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Alunos celebram mais uma
formatura do CMRio
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Alunos, autoridades e professores comemoram 
formatura de Ensino Médio do CMRio
E noite de quinta-feira, 12, foi de muita emoção para 
Raquel Vitória e outros 131 alunos do Colégio Militar 
Rio Tocantins (CMRio). Isto devido à realização da 
cerimônia de formatura do 3º ano dos alunos da 
instituição, ocorrida no auditório da Universidade 
Anhanguera, em cerimônia que contou com a presença 
do vice-prefeito Luciano Dias, do secretário regional de 
governo do sul e sudeste do Pará, João Chamon Neto, 
corpo docente da escola e lideranças militares.

Bastante emocionado, o vice-prefeito Luciano Lopes 
Dias, escolhido como padrinho da turma, ressalta a 
importância de participar da história do CMRio. “Um 
misto de alegria, prazer e muita emoção de estar aqui. 

Uma nova etapa vencida na vida dos alunos e temos um 
orgulho muito grande de participar dessa história”.

Ele relembra que a escola é uma referência para o 
Estado do Pará e que a escola foi a pioneira no Estado , 
que hoje já conta com outras 9 escolas do tipo. A Escola 
CMRio é um projeto compartilhado entre Estado e 
Município que tem conseguido bons resultados como 
destaque na XXIV Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA). A escola possui vários projetos 
diferentes e no início do ano os alunos escolhem qual 
projeto querem participar. Os projetos vão desde 
robótica até esporte ou música. Agora os alunos 
esperam o resultado do Enem.

SEMED

Jovens comemoram fim de um ciclo e início de uma 
nova etapa na vida

Autoridades estaduais, municipais e militares 
prestigiaram a cerimônia 
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Vice-prefeito Luciano Lopes Dias foi padrinho da turma de formandos

9 a 15 de janeiro de 2023



Cinco UBS’s ganham horário estendido entre 
18h e 22h nas segundas e quartas-feiras
A partir deste dia16, todas as segundas e quartas-feiras, 
cinco Unidades Básicas de Saúde estarão abertas em 
horário estendido , entre 18h e 22h. As UBS’s são: Centro 
de Saúde Carlos Barreto, em Morada Nova; UBS 
Enfermeira Zezinha, na Folha 23; UBS Maria Bico Doce, 
em São Félix; UBS Jaime Pinto, no  Belo Horizonte e USF 
João Batista Bezerra, no Santa Rosa, Marabá Pioneira.

A ação da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá 
(SMS), por meio da Diretoria da Atenção Básica (DAB), 
tem como objetivo ofertar serviços de atendimento 
médico, enfermagem,  coleta de PCCU e vacinação.

A diretora da Atenção Básica de Marabá, Sabrina Acioly, 
aponta que o objetivo da abertura das unidades de 
saúde nesse horário é garantir às pessoas que 
trabalham durante o dia e chegam em casa após as 18h 
quando a UBS já está fechada.

“Então, ele vai ter esse horário estendido de 18h às 22h 
para procurar o atendimento médico, para ela fazer o 
PCCU, para estar vacinando, levar um filho para vacinar 
e que às vezes não tem tempo durante o dia. Então, a 
importância maior é dar um atendimento melhor para 
a população”, ressalta a diretora.

ATENÇÃO BÁSICA

Medida visa descongestionar serviço e facilitar ida de 
pessoas que trabalham durante o dia

A diretora de atenção básica, Sabrina Acyoli, reforça 
que melhorará atendimento a população
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Cada núcleo da cidade terá uma UBS que funcionará em horário noturno
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CRAS atendeu mais de 16 mil famílias em 2022
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
compreende um dos principais serviços da rede de 
assistência social, que auxilia famílias em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica. Somente em 2022, 
mais de 16 mil famílias foram atendidas pelos quatro 
CRAS de Marabá.

Com o acesso ao CRAS, as famílias podem contar com 
atendimentos realizados por psicólogos e assistentes 
sociais, ingresso no programa de acompanhamento e 
nos grupos de convivência voltados a faixas etárias 
específicas como os idosos, crianças, adolescentes e 
gestantes, a depender da dinâmica de atividades.

As pessoas atendidas também podem ter acesso a 
benefícios sociais como Bolsa Família e Tarifa Social de 

energia elétrica. Nesse caso, a equipe de cada CRAS é 
responsável pelo cadastro a fim de saber se as famílias 
atendem alguns requisitos.

Um dos requisitos para o recebimento do Bolsa Família, 
por exemplo, é a renda per capita. Para famílias em 
situação de pobreza, a renda têm que ser de R$210 por 
pessoa. Já para as famílias em situação de extrema 
pobreza, a renda por pessoa tem que ser de R$105.

Outros serviços executado pelos CRAS é a entrega da 
carteir inha do idoso que possibil ita viagens 
intermunicipais e interestaduais e os benefícios 
eventuais como cesta básica, auxílio natalidade e a 
auxílio funeral. Em 2022, foram cerca de 3.500 
benefícios eventuais entregues.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cursos profissionalizantes também são realizados
nos Centros 

Atividades de artesanato são desenvolvidas
com a população
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Serviço de convivência é uma das modalidades de ação do CRAS
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Novo estádio municipal recebe serviço de 
drenagem no campo
As obras do novo Estádio Municipal de Marabá, 
passando a Vila São José, distante 8 quilômetros da sede 
de Marabá, avançam para a finalização dos serviços da 
estrutura interna, como vestiários de jogadores e 
arbitragem, banheiros, cabines de transmissão de rádio 
e TV, camarotes, área de alimentação e outros setores.  

A arquibancada já está com a cobertura finalizada, o 
que vai garantir conforto aos torcedores. A capacidade é 
de 3 mil lugares, podendo ser estendida para 21 mil, 
conforme necessidade.

Parte da iluminação, bem como refletores, ja foi 
colocada, a equipe atua no restante da instalação 

elétrica. Quando essa etapa for concluída, serão 98 
refletores de 2 mil quilowatts, sendo 50 na parte 
metálica, estrutura de cobertura da arquibancada, e 48 
nos quatro postes, nas laterais do estádio.

Parte do entorno do estádio foi pavimentada e, 
atualmente, a equipe trabalha na drenagem do 
gramado com 110 metros de comprimento por 75 
metros de largura, seguindo o padrão FIFA.

O setor administrativo também está em fase de 
conclusão. As obras do novo estádio municipal de 
Marabá estão orçadas em R$7.328.627,31  em convênio 
entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal.

SEVOP

Parte do entorno do estádio já foi pavimentado Arquibancada já ganhou cobertura
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Estádio fica localizado no km8, logo após a Vila São José
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Secretaria alerta para o cuidado com o
patrimônio público da cidade
Nos últimos dias, a equipe do setor de pequenos 
reparos da Secretaria Municipal de Viação e Obras 
Públicas de Marabá (Sevop) teve que atuar novamente 
na recuperação de bancos danificados no principal 
ponto turístico da cidade, a Orla Sebastião Miranda, na 
Marabá Pioneira.

A secretaria informa que o dano em bancos de espaços 
públicos, como nas praças e na orla, é um problema 
recorrente, sempre demandando atuação das equipes 
de reparo.

A Sevop solicita à população mais cuidado e zelo pelo 
patrimônio público, que é de todos, implantados e 
mantidos com os impostos pagos pela sociedade.

Vale lembrar que, de acordo com a Lei n° 13.531, que 
modificou a Lei n° 2.848, de 1940, é crime destruir, 
inutilizar ou deteriorar coisa alheia, punido com 
detenção, de um a seis meses, ou multa. Se o crime for 
cometido contra o patrimônio municipal, a pena passa 
a ser de seis meses a três anos de detenção, multa, além 
da pena correspondente à violência.

SEVOP

Destruir patrimônio público é crime  com pena de até 
1 ano de prisão e multa 

Principal ponto turístico da cidade tem sido alvo de
vandalismo
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Equipe atua na recuperação de bancos na Orla de Marabá
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Quem não respondeu o Censo  pode agendar visita 
dos recenseadores através do Telefone 137

As equipes do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) 
ainda estão nas ruas em busca da população para 
preencher o Censo Demográfico de 2022. Segundo a 
prévia divulgada pelo IBGE, o município de Marabá 
aparece com uma população de 271.321 cidadãos, 
número este que deve ser maior. Por isso os 
recenseadores do IBGE pedem para que a população 
não deixe de responder aos questionários.

Caso o recenseador não tenha passado em sua casa, 
você pode ligar para 137 das 8h às 21h30min e agendar 
uma visita para que não fique fora do Censo 2022. 
Quando você responde o Censo, você fala sobre a 
realidade que vive, para que se implantem as políticas 
públicas no local onde você mora. É uma reação em 

cadeia. Influencia na verba que o município recebe e as 
aplicações dela. Então se não temos dados sobre você, 
você  não contribui para que o governo saiba as reais 
necessidades da população”, explica Fiama Gomes, 
coordenadora censitária de subárea do IBGE.

Ela também ressalta que não há o risco de se perder 
algum problema social devido às respostas passadas 
para o recenseador. “Algumas pessoas acham que ao 
responder podem perder programas de políticas 
públicas do governo, como o Bolsa Família.  Elas não 
perdem de forma nenhuma, até porque os dados para o 
recenseador são sigilosos. É apenas para se saber a 
necessidade daquela região, daquele bairro, daquela 
cidade.”, complementa.

IBGE

Recenseadores vieram de outras cidades para ajudar
na coleta de dados em Marabá

Fiama Gomes, coordenadora censitária de sub-area 
ressalta importância de responder ao Censo
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Profissionais podem realizar visitas em horários noturnos ou no fim de semana
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Covid-19 não acabou e SMS continua campanha 
de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde
Ivan dos Santos, 46 anos, aproveitou esta quinta-feira, 
12, para levar filhos e netos para atualização das 
cadernetas de vacinação. Três dos seus filhos 
aproveitaram a oportunidade e tomaram a vacina 
contra a Covid-19, na Unidade Básica de Saúde Pedro 
Cavalcante, no bairro Belo Horizonte.

De acordo com dados da Coordenação de Imunização 
da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS), 
apesar do avanço modesto no índice de vacinação da 
terceira dose, a quarta dose ainda não alcançou um 
patamar satisfatório.

Vacinados com a 1ª dose somam 184.051 pessoas; com 
a 2ª dose são 134.185; 3ª dose foi aplicada em 48.902 
pessoas e 4ª dose contabiliza 12.437 pessoas vacinadas. 
Lembrando que a 5ª dose já está disponível para 
pessoas acima de 40 anos que fazem tratamentos com 
imunossupressores. Diante desses dados, a SMS 
reforça o chamado à vacinação.  Por isso, a importância 
de atitudes como a de Ivan dos Santos.

“Então, eu venho convocar a população marabaense 
em geral a comparecer às Unidades Básicas para se 
vacinar contra a Covid-19 das 8h às 17h”, convoca, o 
coordenador de imunização da SMS, Fernando Gomes.

IMUNIZAÇÃO

Ivan Santos levou todos os filhos para vacinar Vacinação em crianças tem sido um dos focos de 2023
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Secretaria chama a população a completar esquema vacinal
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Novos agentes ampliam efetivo da Guarda 
Municipal
A Guarda Municipal de Marabá (GMM) recebeu, nesta 
quarta, 11, novos integrantes para compor o quadro. Os 
agentes foram orientados pela equipe, conheceram a 
estrutura e o funcionamento da GMM. Após isso, na 
próxima semana, devem passar por serviços de 
patrulhamento nas ruas e atendimento de ocorrências.

“Aprendemos hoje sobre o funcionamento da Guarda 
Municipal, como funciona o serviço de atendimento às 
denúncias, oriundas via ligação 153, e a agilidade que 
deve ser repassada, através do rádio comunicador, para 
as equipes de viaturas, que estão fazendo patrulhas”, 
comenta um dos novos guardas, Paulo Mesquita.

Os guardas passaram por um curso com duração de 4 
meses, promovido pela Prefeitura Municipal de 
Marabá, por meio da Secretaria Municipal de 
Segurança Institucional (SMSI) e Governo do Pará via 
convênio com o Instituto de Ensino de Segurança do 
Pará (IESP).  Na formação,  entre os módulos 
obrigatórios, que fazem parte da matriz curricular das 
Guardas Municipais na Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (SENASP), ministrados estão Ética, 
Cidadania, Direitos Humanos; Segurança Pública e 
Defesa Social; Violência, Crime e Controle Social; 
Comunicação, Informação e Tecnologias em Segurança 
Pública e Uso Legal e Progressivo da Força.

SMSI

Agentes conheceram  equipamentos e áreas internas
da GMM

Guardas passaram por curso de formação que teve 
4 meses de duração
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11 novos guardas foram convocados
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Marabá é um dos primeiros municípios a criar 
Diretoria de Governança para atender nova Lei 
Na tarde de quarta-feira, 11, foi realizada uma reunião 
na sede da Procuradoria Geral do Município (Progem) 
com a participação dos secretários do município, para 
tratar das mudanças realizadas pela Nova Lei de 
Licitação e Contratos (Lei nº 14.133/2021) que trata das 
normas gerais de licitação e contratação para as 
Administrações Públicas.

Marabá é uma das primeiras cidades da região a 
produzir a lei que cria a diretoria no intuito de atender 
às determinações da Lei Federal no âmbito do 
município. Trata-se da Lei Municipal nº 19.174/2022.

A nova diretoria será vinculada à Secretaria Municipal 
de Planejamento (Seplan) e irá gerir toda a contratação 
pública através da nova lei.

Com a diretor ia  será  cr iada a  s istemática  e 
padronização das licitações no âmbito do município 
obedecendo as exigências da nova Lei Federal, para a 
partir de 1º de abril, as novas licitações começarem a 
vigorar de acordo com as novas determinações legais.

A partir de agora serão realizadas reuniões com os 
setores de compra e comissões de licitação.

A principal mudança da nova lei diz respeito ao artigo 
28, que modifica as modalidades de licitação, sendo 
extintas as modalidades de Tomada de Preços, Carta 
Convite e Regime Diferenciado de Contratação (RDC). 
As modalidades licitatórias que eram definidas de 
acordo com o valor estimado de contratação agora 
serão definidas conforme os valores e a complexidade 
do objeto a ser licitado.

LICITAÇÕES

Reunião contou com presença de todos os secretários
para tratar de nova Lei de Licitações
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Medida atende exigência de Lei Federal 14.133/2021
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Campanha  de combate à hanseníase inicia com 
visitas nas  Unidades Básicas de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já iniciou a 
Campanha Janeiro Roxo nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do município. As ações relacionadas à 
conscientização, prevenção e combate à hanseníase 
deste ano acontecerão em três etapas diferentes.

Nessa primeira etapa, a Coordenação de Doenças 
Crônicas da SMS visita as UBS da cidade para esclarecer 
dúvidas e informações dos servidores a respeito das 
notificações, diagnósticos e demais dificuldades que 
possam ser encontradas no dia a dia dos gerentes, 
profissionais e pacientes.

As visitas começaram nesta semana e nesta terça-feira 

(10) a equipe esteve nas UBS’s Demósthenes Azevedo, 
Mariana Moraes, Edison Xavier e João Bezerra. A equipe 
passará por todas as UBS’s do município e no dia 13 será 
feita uma reunião com os gerentes das Unidades de 
Saúde da zona rural.

Atualmente cerca de 70 pessoas são acompanhadas 
pela rede de saúde do município. Além dos remédios, 
eles também recebem uma cesta básica com itens 
específicos feita por um nutricionista. Em 2022 foram 
mais de 800 cestas básicas distribuídas. Através de uma 
Lei Municipal que fornece cestas básicas para os 
pacientes mensalmente desde 2019, com itens 
nutricionais prescritos, produtos integrais.

JANEIRO ROXO

Ubs estão munidas de todo material necessária para
realização do teste clínico

Remédio tem distribuição regular também através
dos postos de saúde
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Visitas ocorrem antes do início dos dias Ds nas UBS
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Aumento de atendimentos no Sine representa 
balanço positivo em 2022
O ano de 2022 foi positivo para o Sistema Nacional de 
Emprego de Marabá (Sine). O serviço registrou 
aumento significativo nos números gerais de 
atendimento. Para se ter uma ideia, as pessoas 
empregadas por meio do serviço passaram de 118 em 
2021 para 305 em 2022.

O crescimento também ocorreu no número de 
trabalhadores que se inscreveram no Sine Marabá em 
busca de emprego. Em 2021, foram 1.592, número que 
aumentou para 2.380 em 2022. O crescimento foi de 
29%.

Já os dados de atendimento geral mostram que os 
trabalhadores buscaram mais o Sine em 2022, com 
m a i s  d e  2 0  m i l  a t e n d i m e n t o s  r e a l i z a d o s , 
representando um aumento de 30% em relação ao ano 
anterior.

O crescimento também ocorreu na confiança dos 
empregadores no serviço disponibilizado pelo Sine. 
Em 2021, foram 721 vagas ofertadas por meio do painel 
de vagas, passando para 864 em 2022.

“Nós tivemos um aumento de aproximadamente 15% 
no volume dessa parceria. Isso indica que o Sine está 
buscando fortalecer essa parceria com o empregador 
marabaense, exatamente para que a gente possa ter 

um volume maior de oferta de vagas através do 
sistema. Isso facilita com que o trabalhador localize 
essas vagas em apenas um local sem ter que andar pela 
cidade em busca dessas vagas”, destaca o coordenador 
do Sine Marabá, Reinaldo Barbosa.

Entre as áreas que mais disponibilizam vagas por meio 
do sistema estão: prestação de serviços, comércio e 
construção civil.

Para se cadastrar no sistema do Sine, a pessoa 
interessada deve procurar a sede do serviço localizada 
na Marabá Pioneira, em frente à Praça Duque de 
Caxias, ao lado do Procon, portando os documentos 
pessoais, comprovante de residência e carteira de 
trabalho física ou digital. O cadastro também pode ser 
feito pelo aplicativo Sine Fácil.

As pessoas que estão em busca de emprego também 
podem acompanhar o site da Prefeitura de Marabá e as 
redes sociais onde é postado o Painel de Vagas. De 
acordo com a necessidade do empregador, o Sine pode 
realizar convocação dos interessados com perfil para 
as vagas.

O Sine é vinculado à Secretaria Municipal de 
Mineração, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia 
de Marabá (Sicom). 

EMPREGO
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Foram 2380 atendimentos realizados no ano passado
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Programa de Erradicação de Trabalho Infantil
transforma o futuro de crianças e adolescentes
Todos sabem que lugar de criança é na escola. Ainda 
assim a exploração de crianças no trabalho persiste nas 
cidades brasileiras. Para combater esse problema, a 
Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos 
Comunitários (Seaspac) mantém uma equipe, que 
atua diariamente na identificação e combate dessa 
violação de direito em Marabá.

A equipe atua de manhã, tarde e, às vezes, de noite, de 
forma planejada, identificando e encaminhando as 
demandas para os técnicos do CREAS. Atualmente, 86 
famílias, com essa violação de direito, são atendidas 
pelo CREAS.

Uma das estratégias utilizadas pelo município, em 
parceria com o Ministério Público, é a utilização da 
Unidade Móvel Educativa.  A van atua em locais com 
maior indice de trabalho infantil. Em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação (Semed), a Unidade 
Móvel Educativa participa de algumas ações nas 
escolas.

Além da Semed e Seaspac, o município conta com um 
plano de combate ao trabalho infantil multisetorial, 
envolvendo as Secretarias de Saúde (SMS), de Cultura 
(Secult) e de Esporte e Lazer (Semel), uma parceria que 
promove ações em eventos da cidade.

CIDADE CARINHO

Unidade Móvel Educativa é utilizada como parte das
ações estratégicas de combate ao trabalho infantil
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Equipes atuam em locais com maiores índices de trabalho infantil
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Crianças participam de atividades lúdicas e educativas 
como parte do processo de conscientização



Servidores do HMI recebem programação
sobre cuidados com saúde mental
O Hospital Materno Infantil de Marabá (HMI) recebeu, 
nesta terça-feira, 10, a abertura da programação da 
Campanha “Janeiro Branco“, realizada pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), por meio da Coordenação 
de Saúde Mental. O evento contou com palestra sobre a 
importância do cuidado com a saúde mental, ginástica 
laboral, além de dinâmicas.

Os mais de 30 servidores presentes acompanharam um 
vídeo sobre o tema da campanha 2023 que é “A vida 
pede equilíbrio”.

Uma contribuição importante para a ação foi 
executada pela Educadora Física, Antonieta Ramos, 

com a ginástica laboral. Ela atua na ala psicossocial do 
Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde realiza a 
ginástica laboral com os servidores e pacientes.

Em uma das dinâmicas realizadas com os servidores, 
foi solicitado que eles escrevessem em um post it, com 
sinceridade, como estavam se sentindo e os grudassem 
em uma cartolina afixada na parede. O objetivo da 
dinâmica era refletir com os servidores sobre o 
autoconhecimento que os ajuda a compreender seus 
próprios sentimentos.

No dia 17, os servidores do HMM também receberão a 
programação com ginástica laboral e palestra.

JANEIRO BRANCO

Mais de 30 servidores participaram da ação Como parte da programação também foi apresentado
o vídeo 
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Ação contou com palestras e ginástica laboral

“A vida pede equilíbrio”
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Academias ao ar livre e pistas de caminhada
 contribuem para estilo de vida saudável
Seja ao raiar do dia, ao pôr do Sol ou até mesmo à noite, 
o marabaense já tomou gosto pela atividade física nos 
espaços públicos destinados a essa prática, em todos 
os Núcleos , como a Orla do Amapá, as pistas de corrida 
da Folha 29 e do Aeroporto, onde há áreas para 
caminhada, corrida, futebol e academias ao ar livre.

O estudante universitário Gutemberg Almeida Franco, 
de 28 anos, explica que acorda todos os dias, às 6h da 
manhã, para usufruir da pista de corrida e academia ao 
ar livre da Folha 29. “Eu acho muito importante usar 
esses espaços públicos para a saúde e bem-estar. 
Sempre faço exercícios físicos diários, até porque eu 
sou estudante de Educação Física e isso é importante”, 

reforça.

Na Orla do Amapá, a academia ao ar livre também 
favorece a moradora Lígia Melo, de 30 anos, que reside 
a poucos metros da área. Ela conta que esse novo 
espaço influencia bastante a prática de atividades 
físicas.

“É muito importante o uso desses equipamentos, pois 
antigamente não tinha nada disso aqui, eram somente 
casas bem antigas. E a gente vê essa evolução, 
principalmente para as pessoas idosas que vêm 
caminhar e fazer os exercícios aqui nesses aparelhos. É 
excelente”, revela.

SAÚDE

Academias ao ar livre complementam as atividades 
físicas da população

Espaços estão espalhados por todos os núcleos da 
cidade
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Pistas de caminhadas são utilizadas por público de todas as idades
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