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População recebe nova 
Feira da Folha 28

OBRAS



Feira Paulo Firmino de Sousa, na Folha 28, é 
entregue a comunidade  
A Feira da Folha 28, que agora chama-se Paulo Firmino 
de Sousa, conta com 40 boxes e 36 barracas para os 
feirantes trabalharem.

Os boxes estão divididos em setores de secos, como 
farinha e milho; frutas e verduras; variedades; 
agricultura familiar nas tendas e barracas; além de 
pescado e carnes. A expectativa é que, aos fins de 
semana, a feira beneficie cerca de 100 feirantes, além da 
população que consome os produtos.

O vice-prefeito de Marabá, Luciano Lopes Dias, destaca 
a gama de melhorias, que o novo local traz para 
comunidade marabaense. “É um espaço mais livre, que 
a comunidade pode acessar mais facilmente com 

estacionamento muito próximo. É um combo de trazer 
dignidade, segurança, tranquilidade, ar mais agradável 
para as pessoas participarem de um momento 
importante que é a feira do domingo”, ressalta.

O vice-presidente também pontua que a feira é apenas 
o ponto de culminância do trabalho realizado na zona 
rural, por meio de projetos que incentivam a 
agricultura familiar. Segundo dados da Seagri, 
atualmente mais de 30% do que chega na mesa do 
marabaense é proveniente da agricultura do 
município. Atualmente, a Seagri tem 13 feiras de 
agricultura familiar espalhadas pela cidade, que 
ajudam na escoação da produção, somando 600 
barracas e 150 tendas, atendendo cerca de 800 famílias.

CIDADE

Profissionais receberam com entusiasmo o novo
espaço para comercialização de seus produtos

O espaço conta com 40 boxes, 36 barracas e 
estacionamento 
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Local deve beneficiar cerca de 100 feirantes aos fins de semana

16 a 22 de janeiro de 2023



Ação Social leva atendimentos de saúde,
assistência e emissão de RG ao núcleo São Félix
Neste sábado, 21, na Estação Conhecimento, no 
loteamento Novo Progresso, núcleo São Félix, várias 
equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da 
Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos 
Comunitários (Seaspac) e Polícia Civil, estiveram de 
plantão, das 7 às 19 horas, com atendimentos nas áreas 
da Saúde, Serviço Social e Cidadania. Todos os serviços 
foram gratuitos, inclusive as fotografias para emissão 
de carteiras de identidade. 

Além disso, 25 agentes do Departamento Municipal de 
Segurança Patrimonial (DMSP), trabalharam na 
organização de filas, emissão de identidades e 
principalmente na segurança durante todo o evento.

Durante a ação, foram realizados 181 atendimentos 
médicos, 444 exames disponibilizados pelo CTA, 66 
vacinas, 110 medicações dispensadas aos pacientes 
que necessitaram, 123 exames laboratoriais, 100 
Carteiras de Identidade/RG e 130 Bolsas Família.

SMS/SEASPAC
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Foram realizados mais de mil atendimentos

CTA realizou 44 testes rápidos Foram 181 atendimentos médicos, 66 vacinas e 110
medicações dispensadas aos pacientes

16 a 22 de janeiro de 2023



Secretaria de Saúde recebe três novos veículos 
provenientes de emenda parlamentar
Na manhã desta sexta-feira, 20, aconteceu a entrega de 
três novos veículos que reforçarão a frota da Secretaria 
Municipal de Saúde de Marabá (SMS). A entrega 
ocorreu no pátio da Secretaria Municipal de Viação e 
Obras Públicas (Sevop) e é fruto de emenda 
parlamentar do Deputado Federal Airton Faleiro.

O prefeito de Marabá Sebastião Miranda destacou a 
importância da parceria entre os Poderes Públicos para 
o fortalecimento do atendimento à população.

“Esses três carros serão úteis para atender nossas 
unidades básicas. É muito importante essa parceria. 
Agradecemos ao nosso deputado Airton Faleiro. Eu 
acho que é importante as pessoas somarem esforços 
para melhorar o município”, destaca o gestor .

As emendas parlamentares são recursos direcionados 
por deputados e senadores a órgãos ou entidades da 
Administração Pública nas esferas Federal, Estadual e 
Municipal. O Deputado Estadual Dirceu ten Caten 
participou da entrega dos três veículos representando o 
Deputado Federal Airton Faleiro.

“É uma alegria a gente poder contribuir com Marabá. A 
gente sempre fica muito satisfeito com o resultado dos 
recursos que a gente consegue empregar na cidade 
p o r q u e  s ã o  m u i t o  b e m  u t i l i z a d o s .  No s s o s 
parlamentares têm a mesma compreensão que a gestão 
de que nós vivemos um momento em que a união se faz 

necessária”, pontua o deputado Dirceu.

A titular da SMS, Mônica Borchart, ressalta que a 
parceria da gestão municipal com os demais poderes é 
importante para garantir que os serviços públicos 
cheguem com eficiência à população. Na verdade, a 
Secretaria de Saúde só tem que agradecer a articulação 
do nosso prefeito, do nosso vice, junto aos Poderes para 
trazer mais comodidade para a nossa população. Esses 
três carros trarão para nós mais serviço”, indica a 
secretária.

O s  n ov o s  v e í c u l o s  a t u a r ã o  n o  a t e n d i m e n t o 
administrativo entre as SMS e as UBS.

ATENÇÃO BÁSICA

Prefeito Tião Miranda destacou importância da 
parceria entre os Poderes
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Veículos serão utilizadas para atendimento das UBSs

16 a 22 de janeiro de 2023



Por dia, “Garis dos Rios” retiram cerca de 100 kg de 
lixo dos rios e suas margens
O Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM), por meio 
do projeto “Gari dos Rios”, atua semanalmente, na 
coleta de lixo às margens dos Rios Itacaiúnas e 
Tocantins. São cerca de seis agentes de conservação 
que atuam nas segundas e sextas-feiras. Já no período 
de veraneio, com as praias, a demanda aumenta, esse 
número chega a 20 agentes, todos os dias. O lixo 
coletado é levado a contêineres na Marabá Pioneira e 
depois transportado ao aterro sanitário.

Na extensão da Orla também fica concentrada 
bastante sujeiras. Esse ano, a maior demanda foi após o 
Réveillon, por conta das festas de fim de ano. Nesse 

período, foram coletados aproximadamente 200 quilos 
de lixo. O tipo mais comum são garrafas e latinhas de 
bebidas. “Os brincantes vêm participar e acabam 
jogando sujeira direto ao rio ou deixando à beira da 
Orla, e o vento carrega para o rio”, destaca Jefferson 
Silva, fiscal do Projeto.

Em cada ação, o projeto Gari dos Rios coleta em média, 
por dia, 100 quilos de lixo. Em algumas vezes, lixo 
doméstico, como móveis, são recolhidos pelas 
equipes.  Dessa forma,  é  essencial  que haja 
conscientização e colaboração da população com o 
trabalho dos agentes de limpeza.

LIMPEZA

Lixo coletado vai para contêineres e depois
transportado ao aterro sanitário

Garrafas e  latinhas de bebidas são os lixos mais 
encontradas nas margens 
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Agentes de conservação atuam nas segundas e sexta-feiras
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Agendamento de castrações para o mês de
fevereiro acontecerão dias 24 e 25 de janeiro
O agendamento de castração de animais, cães e gatos, 
no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão ligado 
à Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, está sendo realizado por meio de 
mensagens instantâneas. Para as castrações no mês de 
fevereiro de 2023, os agendamentos serão dias 24 e 25 
de janeiro.

O  i n t e re s s a d o  d e ve r á  e n v i a r  m e n s a g e m  p e l o 
número (94) 3324-4411 no dia marcado e só serão 
validadas as solicitações a partir das 08h da manhã. As 
mensagens devem conter espécie, sexo e idade do 
animal. 

Veja o cronograma do CCZ�: 

- 24 de janeiro (terça -feira, apenas para castração 
de cadelas e gatas (fêmeas). São 36  vagas, sendo 18 
para cadelas e 18 para gatas.  �

- 25 de janeiro (quarta-feira) – para castração de cães e 
gatos (machos). São 34 vagas. 

Vale ressaltar que para a castração das cadelas, é 
necessário apresentar exame de hemograma e 
apresentar em até cinco dias antes do procedimento. 
Caso não seja apresentado o exame, perderá a vaga. 
Para serem castrados, os animais precisam ter entre 
oito meses e seis anos de vida e estarem saudáveis.  

Os procedimentos de castração são realizados aos 
finais de semana e feriados, caso o interessado não 
possa comparecer na data agendada, deverá informar 
ao CCZ, através do número (94) 3324-4411, no mínimo 
03 dias de antecedência do procedimento cirúrgico, a 
falta de justificativa, impossibilitará o interessado a 
realizar novos agendamentos por um período de 02 
meses.  

 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.

Já em relação à 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 cães 
e gatos vacinados.

As ações aconteceram em todos os bairros da cidade e 
também na zona rural do município. A campanha 
iniciou em setembro e encerrou em 18 de novembro, 
contanto com o apoio do Exército, das equipes de 
Endemias e SSAM. 

CCZ
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Pets recebem castração após agendamento 
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Marabá disponibiliza rede de atenção à saúde 
mental, referência na região

O mês de janeiro coloca em evidência a Campanha 
“Janeiro Branco” com o objetivo de conscientizar a 
população quanto aos cuidados e a prevenção 
relacionados à saúde mental. 

Marabá conta com atendimentos voltados à baixa, 
média e alta complexidade. As Unidades Básicas de 
Saúde realizam o atendimento na ponta, sendo a porta 
de entrada da rede. Responsável pelos casos 
considerados leves, as UBS’s possuem profissionais 
capacitados para atendimento à população e para os 
devidos encaminhamentos quando necessário.

Já o Ambulatório Especializado em Saúde Mental 
(Ament) é voltado para os casos moderados. Fundado 

em 2021, surgiu para atender uma demanda por 
consultas específicas.

No ambulatório são realizadas consultas com médicos 
especialistas em saúde mental, acompanhamento 
psicológico, além de contar com profissionais como 
assistente social e testes neuropsicológicos voltados 
para crianças que têm suspeita de autismo ou 
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 
(TDAH).

Os casos considerados graves, persistentes e severos 
são encaminhados para o Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps), que também funciona em serviço 
de porta aberta.

JANEIRO BRANCO

Trabalhos que incentivam criatividade são utilizados 
como forma de tratamento

Caps realiza atendimento gratuito e faz 
acolhimento de pacientes
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Desde 2022 Marabá conta com ambulatório especializado no tema
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Profissionais contribuem para a saúde e terapia 
medicamentosa dos pacientes
No dia 20 de janeiro é celebrado o Dia do Farmacêutico, 
profissional imprescindível para a área da saúde, pois é 
responsável pelo acesso do paciente à medicação. De 
acordo com dados do Conselho Federal de Farmácia, 
no Brasil há mais de 234 mil farmacêuticos registrados 
pelos conselhos regionais. Em Marabá, o profissional 
de farmácia está presente em diversas frentes.

A rede municipal de saúde conta com farmacêuticos 
em unidades básicas de saúde, nas farmácias próprias 
do município para a dispensação de remédios para 
média e baixa complexidade. 

A rede municipal de saúde conta com farmacêuticos 
em diversas frentes de trabalho, em unidades básicas 
de saúde, nas farmácias próprias do município para a 
dispensação de remédios para média e baixa 
complexidade.

As farmácias polos fazem parte de um projeto da SMS 
para que a entrega dos medicamentos oferecidos pelo 
Sistema Único de Saúde, concentrada em um ponto em 
cada núcleo da cidade. A primeira farmácia polo será 
entregue no Shopping Partage para atender o núcleo 
Nova Marabá.

DIA DO FARMACÊUTICO

Bianca do Parto atua na farmácia do Centro de 
Especialidades Integradas (CEI)

Pedro Barroso atua na farmácia de Demandas 
Especiais do Hospital Municipal

SA
ÚD

E

8

Profissionais atuam em diversas frentes no município
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Folha 31 recebe obra de drenagem que 
contemplará 200m da via pública
A rua que fica entre as Quadras 2 e 3 na Folha 31, núcleo 
Nova Marabá, recebe obra de drenagem profunda 
executada pela Secretaria Municipal de Viação e Obras 
Públicas (Sevop)

A obra contemplará 200 metros da via com instalação 
de manilhas e caixas de concreto para o escoamento da 
água.O terreno da rua é bastante acidentado e sofre 
com a erosão causada pela água da chuva e o serviço de 
drenagem busca atenuar esses efeitos e melhorar a vida 
da comunidade local.

Moradora da rua há 24 anos, Lilian Santos tem um 
comércio na via. Ela celebra as melhorias que a obra 
trará para ela e para a comunidade.

“Vai trazer uma melhoria muito grande para gente. Está 
tudo muito bem agora. Mas estão de parabéns, a gestão 
está de parabéns. Como eu tenho esse comércio, estou 
achando maravilhoso. Eu não tenho nada do que 
reclamar. Está tudo certo para nós”, ressalta Lilian 
Santos. A obra iniciou em novembro de 2022 e segue até 
março deste ano.

SEVOP

Estão sendo instaladas manilhas de caixas de concreto
para escoamento da água

Lilian Santos celebra as melhorias que a obra trará
para a comunidade
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Serão contempladas as Quadras 2 e 3
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Em 2022 foram realizados mais de 25 mil  
atendimentos odontológicos no município
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do 
Serviço de Programas Especiais da Saúde, disponibiliza 
diversos atendimentos odontológicos. Cerca de 25 
profissionais da Odontologia atendem nas 15 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), em todos os núcleos da cidade.

Segundo o enfermeiro Felipe Araújo, Coordenador de 
Programas Especiais da Saúde da SMS, em  2022 mais 
de 25 mil atendimentos foram realizados. “Desses 
atendimentos, foram 4.600 procedimentos só em 
gestantes. São vários profissionais de saúde bucal 
espalhados em nossas UBS’s, como periodontista, 
endodontista e principalmente os Odontólogos 
Clínicos Gerais e Odontopediatras. Além disso, nós 
temos os técnicos em saúde bucal para auxiliar”, expõe.

Ele explica que é realizado um agendamento nas 
sextas-feiras, com fichas entregues nas UBS para os 
atendimentos da semana seguinte. Após a avaliação do 
Odontólogo, caso o paciente precise de atendimento 
especializado, é feito o encaminhamento a uma 
unidade onde há o tipo de procedimento, para que o 
paciente não fique sem os serviços.

O coordenador Felipe Araújo ressalta sobre o 
atendimento nas unidades de saúde da Zona Rural, as 
quais fazem o encaminhamento e agendamento para a 
Zona Urbana.  “O gerente daquela UBS faz o contato 

com a coordenação, que faz o referenciamento das 
consultas para as unidades urbanas, onde essa 
população é encaminhada”. Reitera que há laboratório 
de próteses, para quem precisar desses procedimentos.

“Marabá está bem assistida com a odontologia e 
atualmente buscamos alavancar mais esses serviços 
pela cidade,  disponibil izando mais  cadeiras 
odontológicas pelas unidades, a fim de melhorar o 
serviço de saúde na cidade”, destaca.

SMS

Felipe Araújo, Coord. de Prog. Especiais de Saúde
destaca que programas enfatizam  atendimento a 
gestantes
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Município conta com 25 profissionais divididos em  15 UBS’s diferentes
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UBS Mariana Moraes tem Dia D do Janeiro Roxo
Na manhã de quarta-feira, 18, a Unidade Básica de 
Saúde Mariana Moraes, no bairro Km-7, realizou uma 
programação especial, o Dia D referente à campanha 
“Janeiro Roxo”, que trata da conscientização sobre a 
importância da identificação, controle e tratamento da 
hanseníase.

A ação contou com palestra sobre a doença, sinais e 
sintomas, além de falar sobre o tratamento disponível 
nas Unidades Básicas de Saúde do município.

Na UBS, o paciente que está com suspeita de ter a 
doença, passa por avaliação de profissional de 
enfermagem e também por avaliação médica.

Com o diagnóstico positivo por  meio de exame clínico, 
esse paciente é cadastrado na unidade e passa a buscar 

a medicação na unidade todo mês. O tratamento 
depende do estágio da doença e pode durar seis meses 
ou um ano.

“Depois de diagnosticado, constatado que está com a 
patologia é entregue a medicação, que é entregue 
somente pelo serviço público. Essa medicação não é 
encontrada em farmácia, só é entregue nas Unidades 
Básicas de Saúde”, explica Francisca Barbosa, gerente 
da UBS Mariana Moraes.

A programação contará ainda com treinamento 
voltado para as Equipes de Estratégia Saúde da Família, 
gerentes e demais servidores. O treinamento será no 
dia 27, no Plenarinho da Câmara.

Cada UBS terá seu próprio Dia D do Janeiro Roxo.

RETROSPECTIVA

Ação conta com palestra sobre a doença e atendimento 
ao público

Francisca Barbosa, gerente da UBS,  explica que 
medicação é entregue pelo próprio posto
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                                          Dia D acontecerá em todas as UBS’s do município
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Servidores do HMM participam de palestra 
sobre saúde mental no trabalho
Na terça-feira, 17, foi a vez do Hospital Municipal de 
Marabá (HMM) receber a programação alusiva à 
Campanha “Janeiro Branco”, voltada para os servidores 
da Saúde. Cerca de 20 funcionários do setor 
psiquiátrico do HMM, participaram de dinâmicas e 
palestra reflexiva sobre a saúde mental em casa e no 
trabalho.

O enfermeiro João Augusto Miranda, responsável pela 
palestra, afirma que são de extrema importância 
campanhas com essa, pois o hospital é um ambiente 
onde o trabalho pode tornar-se exaustivo e faz-se 
necessário haver esses momentos para que o servidor 

pare, consiga desabafar e reflita.

“A saúde mental também passa por essa questão de 
autoanálise, de reflexão e exposição de sentimentos, a 
fim de que a pessoa possa encontrar equilíbrio”, 
ressalta João Augusto.

A programação da Campanha “Janeiro Branco” segue 
durante o mês em outros órgãos da saúde.

A campanha se encerra no dia 20, no auditório da 
Faculdade Carajás, a partir das 8 horas, onde haverá 
palestras sobre saúde mental.

JANEIRO BRANCO

Foi realizada palestra sobre a saúde mental em 
casa e no trabalho

João Augusto ressalta que saúde mental passa por 
autoanálise e reflexão
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Cerca de 20 funcionários do setor psiquiátrico participaram das dinâmicas
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Prefeitura já recuperou 450 quilômetros de 
vicinais na região do Rio Preto
A Prefeitura de Marabá, por meio da Secretaria 
Municipal de Viação e Obras Públicas de Marabá 
(Sevop), atua de forma intensa por toda a zona rural do 
município com serviços de terraplenagem e 
recuperação de vicinais, como a estrada do Rio Preto, 
um dos trechos rurais mais importantes de Marabá.

Em torno da Vila Santa Fé, em 2022, as equipes já 
revitalizaram 293 quilômetros de estradas vicinais. Os 
serviços de recuperação de vias percorreram 14 
comunidades. Além disso, 128 metros de bueiros 
foram colocados em várias partes da estrada do Rio 
Preto e mais 278 metros dentro da comunidade.

“Eu fiscalizo também aqui do Km 09 até à Vila União. 
São 136 quilômetros de estradas. Ano passado, nós 
recuperamos várias vezes esse trecho, o que totaliza 
aproximadamente 450 quilômetros junto com as 
outras que fizemos”, afirma Mariozan Quintão, 
assessor especial do Gabinete do Prefeito e responsável 
por serviços de infraestrutura na zona rural de Marabá.

Segundo ele, as equipes devem continuar a todo vapor 
durante este ano. Para isso, contam com auxílio de 
caçambas, retroescavadeiras e patrols com rolo 
compactador. Aos finais de semana, a SEVOP 

disponibiliza caçambas para levar cascalhos às 
ladeiras e demais pontos críticos.

“Agora em 2023, nós continuamos recuperando as 
vicinais, porque isso tudo é importante para melhorar 
a qualidade de vida de tanta gente que mora naquela 
região. E com certeza vai dar um grande retorno para a 
União, pois é uma região onde há muita riqueza como 
pecuária, leite, açaí, minérios etc.”, conclui.

SEVOP

Mariozan Quintão comemora melhoras que  
recuperação traz para transporte no local
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Foram 293 quilômetros somente no entorno da Vila Santa Fé
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Bairro Bela Vista recebe serviços de 
manutenção de bueiros
A Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop)  realiza 
serviços de manutenção e recolocação de bueiros em 
diversos pontos do Bairro Bela Vista, por onde a grota 
percorre. O objetivo é evitar transtornos como 
alagamentos, principalmente no período chuvoso.

O líder comunitário do bairro, Irizan Silva, explica que 
esses trabalhos são de extrema importância aos 
moradores da área, pois facilita o tráfego de veículos e 
pedestres.

“A obra está revitalizando vários pontos daqui. A Rua 
Bom Jesus era a mais afetada, porém a gente pediu ao 
Poder Público uma atenção e eles sempre têm nos 
dado resposta com esse trabalho e com outras obras 

também dentro do bairro”, comenta.

Segundo ele, o trabalho das equipes promoveu 
enormes diferenças e os moradores reconhecem. Uma 
delas é a dona de casa Bárbara Oliveira, 28 anos. Ela 
afirma que o serviço foi realizado de forma rápida e 
eficaz.

A vice-líder do Instituto Bela Vista, Leila Máxima, 42 
anos, ressalta ser gratificante quando o Poder Público 
atende aos pedidos das lideranças, em prol da 
população. “A gente sempre busca melhorias para 
nosso bairro, principalmente no período das chuvas.  
Eu agradeço muito à prefeitura por nos atender e de 
forma rápida”, expõe.

SEVOP

Obra está revitalizando vários pontos na Rua Bom Jesus Leila Máxima, vice-líder do Instituto Bela Vista, 
comemora o atendimento do seu pedido

OB
RA
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Medida visa evitar alagamentos no período chuvoso

16 a 22 de janeiro de 2023



Instituto lança aplicativo para agilizar 
serviços prestados aos beneficiários
O Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos de Marabá (Ipasemar) tem uma novidade 
para os 1200 aposentados e beneficiários do órgão. É o 
aplicativo Meu RPPS (Regime Próprio de Previdência 
Social) que vai agilizar diversos serviços prestados pelo 
instituto.

Wesley dos Santos é técnico previdenciário do 
Ipasemar e conta que o instituto tem um sistema com o 
cadastro de todos os servidores e uma das funções do 
sistema é o aplicativo.

A ideia surgiu a partir de sugestão da empresa 
responsável pelo sistema em adicionar o Ipasemar a 
essa plataforma já existente, que reúne outros 
institutos de previdência do país.

“O aplicativo surgiu da necessidade dos nossos 
segurados, aposentados e pensionistas terem maior 
faci l idade em conseguir  documentos  como 
contracheque, comprovante de rendimentos. O carro-
chefe é a parte de recadastramento porque temos 
alguns segurados que são de fora da cidade e tinham 
alguma dificuldade em vir ao Instituto fazer esse 
recadastramento”, explica o técnico previdenciário.

Uma das etapas do recadastramento é a prova de vida 
que, por meio do aplicativo, tornou-se mais fácil de 
realizar já que o sistema dispõe de captura de imagem.

Para ter acesso ao aplicativo, o aposentado ou 
pensionista pode baixar por meio das lojas virtuais de 
aplicativos presentes nos sistemas Android e IOS dos 
smartphones.

Com o aplicativo baixado no celular, a pessoa terá a 
opção de escolher o Estado, a cidade e o sistema 
previdenciário. No caso, os aposentados e pensionistas 
devem escolher a opção Ipasemar.

Após essa etapa, se o beneficiário já tiver cadastro junto 
ao portal do segurado no site do Instituto poderá 
utilizar o mesmo login que é o CPF do titular e a senha 
utilizada no portal.

Há ainda a opção de recuperar senha para quem tiver 
esquecido e se não for cadastrado há a opção de fazer o 
cadastro com os dados pessoais solicitados. Os 
aposentados e pensionistas além do recadastramento, 
terão acesso aos contracheques, comprovante de 
rendimentos para declaração do imposto de renda e 
outros.

Para  os  ser vidores  que ainda são at ivos  há 
funcionalidades do aplicativo que são específicas 
como atualização dos dados cadastrais, acompanhar 
tramitação de processos junto ao Instituto e cálculo 
p a ra  s a b e r  o  t e m p o  re s t a n t e  p a ra  s o l i c i t a r 
aposentadoria, por exemplo.

PREVIDÊNCIA

IP
AS

EM
AR
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Aplicativo está disponível para Android e IOS

16 a 22 de janeiro de 2023



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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