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Materno Infantil celebra 
nascimento após gravidez
de alto risco

SAÚDE



Após acompanhamento especial, equipe do HMI
 comemora nascimento de bebê arco-íris
A estudante Milena Gomes dos Reis, 21 anos, entrou em 
trabalho de parto no Hospital Materno Infantil (HMI) 
em 21 de fevereiro e às 17:30, nascia a pequena Nicole 
da Costa Mendes, com 3,800 kg após um procedimento 
cesáreo.

O nascimento da Nicole ocorreu após a mãe ter três 
abortos espontâneos e a quarta gravidez foi cercada de 
cuidados especiais para a chegada do bebê arco-íris.

A criança que nasce após a mãe ter apresentado 
problemas na gestação em gravidez passada é chamada 
simbolicamente no mundo místico de bebê arco-íris, 
como também a luta de um casal para engravidar, 

mesmo que não tenha perda anterior, pois um arco-íris 
é uma promessa de sol após a chuva, a calma após a 
tempestade, a alegria depois da tristeza e a paz depois 
d a  d o r,  e  e s s a s  c r i a n ç a s  a p re s e n t a m  e s s a s 
características.

“A última gestação o médico me passou exames e o 
resultado foi indeterminado e tinha que fazer 
tratamento e passei a gestação toda de repouso e 
aplicando a medicação para que não viesse a acontecer 
nada, pois  nas outras gestações perdia com no máximo 
3 meses e em todos eles havia sangramento e agora, 
depois do tratamento, nasceu a Nicole com muita 
saúde”, comemora a mãe Milena Gomes.

MATERNO INFANTIL

Nicole recebendo os cuidados no leito do HMI
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Mamãe Milena Gomes comemora nascimento após
três abortos espontanêos 

Nicole da Costa Mendes nasceu com 3.800 kg

https://maraba.pa.gov.br/nei-alzira-obras/
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Doses de reforço Bivalente da Pfizer contra
 Covid-19 estão disponíveis nas UBS’s
Novas doses de reforço Bivalente da Pfizer já estão 
disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), a 
partir desta segunda, 27, com o objetivo de fortalecer a 
imunização da população contra a COVID-19.  A 
princípio, as doses estão disponíveis para os seguintes 
grupos prioritários:

• Pessoas de 70 anos ou mais;
• Pessoas que vivem em Instituições de Longa 
Permanência (ILP) a partir de 12 anos (abrigados e 
trabalhadores);
• Pessoas imunocomprometidas, a partir de 12 anos;

É importante ressaltar que a dose de reforço da Pfizer 
Bivalente só pode ser aplicada em quem já tomou as 
duas doses de vacina contra o vírus da Covid-19, com 
intervalo mínimo de 4 meses da última dose.

O coordenador de Imunização da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), Fernando Gomes, enfatiza que as 
doses bivalentes oferecem proteção extra contra 
diversas variantes da doença, como a Ômicron, por 
exemplo. “É para fortalecer e proteger as famílias 
contra as novas variantes que estão ocorrendo em 
nossas voltas. Então é importante que a população 
compareça às unidades para se vacinar”, assegura.

A senhora Maria das Graças Ferreira Silva, 70 anos, 
chegou cedinho na UBS Hiroshi Matsuda, na Folha 11, 
Nova Marabá, para receber o imunizante. Já é a quinta 

dose para a carteirinha da aposentada, que revela estar 
feliz com a chegada de mais reforço contra a Covid-19.

“Mas moço, é só alegria. Eu queria que todos viessem se 
vacinar do jeito que eu vim aqui. Foi rápida e gratuita”, 
comenta dona Maria das Graças.

Todas as Unidades Básicas dispõem de imunizantes 
contra a COVID-19, desde a 1ª até o reforço bivalente.

IMUNIZAÇÃO
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Folia começou às 16h e estendeu-se por toda a noite

20 a 26 de fevereiro de 2023

Mária das Graças Ferreira, 70 anos, não perdeu tempo
e já foi se vacinar

https://maraba.pa.gov.br/secult-carnaval/
https://maraba.pa.gov.br/secult-carnaval/
https://maraba.pa.gov.br/secult-carnaval/


“Música em Todo Canto” leva educação musical
 para estudantes da rede municipal de ensino
Gabriela Cassol tem 9 anos e é estudante do 4º ano da 
Escola José Mendonça Vergolino, na Marabá Pioneira. 
Desde pequena, alimenta o sonho de ser cantora e viu 
no projeto “Música em todo canto”, Fundação Casa da 
Cultura de Marabá (FCCM), uma oportunidade de 
conhecer o mundo da música.

Ela participa do projeto há dois anos e conta que quer 
aprender a tocar flauta e piano. A formação a ajuda 
bastante no aprendizado da escola. “Por isso que estou 
aqui hoje, porque o meu sonho me trouxe até aqui. 
Quando eu entrei na música, isso na escola, me deu 
motivos, ser mais focada, me ensinou a prestar mais 

atenção”, explica.

As extensões do “Música em todo canto” promovem 
aulas de música em escolas da rede municipal de 
ensino, com o intuito de ampliar o ensino musical na 
cidade, alcançando mais pessoas.

Na escola José Mendonça Vergolino, as aulas de flauta 
doce acontecem às segundas e quartas,  e de 
musicalização infantil, às terças e quintas. São 100 
vagas voltadas aos estudantes e à comunidade. Os dois 
cursos têm duração de dois anos, com módulos básico e 
avançado, para crianças entre 6 e 12 anos.

FCMM
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Projeto tem extensões espalhadas por toda cidade

A estudante Gabriela Cassol, 9 anos,  aproveita projeto
para tentar realizar seu sonho

São ensinados vários instrumentos diferentes

20 a 26 de fevereiro de 2023
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Laranjeiras festeja os 48 anos do bairro
Uma grande festa foi realizada, no sábado (25), no 
bairro Laranjeiras para comemorar os 48 anos de 
fundação do local, um dos bairros mais populosos do 
núcleo Cidade Nova. O público aproveitou shows de 
artistas locais, distribuição de brindes e apresentação 
circense, programação realizada pela Associação das 
Mulheres Arco-Íris da Justiça, com apoio da Prefeitura 
de Marabá e do vereador Marcelo Alves.

Com a programação variada, as atrações agradaram 
todos os públicos, de crianças a idosos, como o 
pequeno Pedro Barbosa, 9 anos, que se divertiu muito 
com a apresentação do palhaço Espaguete. “O que mais 
tem me chamado atenção aqui é o palhaço ele está 
muito bom e eu nasci aqui e aqui no bairro é muito bom 
morar”, disse.

E o palhaço Espaguete, que agradou a garotada, é o 
artista circense José Valdir Nascimento, morador do 
bairro Liberdade. Ele conta que sempre é um prazer 
estar nas festas do bairro Laranjeiras. “É uma felicidade 
estar aqui, sempre me sinto muito bem, parabéns ao 
bairro Laranjeiras”, elogia.

A programação de aniversário de 48 anos do bairro 
Laranjeiras começou no dia 21, com atendimento 
médico e serviços de infraestrutura no bairro, como a 
Operação Tapa-Buraco da Secretaria de Obras (Sevop) e 
limpeza realizada pelo Serviço de Saneamento 
Ambiental (SSAM). A festa não era realizada desde 2020 
por conta da pandemia da Covid-19. A festa foi 
promovida pela Associação das Mulheres Arco-Íris da 
Justiça, entidade com sede no próprio bairro.

COMEMORAÇÃO

CI
DA

DE

5

Grande festa foi realizada para a comunidade

Programação contou com atendimentos médicos e 
participação do palhaço Espaguete

Várias apresentações marcaram a festa
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No HMI, Defensoria Pública do Estado realiza 
palestra sobre violência contra a mulher
“Identificação e notificação de casos de violência 
contra à mulher”. Este foi o assunto palestrado pela 
Defensoria Pública do Estado (DPE), no auditório do 
Hospital Materno Infantil de Marabá (HMI), na manhã 
desta sexta-feira, 24.

Na ocasião, os defensores públicos apresentaram a 
rede de apoio e proteção à mulher, além dos protocolos 
e procedimentos que são seguidos para a notificação e 
denúncia de casos em que as mulheres têm os direitos 
violados.

Marabá possui um plano de combate à violência 
doméstica contra a mulher, cuja atuação ocorre em 

rede. Nesse sentido, todos os órgãos responsáveis pelo 
atendimento à mulher também foram apresentados 
durante a palestra, garantindo mais informações sobre 
os canais a serem notificados.

Segundo a defensora pública Nara Cerqueira, um 
número considerável de mulheres assistidas pelo 
órgão relatou ter sofrido violência doméstica durante a 
gestação ou puerpério (período de até 45 dias após o 
parto). A partir disso, se fez necessária a parceria com o 
HMI, a fim de prevenir e identificar casos de violência 
doméstica. A palestra contou com orientações sobre 
identificação dos crimes e abordagem dos tipos penais 
sobre a violência contra as mulheres. 

SEGURANÇA

palestra também abordou identificação dos crimes e 
abordagem dos tipos penais
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Tema abordou identificação e notificação dos casos

 

Defensores públicos apresentaram o funcionamento da
rede de apoio a mulher

20 a 26 de fevereiro de 2023
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Obras de drenagem contemplam trechos das 
Folhas 18 e 31, na Nova Marabá
A Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop) 
trabalha nos serviços de colocação de manilhas em 
concreto em várias vias das Folhas 18 e 31, Nova 
Marabá, com o objetivo de evitar transtornos como 
alagamentos, principalmente neste período chuvoso. 

O engenheiro responsável pelas obras, Saulo Almeida, 
pontua que na Folha 18 os trabalhadores estão na fase 
de implantação dos ramais para os bueiros, em várias 
partes da Rua V-181. Na Folha 31, os serviços estão 
praticamente concluídos na Rua VC-13. “A obra da 
Folha 18 está bem avançada e em março já devemos 
entregar à população. Só falta colocarem os bueiros e 

um aterro da drenagem. A da Folha 31 só falta finalizar 
a concretagem dos poços de visita e colocar as tampas 
com grelhas nessa parte onde passa uma grota”, 
destaca.

Na folha 18, os moradores já percebem a diferença dos 
trabalhos, como a aposentada Maria Francisca, 59 
anos, que mora há mais de 30 anos no local. “Essa obra 
pra cá vai trazer uma grande felicidade para nós, 
porque aqui quando chovia enchia as casas de água 
que saía lá do outro lado, e agora não enche mais. Vai 
ser uma felicidade para todos nós e vai valorizar 
também nossas casas”, afirma.

SEVOP

Aposentada Maria Francisca comemora as mudanças
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Obras na Folha 31 já estão avançadas
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Trabalhadores estão implantando ramais para os
 bueiros
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Sindicom e Acim avaliam as vendas de forma
 positiva durante os dias de folia
O Sindicato do Comércio Varejista de Marabá 
(Sindicom) faz uma avaliação positiva do resultado do 
carnaval para o setor.

“Tivemos um bom carnaval, porque saímos de 2022 
com um começo não muito bom. Medimos muito a 
economia pela empregabilidade e foi bastante alto por 
aqui, o que significa que houve o equilíbrio”, destaca 
Raimundo Neto, presidente do Sindicom.

Segundo a avaliação da Associação Comercial e 
Industrial de Marabá (ACIM) os benefícios advêm 
principalmente dos visitantes que a cidade recebe no 
período.

Os setores de serviços como alimentação, bebidas e 
hotéis são os que mais se beneficiam. “No carnaval, o 
pessoal segura o dinheiro para gastar com a folia, 
comer e beber. A gente sente a diferença no comércio 
de prestação de serviços, hotéis , bares e restaurantes. 
Haja vista que estão sempre lotados. Tem pessoas que 
não vão para folia,  mas vão ao shopping, cinema e a 
cidade ganha com isso”, complementa Tatagiba.

“Comércio é movimento de dinheiro. Bebida, 
alimento, empresas de adereços, tecido, é um tempo 
bom para eles. É o Natal desse setor.  O ambulante que 
ganha mais dinheiro, vai lá e gasta comprando uma 
roupa ou cimento depois ”, acrescenta Raimundo Neto.

CARNAVAL

João Tatagiba, presidente da ACIM, acrescenta que
 benefícios advém principalmente dos turistas
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Setores de alimentação, bebidas e hotéis foram maiores beneficiados
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Raimundo Neto, presidente do Sindicom avalia que 
setores de tecidos  e alimentos foram beneficiados
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Quadra poliesportiva da Escola José Flávio
 receberá nova cobertura

SEVOP

Reforma irá beneficiar 713 alunos Adelson Cardoso, vice-diretor,  diz que reforma atende
as demandas da escola
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                                         Colunas para colocação das estruturas metálicas do teto estão sendo escavadas
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Com a reforma já iniciada desde janeiro deste ano, a 
Escola Municipal de Ensino Fundamental José Flávio 
Alves e Lima, no bairro Araguaia, receberá uma nova 
cobertura na quadra esportiva que servirá para 
proteger os alunos da chuva e do sol, durante as 
atividades esportivas e recreativas. A reforma, orçada 
em R$ 507.388, 25, vai beneficiar os 713 alunos 
matriculados

O espaço é utilizado para as aulas de Educação Física, 
mas com a cobertura vai possibilitar também a 
realização de importantes eventos da escola, como a 
reunião de pais e atividades comemorativas. A previsão 
para a conclusão da obra  é para novembro de 2023.  

Segundo o encarregado da obra, Luís Carlos Silvestre, a 
primeira etapa é a colocação da estrutura metálica. 
Estão sendo colocadas 12 colunas que serão cheias de 
concreto com intuito de servir de base para o telhado. 
Na segunda etapa, será feita a revitalização do piso e por 
último, será feita a pintura das grades. 

“Essa reforma é muito importante porque vai atender 
muito as necessidades da escola, principalmente as 
aulas de educação física, das quais os alunos quase não 
usufruem no período das chuvas. No período da tarde, 
o sol também atrapalha, pois é muito forte. Agora eles 
vão usufruir 100% da quadra”, ressalta o vice-diretor 
Adelson Cardoso.

20 a 26 de fevereiro de 2023
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Intensificada a ampliação e revitalização da 
UBS Pedro Cavalcante

SEVOP

Área total do prédio corresponde a 699,9 m² Prédio contará com sete novos consultórios médicos e 
dois odontológicos
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                                          Operários trabalham na montagem da estrutura metálica do prédio
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A obra de revitalização da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Pedro Cavalcante, no bairro do Amapá, foi 
retomada e os serviços foram intensificados. Os 
operários trabalhavam na montagem das ‘tesouras’, 
estrutura metálica utilizada no suporte da cobertura do 
prédio.

O prédio conta com sete novos consultórios médicos, 
dois consultórios odontológicos, sala de triagem, sala 
de vacina, farmácia, sala de curativos e outros 
procedimentos, sala de regulação, sala de esterilização 
e banheiros com acessibilidade. Com a ampliação, a 
nova UBS Pedro Cavalcante vai contar com novos 

e s p a ç o s  c o m o  a  s a l a  p a r a  o s  AC S  ( A g e n t e s 
Comunitários de Saúde), gerência e almoxarifado.

Atualmente a UBS funciona provisoriamente no bairro 
de Novo Horizonte ao lado da igreja católica. De acordo 
com a Enfermeira Lohanna Beatriz Chaves, gerente da 
UBS, em média são realizados 80 atendimentos 
diariamente, entre vacinação, consultas médicas, 
enfermagem e outros serviços.

A área total do setor de atendimento e serviços do novo 
prédio é de 605.5 m² e o setor administrativo são mais 
94.4 m², totalizando 699,9 m².

20 a 26 de fevereiro de 2023
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Furtos de cabos de energia geram prejuízo para 
cidade e apagões
De acordo com levantamento realizado pelo setor de 
iluminação do Serviço de Saneamento Ambiental 
(SSAM), nos últimos 6 meses foram furtados cerca de 
quatro quilômetros de cabos dos postes de iluminação 
na cidade, gerando um prejuízo de aproximadamente 
R$ 93.800,00 aos cofres públicos.

Segundo o fiscal da SSAM, Deive França, o local que 
tem sofrido o maior número de furtos é a Rodovia 
Transamazônica e o número de furtos mais que 
dobrou nesse período, o que tem ocasionado os pontos 
da avenida sem iluminação.  “De 1.600 metros fomos 
para 4 mil metros de cabos roubados, sendo eles de 
várias bitolas como 16, 25 e 35mm. A maior parte 

acontece na área que vai do Batalhão da Polícia Militar, 
na Nova Marabá,  até a Praça da Bíblia, na Cidade Nova.

O fiscal pede que a população tenha consciência, pois 
o prejuízo gerado pelo roubo é de todos. “Além de sair o 
dinheiro dos reparos dos  cofres públicos, a população 
perde por que fica no escuro aumentando o risco de 
assalto e de acidente. Quando está iluminado a 
segurança aumenta em todos os sentidos”, destaca.

A equipe trabalha diariamente para resolver os 
apagões gerados pelos furtos. É importante destacar 
que furto de cabos de energia é considerado crime e 
pode resultar em multas e até mesmo em prisão. 

SSAM

Prejuízo nos últimos 6 meses foi de R$ 93.800 aos cofres
púlicos

Foram mais de 4 mil metros de cabos roubados
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Funcionários trabalham diariamente no reparo dos cabos
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Vacinação contra a meningite vai até terça, 28
A campanha de imunização contra a meningite nas 
Unidades Básicas de Saúde do município encerra 
nesta terça-feira, 28 de fevereiro. As pessoas podem 
procurar os postos de saúde para se vacinar das 8h às 
12h e das 14h às 17h.

As segundas e quartas-feiras, as pessoas também 
podem procurar as cinco unidades que atendem no 
horário estendido, às segundas e quartas-feiras, das 18 
às 22 horas. São elas: UBS Carlos Barreto, em Morada 
Nova; UBS Enfermeira Zezinha, na Folha 23, Nova 
Marabá; UBS Maria Bico Doce, em São Félix; UBS Jaime 
Pinto, no bairro Belo Horizonte, Cidade Nova, e USF 
João Batista Bezerra, no bairro Santa Rosa, Marabá 
Pioneira.
A vacinação é voltada para crianças de até 10 anos com 
esquema vacinal incompleto; pessoas de 10 a 19 não 
vacinadas com a meningocócica ACWY e adultos não 
vacinados com a meningocócica C ou ACWY, 
conforme postagem abaixo.

A meningite é uma inflamação das meninges, 
membranas que envolvem o cérebro e a medula 
espinhal, podendo ser causada por bactérias, vírus, 
fungos e parasitas. As meningites virais e bacterianas 
são as de maior importância para a saúde pública, 
considerando a magnitude de sua ocorrência e o 
potencial de produzir surtos.

No Brasil, a meningite é considerada uma doença 

endêmica. Casos são esperados ao longo de todo o ano, 
com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. A 
ocorrência das meningites bacterianas é mais comum 
no outono e inverno e das virais na primavera e verão.

Sendo uma doença grave e contagiosa, a meningite é 
capaz de provocar sequelas e até mesmo a morte. A 
vacinação é a forma mais eficaz de evitar infecção. 

IMUNIZAÇÃO

Participaram idosos atendidos pela Seaspac  através dos
Cras, Creas e Cipiar
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Vacina pode ser encontrada em todos as Unidades Básicas de Saúde (UBS)
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2ª Caminhada de alerta quanto aos cuidados 
com Fibromialgia e Lúpus
Uma caminhada para alertar a população sobre duas 
doenças que possuem um sintoma em comum: Lúpus 
e Fibromialgia. A ação aconteceu no sábado, 25, pela 
Avenida Marechal Deodoro, na Marabá Pioneira, e 
reuniu dezenas de pessoas que fazem o tratamento, 
servindo também para conscientizar a população 
sobre as doenças.

A Fibromialgia e o Lúpus são duas doenças que causam 
dores no corpo, que podem ser nas articulações e nos 
músculos. No entanto, vale ressaltar que se tratam de 
enfermidades totalmente diferentes. Lúpus é causado 
pelo desregulamento dos anticorpos no organismo 
humano, enquanto Fibromialgia é causada por 

alterações no sistema nervoso.

De acordo com Caroline Lima Tremblay, uma das 
realizadoras do evento, a primeira caminhada 
aconteceu em 2019 e contou com a participação de 
aproximadamente 100 pessoas. Atualmente são 215 
pessoas  diagnosticadas com uma das doenças.

A Segunda Caminhada de Conscientização do Lúpus e 
Fibromialgia do Grupo Garpa e da Asspafibro 
(Associação do Sul e Sudeste dos Pacientes com 
Fibromialgia) contou com apoio da Prefeitura de 
Marabá através da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer (Semel).

FEVEREIRO ROXO

Caminhada aconteceu pela Avenida Marechal Deodoro
na Marabá Pioneira

Ginástica para Mulheres foi realizada em parceria com a 
Semel
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Marabá tem 215 pessoas diagnosticadas com uma das doenças

20 a 26 de fevereiro de 2023

https://maraba.pa.gov.br/cidade-feirantes-conforto-aumento-vendas-feira-f28/
https://maraba.pa.gov.br/cidade-feirantes-conforto-aumento-vendas-feira-f28/
https://maraba.pa.gov.br/cidade-feirantes-conforto-aumento-vendas-feira-f28/


Instituto Pontal Cultural lança exposição de 
15 artistas em novo espaço
Inaugurada recentemente, a nova sede do Pontal 
Instituto Cultural recebeu, sua segunda exposição de 
artes, intitulada Pontal Cultural, que é uma coletiva de 
15 artistas visuais da região de Carajás, composta por 25 
obras de fotografias, desenhos, pinturas e esculturas de 
artistas do sudeste paraense.

A nova sede fica localizada na Avenida 2.000, no bairro 
Belo Horizonte e é composta por uma galeria de arte 
destinada às exposições coletivas ou individuais, 
biblioteca de artes, ateliê comunitário, sala de 
multilinguagem e sala de acervo técnico.
A Exposição Pontal Cultural tem como objetivo 

estimular as conexões entre os artistas e a produção de 
obras que interajam com Marabá e região de Carajás, 
dando visibilidade a produção das artes visuais 
paraenses. As obras dessa exposição ficarão disponíveis 
para apreciação do público até o dia 8 de abril, 
juntando-se às comemorações do aniversário de 
Marabá, que completará 110 anos de emancipação.

A realização da exposição tem o apoio da Prefeitura 
Municipal de Marabá e da Câmara de Vereadores, por 
meio de emenda parlamentar para a cultura, gerando o 
Termo de Fomento Nº 52/2022, que possibilita a 
realização do projeto.
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Estão expostas 25 obras de fotografias, desenhos, pinturas e esculturas

Realização do projeto tem apoio da Prefeitura 
Municipal e Câmara dos Vereadores

Obras ficam disponíveis até o dia 8 de abril

20 a 26 de fevereiro de 2023

https://maraba.pa.gov.br/janeiro-branco-ubs-jose-pereira/
https://maraba.pa.gov.br/janeiro-branco-ubs-jose-pereira/
https://maraba.pa.gov.br/janeiro-branco-ubs-jose-pereira/


SMSI avalia positivamente ações em todos os 
núcleos da cidade durante o período de folia
Na festa de carnaval promovida pela Prefeitura de 
Marabá, no período de 18 a 21 de fevereiro, os órgãos de 
Segurança Pública do município, o Corpo de 
Bombeiros e a Polícia Militar estiveram presentes 
realizando ações de segurança em todos os núcleos.

O Departamento Municipal de Trânsito Urbano 
(DMTU) contou com um efetivo de 42 agentes por dia 
de evento e realizou 83 testes com etilômetro 
(bafômetro), quatro condutores foram apresentados 
na Delegacia de Polícia por alcoolemia, houve quatro 
acidentes com pequenas avarias e nenhum acidente 
com vítima fatal. No total, foram lavrados 252 autos de 
infração de trânsito durante os quatro dias de festa.

Já a Guarda Municipal de Marabá (GMM) atuou em 
parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(Semma) no combate à poluição sonora, atuou no 
apoio em ocorrências de acidentes de trânsito e 
condução de pessoas em estado de alcoolemia à 
delegacia e deu apoio ao CREAS nas fiscalizações de 
infrações contra crianças e adolescentes. Além disso, 
deu apoio de segurança aos blocos ‘Vai Quem Quer’ e 
‘Gaiola das Loucas’.

Um total de 1.016 pessoas foram abordadas nos dias de 
carnaval. Houve 163 abordagens de motocicletas, 122 
de automóveis, 47 de bicicletas e 38 de ônibus e vans. 
22 pessoas foram conduzidas à delegacia.

CARNAVAL 2013
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GMM atuou em todos os núcleos durante o carnaval

DMSP fez a segurança nos palcos DMTU realizou ações de conscientização durante as 
festas de carnaval

20 a 26 de fevereiro de 2023

https://maraba.pa.gov.br/secult-carnaval/
https://maraba.pa.gov.br/secult-carnaval/
https://maraba.pa.gov.br/secult-carnaval/


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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