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Aylla Jasmim é a primeira 
marabaense de   2023

SAÚDE



Primeira marabaense a nascer em 2023, Aylla 
Yasmin nasceu de parto normal com 2,860 kg
Exatamente às 00h54 deste 1° de janeiro de 2023, 
chegou ao mundo a pequena Aylla Jasmim Nascimento 
Borges, no Hospital Materno Infantil de Marabá (HMI). 
A primeira bebê a nascer em Marabá.

Com 2,860 kg e 48 centímetros, a bebê nasceu de parto 
normal, com exatas 40 semanas de gestação.

A mãe, Fabrícia Nascimento Galvão, de 18 anos, chegou 
ao HMI na manhã do dia 31, vinda de Bom Jesus do 
Tocantins e, por causa das dores, imaginou que Aylla 
nasceria ainda em 2022.

Nos primeiros momentos de 2023, Fabrícia entrou em 

trabalho de parto, dando à luz a primeira filha.

“Estou feliz demais em ter minha filha, graças a Deus. 
Meu sonho realizado. E com saúde, em nome de Jesus”, 
celebra a mãe.

A mãe ainda faz uma observação. “É a cara do pai dela”. 
O pai é Railsom Nascimento Borges, de 23 anos.

Para 2023, Fabrícia, mãe de Aylla, deseja “um feliz ano 
novo, um ano novo cheio de vida”.

E vai ser mesmo cheio de vida como a pequena Aylla.
A gente deseja tudo de melhor para a bebê e a família.

MATERNO INFANTIL

A jovem Aylla curtindo o réveillon ao lado da mamãe
no HMI.

Equipe responsável pelo parto comemora saúde
da bebê Aylla. 
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Bebê nasceu às 00h54min
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Serviços de infraestrutura na Avenida Minas
Gerais estão em reta final
Os serviços de infraestrutura na Avenida Minas Gerais, 
no bairro São Miguel da Conquista, avançam para a 
última etapa com a construção do meio fio, calçada e 
sarjeta. Na manhã desta quinta-feira, 29, os operários 
trabalhavam na colocação das bases de concreto para a 
construção do meio-fio.

Neirivaldo Reis, responsável pela etapa final da obra, 
informou que, na próxima semana, já com a finalização 
do meio-fio e da sarjeta, inicia a construção das 
calçadas. “Acreditamos que até terça-feira, já estaremos 
com o meio-fio pronto e vamos fazer a calçada na parte 
esquerda da avenida”, informou.

A avenida é de grande movimentação devido a 
instalação de várias casas comerciais. A pavimentação 
era um sonho antigo dos moradores do local. O bairro 
tem formação recente e muitos problemas surgiram 
devido às condições das ruas. Os serviços de 
infraestrutura estão mudando a vida dos moradores.

A Avenida Minas Gerais recebeu serviço de drenagem 
ao longo do trecho, entre a Avenida 2000 até às 
proximidades da Rua Leblon. Os serviços de drenagem 
e terraplanagem são resultados de um convênio com a 
Caixa Econômica Federal. A pavimentação é  uma 
parceria com o Governo do Estadual.

SEVOP

Nerivaldo Reis, responsável pela obra, informa que 
já será iniciada a construção das calçadas 

Equipes trabalham todos os dias
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Avenida recebeu serviço de drenagem entre Avenida 2000até proximidades da Rua Leblon
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Após Réveillon, equipes de limpeza intensificam
os serviços na Orla de Marabá
O Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM) realizou, 
nesta manhã (1�), ações de limpeza e coleta de todo lixo 
deixado pelo público que aproveitou a programação do 
Réveillon 2023, realizada pela Secretaria Municipal de 
Cultura, na Praça São Félix de Valois, na Marabá 
Pioneira.

Segundo um dos fiscais encarregados do SSAM, Odair 
Coelho, o SSAM reforça a quantidade de agentes de 
coleta e disponibiliza mais carretas e contêineres em 
eventos de grande porte como a festa da virada.

“É muito importante esse trabalho em qualquer evento 
pela cidade. Por isso, nossa missão é fazer a limpeza 

assim que tudo termina. E quando é assim, a gente tem 
uma equipe maior. Hoje escalamos onze. ”, ressalta.

A agente de conservação Iolanda Moreira, que trabalha 
há mais de 20 anos nesta função, ama ver tudo limpo, 
após os serviços, mas pede mais consciência da 
população em não jogar lixo na rua.“Eu gosto muito do 
que faço e é gratificante quando a gente termina e vê 
que está tudo limpo e organizado, mas mesmo assim é 
preciso que o povo faça sua parte de jogar o lixo na 
lixeira”, afirma.

o SSAM conta com aproximadamente 300 agentes de 
limpeza e coleta de lixo, atuando diariamente.

CIDADE LIMPA

Lixos são recolhidos e levados para o aterro sanitário Quem passou pela orla na manhã do dia 1º encontrou
uma cidade limpa e organizada
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Após festas, equipes já limpavam o lixo gerado na comemoração
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Atendimento psicológico aos servidores da 
Segurança Institucional é ampliado
A Secretaria Municipal de Segurança Institucional 
(SMSI) centralizou os atendimentos psicológicos 
voltados aos cerca de 500 agentes, que fazem parte dos 
Departamentos de Segurança Patrimonial (DMSP), de 
Trânsito e Transporte Urbano (DMTU) e Guarda 
Municipal de Marabá (GMM). A iniciativa seguiu 
recomendação do Ministério Público do Trabalho.

Segundo o titular da SMSI, Jair Guimarães, esse 
cuidado com a saúde mental dos servidores se dá pelo 
fato das atividades serem diretamente com o público, 
bem como as ações terem potencial de gerar grande 
fluxo de estresse. Os atendimentos psicológicos já 
aconteciam desde 2020, por meio de parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS) em 
cada departamento, mas agora serão centralizados e 
mais reservados.

“Estamos tratando de forma bem séria essa questão 
psicológica, do estresse. Esse trabalho tem sido 
desenvolvido, eu quero que esse trabalho atenda aos 
nossos órgãos. É isso que podemos oportunizar aos 
nossos servidores para que a gente possa devolver à 
sociedade de Marabá um profissional capacitado, com 
a saúde mental em níveis que possam tratar bem os 
usuários”, ressalta o secretário.

Segundo o diretor do DMSP, Josafá Souza, o serviço de 
atendimento psicológico já trouxe bons resultados.

“É importante porque o segurança trabalha em 
ambiente de muito estresse, de muita tensão e recebe 
essa carga muito grande. Então, às vezes, ele precisa de 
alguém para ouvir. Alguns colegas foram atendidos, 
um resultado muito produtivo”, destaca o diretor.

Na Guarda Municipal também já havia atendimento 
psicológico antes, que contava com palestras para os 
agentes.

O atendimento, agora, é realizado em uma sala no 
prédio do Procon, na Marabá Pioneira, com a psicóloga 
Karoline Belém. Com horários marcados, os servidores 
podem contar com um espaço aconchegante e um 
atendimento mais reservado.

A profissional de psicologia está cedida pela SMS desde 
2020 e realiza o planejamento voltado aos cuidados 
com a saúde mental dos servidores da SMSI. Segundo 
Karoline, os servidores demonstram bastante 
aderência ao atendimento.

“É de essencial importância porque os agentes de 
segurança têm um trabalho que demanda um certo 
esforço e um estresse diário. O serviço vem para isso, 
além de frisar essa parte terapêutica, trabalha a parte 
preventiva. Porque a gente promove alguns eventos 
preventivos na área de saúde mental. É um serviço 
completo, pois dá suporte”, pontua a psicóloga.

SEGURANÇA
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A psicóloga Karoline Belém realiza os cuidados com saúde mental dos servidores da SMSI
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Semma vistoria Mina do Projeto Salobo
A Secretaria de Meio Ambiente de Marabá (SEMMA), 
na quarta-feira, 28, fiscalizou a Mina do Projeto Salobo, 
da empresa Vale, em Marabá. O objetivo foi averiguar 
u m a  d e n ú n c i a  d e  q u e  h á  p o s s i b i l i d a d e  d e 
deslizamentos de terra, no “Morro do Macaco”. Na 
denúncia, encaminhada pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, funcionários da mineradora destacam 
riscos de desmoronamentos.

A equipe da SEMMA, formada por dois engenheiros 
ambientais, um fiscal (Engenheiro de Minas), um 
técnico operador de drone e um motorista, retornou da 
missão na madrugada do dia 29. O relatório da vistoria 
foi  protocolado sexta, 30.

A Semma informa que a Defesa Civil do município de 

Parauapebas e do Estado do Pará, bem como o ICMBIO 
(Instituto Chico Mendes de Conser vação da 
Biodiversidade), estiveram presentes na vistoria e 
farão relatórios com informações específicas dos 
respectivos órgãos.

O s  r e p r e s e n t a n t e s  d a  e m p r e s a  Va l e ,  q u e 
acompanharam a vistoria, informaram que instalaram 
uma estação pluviométrica para medir o nível de 
chuvas e interditaram a estrada que passa sob o morro.

Apesar da suposição não se tratar de dano ambiental 
impactado pela atividade exercida pela empresa, e sim 
resultado de causas naturais em decorrência das 
chuvas, as conclusões serão detalhadas nos relatórios 
da SEMMA, Defesa Civil e ICMBIO.

MEIO AMBIENTE

Defesa Civil de Parauapebas e ICMBIO estiveram
presentes na vistoria

Drones foram utilizados para verificação de imagens
 aéreas
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Equipe era formada por dois engenheiros ambientais e um técnico operador de drone



Vias dos núcleos Cidade Nova e Marabá Pioneira 
recebem operação Tapa-Buraco 

O serviço de manutenção de vias pavimentadas pelo 
município foi intensificado nestes últimos dias de 2022. 
Na quinta-feira (29), a equipe da Operação Tapa-
Buraco da Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop) 
realizou serviços na Rua Araguaia, no bairro de Novo 
Horizonte, no núcleo da Cidade Nova.

Durante a semana, a equipe atuou na rua Fortunato 
Simplício Costa, via que liga os bairros Belo Horizonte 
ao São Miguel da Conquista. Devido ao longo perímetro 
da rua, os trabalhos devem ser finalizados nesta quinta-
feira, com a recuperação de diversos trechos ao longo 
da pista.

Nesta sexta-feira, 30, a equipe A segue para a 
Transmangueira, via de ligação da Marabá Pioneira 
com a Nova Marabá. “Estamos nesta semana, em 
trabalho na Cidade Nova e Velha Marabá, são vias de 
intenso fluxo e requerem mais atenção em sua 
manutenção. O serviço se torna mais frequente devido 
às chuvas, mas o trabalho de recuperação de vias não 
pode parar”, informou Luis Carlos Costa, responsável 
pela equipe.

A Equipe B atuou no núcleo da Nova Marabá, com 
serviços na rotatória da Folha 22 e Via Externa (VE) 3, 
rotatória da Casa da Cultura até a Folha 7.

MANUTENÇÃO

Máquinas são utilizadas para reforçar serviço Nesta época do ano, serviço torna-se mais frequente
devido as chuvas
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Equipes dividem-se em diferentes pontos da cidade
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Casa da Cultura desenvolve projetos 
socioculturais,para os jovens
Em 2022, a Fundação Casa da Cultura de Marabá 
retomou, de fato, as atividades culturais e sociais da 
instituição. Com projetos saindo do papel, e outros 
sendo ampliados, a FCCM expandiu a atuação social.

Bairros como Amapá, KM 7, São Félix e Velha Marabá 
estão sendo contemplados com os projetos da Casa, 
como o Música em Todo Canto. Além dos projetos 
musicais, o núcleo São Félix vai servir de base para o 
projeto de qualificação de jovens, que iniciaria em 2022, 
mas vai começar em 2023.

A FCCM se preocupa com o mercado de trabalho e com 

a qualificação do povo marabaense, tanto que iniciou, 
em 2022, a Especialização em Cultura Material e 
Arqueologia, e se prepara para começar, em 2023, a 
Especialização em Espeleologia, uma parceria com a 
Universidade de Passo Fundo.

Além dos projetos sociais, a FCCM possui projetos de 
pesquisa e prestação de serviço nas áreas de geologia, 
etnologia, espeleologia, arqueologia e biologia. 
Também possui o Arquivo Histórico, onde a história de 
Marabá pode ser encontrada através de fotos, livros e 
objetos, e o Museu Municipal Francisco Coelho, que se 
fortaleceu, ainda mais, como ponto turístico da cidade.

RETROSPECTIVA

Sede realiza aulas diárias de vários instrumentos
e canto

Biologia, botânica, arqueologia e outros serviços 
também são realizados pela  FCCM
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Projetos sociais, como Música Em Todo Canto, levam atividades aos bairros
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Marabaenses cheios de esperanças e fé para 2023
Com a chegada de um novo ano, é comum as pessoas 
pensarem em novas perspectivas, além de fazer um 
balanço do ano que termina. Em Marabá, pelas ruas do 
centro comercial da Marabá Pioneira, algumas pessoas 
compartilharam sentimentos sobre o novo ano.

Em meio aos comerciantes, encontramos Joserides 
Gomes, 83 anos, conhecido popularmente como 
Pernambuco. Ele é natural de Recife e chegou em 
Marabá em 1970, em busca de uma vida melhor.

A família do vendedor de chapéus é grande. São 20 
filhos, 75 netos e 15 bisnetos. De segunda a sábado, ele 
vende produtos na feira da Marabá Pioneira, e aos 
domingos trabalha na Feira da Folha 28. 

“Para mim, a riqueza da pessoa é a saúde. Agora, eu 
espero que o ano que se aproxima, 2023, seja melhor 
não só para mim como para a população toda de 
Marabá, em movimento, que corra mais dinheiro e 
muita paz em todos os lares marabaenses, com muita 
saúde para todas as famílias”, afirma.

Quem andava pela centro comercial da Marabá 
Pioneira era a dona de casa Jeiza Nascimento, de 30 
anos. Moradora da Folha 28, ela veio há alguns anos de 
Tucuruí.

Sobre os planos para 2023, ela conta que já realizou um 
em 2022, o de se casar. Jeiza exibe o anel que representa 
o enlace.

CIDADE

Joserides Gomes acredita que novo ano trará mais 
prosperidade para ele e os 20 filhos

Jeiza Nascimento casou em 2022 e está cheia de
planos para o ano novo.
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Comerciantes esperam um novo ano ainda mais próspero
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Projeto Quelônios solta mais de dois mil filhotes
de tartarugas
O Projeto Quelônios, coordenado por professores da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(UNIFESSPA), com a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SEMMA) e a Guarda Municipal de Marabá 
(GMM), por meio do Grupamento de Proteção 
Ambiental, fizeram a soltura de cerca de duas mil 
tartarugas e tracajás, no Rio Tocantins.

O trabalho de preservação consiste em coletar os ovos 
de tracajás e tartarugas nas praias, levar para a sede do 
projeto e colocar os ovos em novas covas (incubadoras) 
monitoradas até eclodirem, período que são colocadas 
em tanques para, posteriormente, ser feita a soltura nos 
rios. O projeto é importante para o repovoamento das 

espécies de quelônios no município, evitando que 
caçadores capturem os ovos, cuja consequência é a 
diminuição ou extinção das espécies.

A Guarda Municipal de Marabá auxilia o processo de 
preservação dos quelônios, que dura todo o ano, não só 
com as coletas de ovos e solturas dos animais, mas com 
as fiscalizações da caça ilegal.

No próximo dia 15 de janeiro de 2023 será feita nova 
soltura dos quelônios, dessa vez com a presença de 
entidades, comunidades ribeirinhas e imprensa, com o 
intuito de prestar contas à sociedade e conscientizar 
sobre a preservação desses animais.

MEIO AMBIENTE

No dia 15 de janeiro mais animais serão soltos Atitude visa garantir a preservação da espécie
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Animais foram soltos no Rio Tocantins
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Campanha “Não fique preso em 2022” alerta 
para respeito à vida no trânsito
A Secretaria Municipal de Segurança Institucional, por 
meio do Departamento Municipal de Trânsito e 
Transporte Urbano (DMTU), iniciou a campanha “Não 
Fique Preso em 2022: Respeite as Leis de Trânsito” para 
conscientizar os condutores sobre os cuidados 
necessários no trânsito, principalmente na passagem 
de fim de ano.

 O Departamento de Educação para o Trânsito do 
DMTU colocou a campanha na rua com a exposição de 
veículos envolvidos em acidentes de trânsito neste 
ano. São dois veículos expostos em pontos estratégicos 
e de grande visualização, um na rotatória com destino 
ao Terminal Rodoviário, na Nova Marabá, e outro na 
Orla, na Marabá Pioneira.

De acordo com Rafael Nogueira, coordenador do 
Departamento de Educação para o Trânsito, a 
campanha visa causar um impacto visual nos 
condutores para que possam refletir e aumentar os 
cuidados no trânsito, ainda mais nessa época de festas 
de fim de ano.

“Nem sempre fazemos o modelo tradicional de 
campanha e queríamos passar uma mensagem mais 
‘pesada’ para sensibilizar o condutor e expor veículos 
que sofraram sinistros com o slogan, ‘2023 está 
chegando, não fique preso em 2022’, e não é a prisão 
devido às infrações de trânsito, mas sim de cuidar da 

sua integridade e também das demais pessoas”, 
explicou.

De acordo com dados do DMTU, até novembro de 
2022, 92 pessoas morreram em consequência de 
acidentes de trânsito. Em 2021 foram 105 óbitos. “Já 
tivemos várias campanhas e este ano, infelizmente, 
ainda registramos vítimas fatais no trânsito. A frota de 
Marabá vem aumentando e já são 130 mil veículos fixos 
e mais 20 mil flutuantes e temos que respeitar as leis de 
trânsito e também o respeito à vida”, informou Rafael 
Nogueira.

A campanha segue até a primeira semana de janeiro de 
2023. Em 2022, a Secretaria de Segurança Institucional 
investiu em sinalização vertical e horizontal com a e 
instalação de novos semáforos em diversos pontos da 
cidade. A SMSI também intensificou a fiscalização e 
ampliou as ações das campanhas de educação para o 
trânsito.

“Temos trabalhado o tripé do trânsito, fizemos neste 
ano um investimento de mais de 4 milhões de reais em 
sinalização e temos também a fiscalização intensiva 
com parceiros, como a Polícia Militar e Polícia 
Rodoviária Federal, e ações que evitem e inibem os 
acidentes. Este ano tivemos o movimento Maio 
Amarelo, para que possamos reduzir esses índices”, 
pontuou Jair Guimarães, Secretário de Segurança 

SEGURANÇA
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                                           Ação foi realizada pelo Departamento de Educação no Trânsito
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Semad empossou mais de mil servidores e 
Sefin destaca equilíbrio fiscal no município
A Prefeitura de Marabá conta com 10.943 servidores, 
além de inúmeros serviços públicos e equipamentos 
de infraestrutura. Para ordenação do orçamento que 
mantém toda a gestão funcionando é necessário uma 
equipe afinada tanto na Secretaria Municipal de 
Administração (Semad), quanto na Secretaria 
Municipal de Finanças (Sefin).

“A Semad é o coração da prefeitura”, afirma o titular da 
pasta, Nilton Medeiros. A secretaria é responsável pela 
organização da folha de pagamento, controle de férias, 
licença-prêmio, contratos, nomeações e posse de 
novos servidores por meio de concurso público.

“A principal que é primordial para o serviço público é a 
folha de pagamento, que é mês a mês, tem que estar 
pronta até o dia 25 para pagar até o dia 28 e a gestão não 
gosta de atrasar”, ressalta o secretário.

Segundo a secretaria foram empossados cerca de 1000 
novos servidores. Só em 2022, a Semad organizou dois 
concursos públicos. Um voltado para professores 
pedagogos e outras áreas como história, ciências e 
matemática para as zonas urbanas e rural e outro para 
o cargo de cuidador de pessoas com deficiência. A 
secretaria já convocou cerca de 200 pessoas para 
tomarem posse em janeiro. Além disso, a secretaria 
seguiu com a posse de servidores do concurso 

realizado em 2018.
Outra frente de atuação da Semad é por meio da 
Comissão Especial de Licitação e da Comissão 
Permanente de Licitação responsáveis pelos contratos 
e compras celebrados pela gestão. A Semad também 
realiza o controle de materiais utilizados no dia a dia do 
serviço público como material de limpeza e de 
expediente.

“Eu quero dizer para todos os servidores da Prefeitura 
de Marabá, independente do trabalho que realizem, 
que 2023 se dediquem, façam o melhor que puderem, 
seja na saúde, na educação, na limpeza urbana, na 
Secretaria de Obras, na Comunicação. Nós temos que 
zelar por essa caminhada boa da prefeitura. Se o 
servidor fizer bem o seu trabalho, então tudo sairá 
bem. Quero desejar um Feliz Natal e também um Feliz 
Ano Novo e dizer a todos que vamos ajudar nossa 
gestão; a nossa cidade merece e o povo de Marabá 
merece. Agradecer a todos os servidores em geral”, 
destaca o secretário.

Já na Secretaria de Finanças, a avaliação da titular 
Meire Rolim, responsável pelas Finanças da gestão 
municipal, é que a parceria com as demais secretarias é 
imprescindível para as melhores tomadas de decisão 
pelos gestores, buscando um melhor controle externo 
e social.
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Prefeitura conta atualmente com 10.943 servidores
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Avança a pavimentação em concreto da 
Avenida das Torres, no bairro Araguaia
A Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop) 
continua o trabalho de pavimentação em concreto no 
bairro Araguaia, na Avenida das Torres. São mais de 
1300 metros de pavimentação em concreto armado de 
12 centímetros de espessura.

De acordo com o engenheiro Fábio Moreira, Secretário 
Municipal de Obras, a pavimentação em concreto 
armado apresenta como principal vantagem a elevada 
durabilidade, que atinge 20 anos, sendo quatro vezes 
superior ao pavimento convencional de asfalto. Além 
disso, a armação presente 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.

As duas vias da avenida estão localizadas próximas a 
um canal, fator decisivo para a equipe de engenharia 
optasse pela pavimentação em concreto.

O antigo asfalto não suportou o peso do tráfego e se 
deteriorou com as intensas chuvas, provocando o 
surgimento das crateras, ocasionando risco para 
condutores e pedestres. Por ser área comercial, os 
comerciantes também sofreram perdas ao longo dos 
anos.

SEVOP

Pavimentação em concreto oferece maior resistência As duas vias estão localizadas próximas a um canal
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São mais de 1300 metros pavimentados
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Milhares de pessoas comemoram chegada do
novo ano, na Orla de Marabá
Na noite deste sábado, 31, milhares de pessoas 
tomaram conta da orla de Marabá, na Praça São Félix 
de Valois, para a programação de Réveillon, realizada 
pela Secretaria de Cultura (Secult), que contou com 
apresentações musicais e queima de fogos na virada.

Nos últimos dois anos, não houve a realização da festa 
por causa da pandemia. O prefeito de Marabá, 
Sebastião Miranda, ressaltou a importância da 
realização dessa tradicional comemoração da cidade.

“É muito gostoso a gente ver a população aí com sede 
de uma festa dessa. Festa bonita, queima de fogos, 
muita gente, organizado, muito seguro. A gente fica 

muito feliz de proporcionar isso para a população de 
Marabá. Acho que 2023 vai ser um ano de muita saúde, 
muita paz e muito trabalho na cidade. Melhorar mais e 
mais qualidade de vida da população”, destaca o gestor.

Entre o público, pessoas de diversas partes da cidade 
chegavam a todo instante para a comemoração seja 
com as famílias ou amigos. Além disso, a programação 
contou com pessoas de outros municípios da região e 
até outros estados.

Ao longo da festa, as atrações locais agitaram a 
multidão, animando as pessoas para a hora da virada, 
seguindo até às 4h da manhã.

CULTURA

Fogos puderam ser vistos de toda a cidade Shows animaram a multidão até as 4 da manhã
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Festa marcou o retorno do réveillon após dois anos de pandemia

26 de dezembro a 1º de janeiro de 2022



FELIZ 2023

Prefeito e secretários também curtiram festa na orla

Feliz ano novo a todos!

15

Cantor Júlio César levantou o público ao som do
sertanejo

População brindou chegada do novo ano

Fogos abrilhantaram a festa

Shows contagiaram o público

Estrutura foi montada próxima ao Rio Tocantins

Multidão prestigiou o evento

26 de dezembro a 1º de janeiro 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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