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Cestas de alimentos são
 entregues para agentes
 de limpeza

SSAM



1200 agentes de conservação  recebem cesta básica 
neste fim de ano 
Na sede do Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM), bairro Jardim Vitória, núcleo Cidade 
Nova, esta sexta-feira, 23, foi de muita confraternização 
entre dos agentes de conservação. Cerca de 1200 garis 
receberam uma cesta de alimentos.

A ação de entrega de cestas natalinas aos garis acontece 
desde 2017. “Chegou em boa hora já estava precisando 
e vai ajudar muito lá em casa a mulher já estava 
esperando”, disse o gari Arnaldo Lima da Silva.

Os agentes agradeceram a chegada da cesta. “Aqui foi 
muito bom hoje e todo mundo aqui está satisfeito, só 
queremos agradecer a gestão”, Danilo Dias.

A ação de entrega de cestas natalinas promove o 
reconhecimento e a valorização dos trabalhadores da 
limpeza pública urbana de Marabá de todos os setores, 
capina, roço, limpeza de bueiros e galerias e na coleta 
de lixo.

“Graças a Deus mais um final de ano em que a gestão 
vem trabalhando na valorização do agentes de 
conservação que é quem cuida da cidade de fato, da 
limpeza, do roço, da coleta do resíduo sólido, e a gestão 
no seu lado sensível vem valorizando esse trabalhador. 
Aqui o agente tem o café da manhã diariamente e hoje é 
lembrado com a cesta básica para fazer o Natal ”, relatou 
Berg Teixeira, diretor administrativo do SSAM.

NATAL

Profissionais receberam alimentos na sede da SSAM,
no bairro Jardim Vitória. 

Entrega de alimentos contemplou profissionais de 
limpeza de grotas, roço, varrição e coleta de lixo. 
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Ação vem ocorre em reconhecimento e valorização dos trabalhadores
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Programa de Recuperação Fiscal (Prorefis) segue
até o dia 3 de janeiro
A Secretaria de Gestão Fazendária de Marabá (Segfaz) 
reforça que o Programa de Recuperação Fiscal 
(Prorefis) encerra no dia 3 de janeiro de 2023 e informa 
que o contribuinte que desejar quitar débitos vencidos 
até dia 31 de dezembro de 2021 terá até essa data para 
fazer o pagamento com redução de juros e multas.

O Prorefis envolve Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN), taxas de alvará e taxas da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (Semma) e agricultura.

O desconto integral é voltado para quem realizar o 
pagamento em parcela única. Já os demais descontos 
acontecem de maneira progressiva a depender do 
parcelamento.

Além disso, a Segfaz já está disponibilizando as taxas de 
alvará de funcionamento para 2023 para empresas que 
tenham urgência em ter o documento logo no início do 
exercício.

O titular da Segfaz, Aldo Maranhão, ressalta a 
importância do recolhimento dos impostos para 
manutenção e ampliação de serviços públicos 
municipais.

“Os impostos são importantes para as obras de 
infraestrutura, investimentos e são um retorno para a 
sociedade em áreas como educação e qualidade de 
vida, por exemplo”, ressalta o secretário.

Para quitar os débitos é necessário ir até a sede da 
Segfaz, na Folha 26, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
14h.
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Desconto integral é voltado para quem realizar pagamento em parcela única
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Aldo Maranhão, secretário da Segfaz, destaca 
importância de manter os impostos em dia.



Equipe mantém disposição e compromisso para
garantir a cidade limpa 
O Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM) 
tem como objetivo manter a cidade limpa para torná-la 
mais bela e organizada. Ao longo do ano, os agentes 
atuam na varrição, roçagem, pintura de meio fio, 
recolhimento de resíduos, instalação e substituição de 
luminárias por toda a cidade.

Para Múcio Andalécio, presidente do SSAM, a equipe 
buscou cumprir seu trabalho em 2022, sempre 
disposta, com a cooperação dos cidadãos para manter a 
cidade agradável.

São 1.200 agentes de conservação que atuam por toda a 
cidade. Somente na coleta de resíduos, são 15 

caminhões com rotas por todos os bairros. Por dia, são 
180 toneladas de lixo recolhido.

Além disso, há cinco equipes com três caminhões e 
duas máquinas que fazem o recolhimento de entulho e 
que atuam na limpeza das vias.

Outro serviço importante do SSAM é o projeto “Garis 
dos rios” que realiza a limpeza dos rios de Marabá. Esse 
serviço também é contínuo.

Em relação à iluminação pública, o serviço é executado 
como contrapartida ao pagamento da taxa paga pelo 
contribuinte à concessionária de energia elétrica.

MANUTENÇÃO

Projeto Gari dos Rios é o responsável pela limpeza das
praias e margens dos rios. 

Serviço de iluminação garantiu manutenção de 
postes ao longo do ano.
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Equipes de limpeza atuam diariamente em todos os bairros
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Construção do Parque Ambiental Vavazão 
contribui para urbanização do Independência
As máquinas não param e as obras avançam na 
construção do Parque Ambiental Vavazão, localizado 
às  margens  do Rio  Itacaiúnas  no bairro  da 
Independência. A obra encontra-se na etapa da 
drenagem e terraplanagem em todo trecho que 
recebeu aterro para elevar o terreno em relação ao rio.

Os serviços vão contemplar a urbanização completa da 
área, incluindo academia ao ar livre, parque verde, área 
de convivência, estacionamento na área central, 
acesso para as trilhas de bike de um balneário a outro. A 
trilha inicia no Balneário Vavazão passando pelo 
Balneário da Mocinha até chegar ao Balneário 
Taboquinha, no bairro Belo Horizonte, um percurso de 

aproximadamente três quilômetros.

A obra de infraestrutura foi uma recomendação feita 
pelo Ministério Público Estadual por meio da 
promotora Josélia Leontina de Barros Lopes. A ideia é 
que este seja um projeto piloto para que possa ser 
contemplado para outras áreas de balneários do 
município como o “Taboquinha” e o da “Mocinha”.

A construção contemplará uma área aberta para 
shows, em concreto, devido ao registro das cheias 
periódicas no local, playground e fossas ecológicas. A 
obra inclui uma escada para os barqueiros e também 
uma rampa, onde já foi construído o acesso.

SEVOP

Infraestrutura foi uma recomendação feita pelo 
Ministério Público Estadual.

Construção contemplará área aberta para shows, 
escada para barqueiros e rampa. 
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Obra encontra-se na etapa de drenagem e terraplanagem
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Bairro Liberdade vai ganhar nova quadra 
esportiva na Escola Irmã Theodora
A nova quadra poliesportiva, que já está quase pronta e 
irá atender cerca de 587 alunos do ensino fundamental 
e outros do ensino médio que estudam na Escola Irmã 
Theodora, no Bairro Liberdade. A obra mede 18 por 31 
metros e está 80% concluída.

O Ginásio Poliesportivo Raimundo Nonato de Oliveira, 
conhecido como “Nonatinho”,  deve receber aulas e 
jogos de futsal, handebol, basquete e vôlei. A 
revitalização do espaço contempla também as salas ao 
redor da quadra onde acontecem aulas de projetos 
esportivos como capoeira, balé e judô.

A reforma da quadra pode ser dividida em quatro 
grandes áreas. Uma delas diz respeito aos dois 

camarins no fundo da quadra, , como explica  a 
engenheira da Secretaria de Viação e Obras Públicas 
(Sevop), Larissa Brás. “Foram retiradas as esquadrias 
antigas, adaptadas portas para maior acessibilidade, 
retiradas louças revestimento, tudo mudado, inclusive 
o piso que era cerâmico e virou o da alta resistência”, 
pontua, ressaltando que a segunda área é em relação 
aos vestiários, banheiros, lanchonete e parte 
administrativa.

 As arquibancadas terão capacidade para 800 pessoas. 
A última parte diz respeito à quadra em si, onde foi feita 
toda a troca de cobertura e vedação das telhas de vidro, 
reforma do piso e fachada. Por fim está sendo feita a 
pintura completa. 

EDUCAÇÃO

Quadra irá atender aos 587 alunos da escola. Arquibancadas terão capacidade para 800 pessoas
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Quadra mede 18 por 31 metros e está 80% concluída
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Bairros Araguaia, N. Sra. Aparecida, Residencial
Tiradentes e Folha 28 recebem limpeza de grotas 

O período de chuvas em Marabá já começou, o que 
eleva os níveis das águas dos canais e grotas da cidade. 
Por isso, o Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM) 
alerta aos moradores para que não joguem lixo nos 
canais ou nas ruas, pois dificulta o fluxo da água e pode 
causar alagamentos e outros transtornos.

Para evitar que esses problemas aconteçam, os 
servidores do SSAM atuam diariamente na limpeza 
destas áreas. O trabalho ocorre de forma intensiva e as 
equipes estão distribuídas em vários pontos. Durante a 
semana as máquinas do SSAM atuam no Residencial 
Tiradentes, em Morada Nova e no Bairro Araguaia, 
popularmente conhecido como Fanta.

Retroescavadeiras são utilizadas para a retirada do 
material com maior volume, conforme explica Odilon 
Cerqueira, Coordenador da Limpeza Pública. “Esse 
trabalho é realizado durante todo o ano, mas nesse 
período de chuva, a vegetação cresce muito rápido, sem 
falar no processo de assoreamento que ocorre e muita 
lama entra nos canais, que devem ser constantemente 
limpos”, explica.

Todos os dias, as equipes são direcionadas para os 
bairros. Cada uma é composta por cerca de 15 pessoas, 
totalizando 50 servidores. Somado a isso, há o trabalho 
das máquinas pesadas, como as retroescavadeiras e 
caçambas, que transportam entulhos.
 

PREVENÇÃO

Retroescavadeiras são utilizadas para a retirada de 
material com maior volume. 

Equipes também atuaram com trabalho manual na 
Marabá Pioneira e Grota da Folha 28.
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Cada equipe  de limpeza é composta por 15 pessoas
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CCZ vacinou 38 mil animais e fez 1800 castrações
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão ligado à 
Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, comemora os bons resultados 
alcançados nas ações realizadas no ano de 2022. Um 
exemplo disso, foi os dados da Campanha de Vacinação 
contra a raiva em de cães e gatos, chegando a mais de 38 
mil animais.

A meta da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
(Sespa) era de que o município pudesse alcançar 34 mil 
animais vacinados, porém, o CCZ alcançou 38.958. As 
ações aconteceram em todos os bairros da cidade e 
também na zona rural do município.

De acordo com o coordenador do CCZ, médico 
veterinário Flávio Ferreira da Silva, o ano de 2022 foi 
positivo em relação à 2021, ano que, segundo ele, as 

ações foram, comprometidas em razão da pandemia.

O êxito das ações contou com apoio de parceiros como 
as equipes do Departamento de Vigilância Ambiental e 
Endemias, Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá e militares do Exército no apoio às ações de 
vacinação e coleta de sangue de animais. A campanha 
iniciou em setembro e encerrou encerramento em 18 
de novembro, porém, o atendimento para vacinação de 
cães e gatos continua.

Em 2022, com o novo Centro de Esterilização de cães e 
gatos, houve um acréscimo nos procedimentos 
alcançando 1800 castrações, 600 cirurgias a mais que 
em 2021, quando foram registradas 1200 esterilizações 
em cães e gatos e a expectativa para 2023 é alcançar 
2500 animais.

RETROSPECTIVA

Vacinação ocorreram em ações pela cidade, no CCZ e 
também em visitas domiciliares nos bairros. 

Ano também foi marcado por campanhas de adoção.
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Castrações aumentaram com o novo Centro de Esterilização
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Acolhimento Pop oferece proteção social a 
pessoas em situação de rua e em trânsito
Um dos serviços disponibilizados pela rede de 
assistência social de Marabá é o Acolhimento Pop, que 
existe desde 2017 e é voltado para pessoas em situação 
de rua ou em trânsito, entre 18 e 59 anos.

Quando a pessoa ingressa no serviço, recebe um kit de 
higiene pessoal com escova de dente, sabonete, xampu, 
creme dental, toalha de banho e roupa.

A estadia é de no máximo trinta dias. Além disso, a 
pessoa recebe cinco refeições diárias e a equipe do 
Acolhimento encaminha a pessoa para atendimentos 
de saúde e serviços de benefícios sociais junto ao 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Para as pessoas em trânsito, o serviço busca conseguir a 
passagem de ônibus para retorno ao lugar de origem ou 
seguir para outro destino.

Segundo Maria Zenilde Teixeira, coordenadora do 
Acolhimento Pop, as pessoas que chegam ao serviço 
são encaminhadas pelos Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras), Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas), Hospital 
Municipal e demanda espontânea, quando a pessoa já 
sabe que existe o serviço e procura o acolhimento. Há 
também caso encaminhados pelo Ministério Público.

Atualmente, o Acolhimento está com quatro acolhidos.

ASSISTÊNCIA

Cuidar do jardim é uma das distrações dos 
acolhidos do Centro POP. 

O músico João Mello teve alguns contratempos e agora 
está no Acolhimento Pop.  
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Acolhidos recebem refeições diárias e são encaminhados para serviços de saúde
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Neste final de ano, a Operação Tapa Buraco é 
intensificada em todos os bairros
As ações da Operação Tapa Buraco da Secretaria de 
Viação e Obras Públicas (Sevop) continuam atendendo 
todos os bairros da cidade. Nesta semana, a equipe B 
esteve trabalhando na manutenção do trecho da via 
que separa as Folhas 27 e 22, nas proximidades da Grota 
Galeria.

O trecho onde foi realizado o serviço inicia nas 
proximidades da VP-7 e estende-se até a ponte da Grota 
Galeria. Ainda durante a semana, a equipe permanece 
na Folha 27, sendo que nos dias 13 e 14, a equipe realiza 
a manutenção do percurso da Corrida Natalina com 
largada e chegada no Ginásio Renato Veloso na Folha 
16.

A equipe A da Operação Tapa Buraco iniciou a semana 
no bairro Cidade Jardim, onde permanecerá até a 
próxima quarta-feira, 14. As ações no bairro Cidade 
Jardim foram iniciadas na semana anterior, com a 
realização de serviços na Avenida C1 com a Rua 1. Os 
trabalhos também se estenderam na Feira da Folha 28.

De acordo com Luiz Carlos da Costa Silva, responsável 
por uma das equipes da Operação Tapa-Buraco, as 
ações devem se intensificar devido o período de chuva, 
pois existem maiores possibilidade do aparecimento de 
buracos ao longo de vários trechos, em razão do alto 
fluxo de veículos e também da água das chuvas que são 
mais frequentes na região neste período.

CIDADE

Bairro Cidade Jardim também recebeu os serviços. Equipes atuam com maquinas e com trabalho manual. 
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Nova Marabá concentrou maior parte dos serviços nesta semana
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Em 2022, processos ambientais analisados 
pela Semma aumentam em 20%
Vacinação antirrábica, distribuição de ração, coleta de 
sangue e orientações aos donos de cães, fizeram parte 
da programação de combate à leishmaniose no núcleo 
de Morada Nova, na manhã de quinta-feira, 15. A ação 
foi organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ) com apoio da Secretaria de Meio Ambiente 
(Semma), Universidade Anhanguera, Serviço de 
Saneamento Ambiental (SSAM) e Exército.

O Grupo Patinhas de Rua, formado de amigos 
voluntários de proteção aos animais, também esteve 
presente na ação que colaborou na orientação e 
também no apoio. “Ajudamos animais de rua e 
fazemos trabalhos em parceria com o CCZ. Essa ação é 
para quem ama seu animal cuide-o, para prevenir 

contra a leishmaniose porque hoje o problema não é o 
cão e sim o mosquito. Então temos que prevenir, 
proteger o animal contra o mosquito transmissor da 
leishmaniose”, afirmou Deise Araújo, Coordenadora 
do grupo.

A ação também teve distribuição de remédio para 
verminoses e orientações sobre o Dezembro Verde, um 
mês dedicado à proteção e às ações contra o abandono 
de animais. A ação continuou durante a manhã de 
sexta, dia 16, no canteiro da divisa entre as Folhas 5 e 
10, na Nova Marabá, com a oferta de todos os serviços, 
desde distribuição de repelentes, coleta de sangue para 
análise e diagnóstico da leishmaniose. O uso de 
repelente é o meio principal de proteção do animal.

RETROSPECTIVA

Durante o  ano secretaria atuou junto a bombeiros e 
Defesa Civil no combate as queimadas. 

Denúncias de poluição sonora ainda são as mais 
frequentes. 
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                                           Fiscalização da Piracema é uma das atribuições do órgão
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Novo NEI Eunice Vieira ampliará número de
vagas para as crianças atendidas
Um prédio está sendo construído para abrigar o 
Núcleo de Educação Infantil Eunice Vieira Lemos, na 
rua do Arame, na divisa do bairro Novo Planalto e 
Bairro da Paz. O novo espaço vai atender 330 crianças.

Os muros já foram erguidos e os operários trabalham 
na parte final das fundações, que dividem os espaços 
internos do prédio. O novo núcleo terá 10 salas de aula, 
salas de leitura e de informática, setor pedagógico e 
bloco administrativo, banheiros adequados e 
acessíveis.

O NEI Eunice Lemos atende uma demanda de 303 

crianças, número que deve ser ampliado para 330 ou 
mais no ano letivo de 2023. Segundo a gestora do NEI, 
Eliecy Gomes, as crianças são dos bairro da Paz e Novo 
Planalto, com turmas divididas entre maternal e 
Jardim I e II.

O Núcleo de Educação Infantil Eunice Lemos foi 
inaugurado em 12 de março de 2012 e funcionava 
como anexo da escola Emília Ferrero, atendendo 
pouco mais de 200 crianças. O NEI atualmente fica na 
rua Cuiabá, no bairro da Paz, e homenageia a 
educadora Eunice Lemos, falecida em 2015, antes o 
NEI era denominado de Mauricio de Sousa.

EDUCAÇÃO

Muros já foram erguidos e operários trabalham agora
nas fundações

Novo espaço terá 10 salas de aula, sala de leitura e sala de
informática. 
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Novo espaço irá atender 330 crianças
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CEI realiza programação do Dezembro Laranja
de combate ao câncer de pele
O Centro de Especialidades Integradas (CEI) iniciou a 
programação do Dezembro Laranja, campanha que 
conscientiza sobre os cuidados a respeito do câncer de 
pele, na segunda-feira, 19.

A abertura da programação foi uma palestra com a 
médica dermatologista do CEI Dyana Melkys, sobre o 
câncer de pele, a prevenção e os cuidados que as 
pessoas devem ter.

Um fator que a médica destaca é que os moradores da 
região norte, em especial, têm forte exposição à 
radiação solar durante todo o ano, sendo necessários 

maiores cuidados. 

Apesar disso, todas as pessoas precisam tomar as 
devidas precauções, a fim de evitar a doença. Diante 
disso, o CEI irá atender 120 pacientes que já estavam na 
fila para serem atendidos na especialidade, até quarta-
feira.Dentro da programação ainda terá palestras na 
terça e na quarta-feira, além das consultas.

O CEI possui dois médicos dermatologistas e as 
consultas acontecem mediante regulação da SMS, a 
partir do encaminhamento das UBS, assim como as 
demais especialidades.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão possui dois médicos dermatologistas. Consultas acontecem mediante regulação a partir de
encaminhamento das Unidades de Saúde.
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Serão atendidos 120 pacientes em uma semana
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Semtur entrega certificados para concluintes 
de curso de trilhas e caminhadas
Com o objetivo de difundir ainda mais o Turismo 
Ecológico em Marabá e região, a Secretaria Estadual de 
Turismo (Setur) em parceria com a Secretaria 
Municipal de Turismo de Marabá (Semtur) realizou no 
período de 10 a 20 de maio deste ano, o I Curso de 
Condutor Ambiental em Trilhas e Caminhadas.

A entrega de certificados aos participantes aconteceu 
na última sexta-feira, 16. O evento contou com a 
participação de trinta pessoas de três municípios da 
re g i ã o  d o  Ca ra j á s.  A l é m  d e  Ma ra b á ,  h o u ve 
participantes de Brejo Grande do Araguaia, Bom Jesus 
do Tocantins e pessoas da comunidade ligadas a 
empresas de turismo e também ativistas ambientais.

O curso foi realizado em dois módulos e teve o Parque 
Zoobotânico de Marabá como um dos pontos de 
estudo e aprimoramento dos participantes. Entre o 
conteúdo teve aulas de sobrevivência na selva, uso de 
equipamentos e roupas adequadas, primeiros 
socorros, entre outros.

O evento também teve o apoio do Instituto de 
Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará (Ideflor), Instituto de Desenvolvimento 
Florestal do Pará, Corpo de Bombeiros Militar, ICMBio 
(Instituto Chico Mendes de Biodiversidade) e 
Prefeitura de Marabá, através da Secretaria Municipal 
de Turismo.

SEMTUR

Alunos comemoram a certificação. Evento teve apoio do Ideflor, ICMBio e Semtur.
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33 pessoas receberam o certificado
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SAE/CTA superou a meta e realizou mais de 26 
mil testes de IST’s em 2022 
O Serviço de Atendimento Especializado/Centro de 
Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) de Marabá 
fechou o ano de 2022 com balanço positivo a respeito 
do número de ações itinerantes e testes rápidos 
realizados, ampliando o número de pessoas atendidas.

Segundo o CTA, até 18 de dezembro foram 58 ações 
itinerantes, que resultaram em 10.848 testes 
realizados. A meta do SAE/CTA de realizar 50 ações e 
seis mil testes foi ultrapassada durante este ano. Além 
disso, somente no próprio Centro foram 16.029 testes 
realizados até o início de dezembro. Na soma foram 
26.877 testes realizados.

Além das ações itinerantes, o SAE/CTA também 
realizou ao longo do ano importantes campanhas de 
conscientização como o Julho Amarelo de combate às 
Hepatites B e C, Outubro Verde voltada para a 
prevenção da Sífilis e fechou o ano com a campanha 
Dezembro Vermelho de conscientização sobre o 
HIV/Aids.

Para 2023, o SAE/CTA seguirá com a programação de 
ações itinerantes, campanhas temáticas e no início do 
ano estará com a campanha voltada para o carnaval 
com ações de testagem rápida e distribuição de 
insumos de prevenção.

PREVENÇÃO

Campanhas foram realizados durante o ano, como o
 Julho Amarelo e Dezembro Vermelho.

10.848 testes foram realizados durante ações itinerantes.

SA
ÚD

E

15

Foram mais de 26.877testes realizados

19 a 25 de dezembro de 2022



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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