem no 
terreno. O novo NEI será construído na Avenida 
Cruzeiro do Sul. A área foi desapropriada pela 
prefeitura este ano e vai abrigar também a Escola 
Municipal Rayara Carvalho, que atende alunos do 
Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano.

Fábio Moreira, secretário de Viação e Obras Públicas 
(Sevop), explica que a construção das escolas Eunice 
Lemos e Rayara Carvalho é uma iniciativa da Prefeitura 
de Marabá e teve grande empenho da administração 
municipal. Além do Bairro da Paz, as escolas atendem 

alunos do Bairro Novo Planalto, Bom Planalto e 
Liberdade.

De acordo com o projeto da Sevop, o NEI Eunice 
Lemos, contará com bloco administrativo, banheiros 
adequados à idade infantil, dez salas, além de todos os 
espaços necessários para a Educação Infantil como 
sala de leitura e playground. “Porque aqui se trata de 
crianças menores”, enfatiza Fábio. As obras estão 
previstas para serem executadas em um ano e meio, 
disse o secretário, “mas depende muito do andamento 
de cada empresa. Esperamos que ainda nessa gestão, a 
gente consiga entregar os dois colégios”, pontua o 
secretário.

EDUCAÇÃO

Secretário Fábio Moreira explica que projeto é uma das 
prioridades da administração

Novo espaço deverá começar a ser utilizado em 1 ano e 
meio 
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Área abrigará também a Escola Rayara Carvalho
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Ronda Escolar garante mais segurança a 
alunos e professores
Desde 2013, a Guarda Municipal de Marabá (GMM) 
atua em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação por meio da Ronda Escolar, que busca 
garantir mais segurança para os alunos das escolas 
públicas da cidade.

A GMM faz o monitoramento das escolas, realiza 
palestras e dialoga com a comunidade. “Os agentes 
atuam em viaturas e motos e fazem as rondas, 
passando nas escolas para ver se está tudo certo. 
Quando tem chamado, vamos às escolas que estão 
precisando”, explica o Inspetor Wiliscley Leão, 
Superintendente da GMM.

A GMM tem o canal telefônico 153 para onde são 
comunicadas as ocorrências, mas os diretores também 
possuem o contato pessoal para chamar os agentes, 
quando necessário. “Em breve, estaremos com 
telefones corporativos para que possam entrar em 
contato, por Whatsapp, diretamente com o número da 
guarda”, completa.  

Segundo o superintendente da GMM, os casos mais 
comuns são de desentendimentos dentro da escola, 
que acabam indo para fora do ambiente escolar. O 
projeto de Ronda Escolar foi concedido, por meio da 
Emenda Impositiva 06.542.0104/ 2239.

GMM

Viatura circula na área das escolas do município Guardas mantêm bom relacionamento com estudantes 
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Guarda tem canal telefônico 153 e contato direto com professores da rede

26 de setembro a 2 de outubro de 2022



Dia Mundial da Pessoa Idosa incentiva 
reflexão sobre o futuro
Refletir sobre a tendência ao envelhecimento da 
população é um dos objetivos do Dia Mundial da 
Pessoa Idosa, celebrado hoje, 1° de outubro. De acordo 
com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua, o número de idosos 
no Brasil alcançou a marca de 31,2 milhões de pessoas 
em 2021, representando 14,7% da população.Nesse 
sentido, é necessária uma ampla atuação para dar 
conta dessas demandas

Em Marabá, o Centro Integrado de Atenção à Pessoa 
Idosa Antônio Rodrigues (Cipiar) atua na assistência a 

idosos que, tiveram seus direitos violados. Atualmente 
são 19 idosos  no centro. O local conta com estrutura 
para prática e o desenvolvimento de habilidades.

Os idosos residentes do Cipiar chegam ao centro por 
três maneiras. A primeira delas é por demanda do 
Centro de Referência da Assistência Social (Cras), 
depois também por encaminhamento do Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa e também pelo Ministério 
Público. Nesses casos, cada situação é avaliada para 
então ser decidido se o idoso reúne as condições 
necessárias para ser residente do centro já que o 
serviço não é voltado a demandas espontâneas.

SEASPAC

Cada idoso é avaliado para ter suas necessidades
atendidas

Local possui estrutura para prática e desenvolvimento 
de habilidades
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Cipiar atende 19 idosos que residem no local

26 de setembro a 2 de outubro de 2022



Pavimentação na Folha 34 melhora qualidade
de vida de moradores
Os moradores das quadras 3 e 4 da Folha 34, no núcleo 
Nova Marabá, vivem hoje outra realidade. As quadras 
onde moram recebem asfalto de qualidade, eram as 
últimas três ruas que ainda não estavam contempladas 
com esse serviço de infraestrutura.

Morador da Folha 34 há 15 anos, o aposentado José 
Fausto conta que já testemunhou muitos motoristas 
com o carro atolado na lama e conta também das 
dificuldades de viver no bairro no período do verão, 
onde tinham que enfrentar muita poeira.

“Aqui era lama demais e para passar era difícil e tinha o 
tempo da poeira. Era um sufoco e agora está melhor, 
está muito bonito, só falta a sarjeta e esse é um sonho 
realizado que todos nós esperávamos”, disse o 
aposentado.

O motorista Juvenil Araújo, outro morador do bairro, 
conta que havia muitos buracos na rua onde mora e 
buscou apoio para solicitar o serviço de infraestrutura 
na rua e com os serviços sendo executados, ele se sente 
mais realizado com o trabalho que fez.

SEVOP

José Fausto está satisfeito com as mudanças Serviço de infraestrutura abarca toda a Folha 34
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Quadras 3 e 4 receberam o serviço
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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
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