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Banco de Leite do HMI
atende mais de 150 bebês
mensalmente

SAÚDE



Banco de Leite é imprescindível para 
recém-nascidos internados no HMI
Os recém-nascidos internados na Unidade de 
Cuidados Intermediários (UCI) e Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Materno 
Infantil de Marabá (HMI) recebem uma importante 
ajuda nesse estágio de recuperação: o Banco de Leite. 
Mas, para que esse importante serviço continue, é 
imprescindível a doação de leite materno.

A equipe conta com 22 profissionais, inclundo  
fonoaudióloga, nutricionista, técnicas de enfermagem, 
manipuladoras de alimentos e  médicos pediatras do 
hospital.

As mães interessadas em participar passam por uma 

triagem para saber se têm algum problema de saúde, 
fazem uso de medicação ou  droga, além da realização 
de exames. O endereço da mãe é cadastrado e a equipe 
passa a realizar a coleta do leite semanalmente .

O leite coletado é destinado principalmente para as 
crianças que nascem prematuras, com baixo peso e 
com mães que têm dificuldade para amamentar. Por 
mês, entre 150 e 175 recém-nascidos recebem o leite 
doado, por pelo menos 37 doadoras externas ao 
hospital, que passaram pela internação e que estão 
aptas.  Em relação ao total  de leite coletado, 
dependendo de cada mês, pode somar entre 9 e 15 
litros.

MATERNO INFANTIL

Mães passam por testes e orientação para serem
doadoras 
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Equipe é formada por fonoaudióloga, nutricionista, 
médico pediatra, entre outros profissionais

Equipes realizam coleta do leite na residência das mães doadoras
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Placas com QR Code informam sobre os pontos 
turísticos da cidade
Quem anda pelos pontos turísticos de Marabá, talvez 
não tenha notado, mas desde 2021 os atrativos 
turísticos da cidade possuem um QR Code que pode 
ser acessado pela câmera de qualquer celular. Ao 
posicionar o celular, a câmera disponibilizará um link, 
que ao ser acessado levará para uma página com 
informações sobre o local.

“A sinalização turística de Marabá está espalhada em 
todos os núcleos, onde há  atrativos turísticos . Eles têm 
essa placa, que segue o formato padrão do Ministério 
do Turismo. E a gente inovou com um QR Code com a 
descrição de cada local”, explica Ísis Mourão, 
coordenadora de turismo da Semtur.

Na Marabá Pioneira, há vários locais que possuem  QR 
Code, como o Museu, o Estádio Zinho Oliveira, a Orla, 
as praças e a Biblioteca. “São mais de 40 pela cidade. O 
aeroporto, as praças de todos os núcleos. Todos têm 
essa identificação com as informações do local que 
você está visitando”, ressalta.

Além das placas de identificação com QR Code, a 
Semtur também trabalhou a sinalização horizontal, 
com indicativos para que as pessoas consigam chegar 
aos pontos turísticos. “Aqui foi adotado praticamente 
todo com orçamento municipal porque sentimos essa 
necessidade”, destaca Isis. Ainda nesse semestre, novas 
placas serão instaladas em  bares e restaurantes.

SEMTUR

Para acessar basta apontar a câmera do seu celular

TU
RI

SM
O

3

São mais de 40 placas em vários pontos da cidade

 

Anicleia Alcântara descobriu a novidade e aproveitou 
o passeio com a família
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Projeto “Futebol formando cidadão” vai  garantir 
escolinha de atletas no bairro Santa Rosa
O Ginásio Osorinho foi sede do lançamento de mais 
um projeto esportivo voltado a crianças e adolescentes 
de 25 municípios paraenses. Trata-se do “Futebol 
formando cidadão”, que em Marabá vai atender 70 
crianças do bairro Santa Rosa. É o 6º programa de 
esporte e cidadania da  Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Semel) em parceria com o Ministério 
do Esporte e Governo do Estado.

O projeto é custeado com recursos de Emenda 
Parlamentar Federal do deputado Airton Faleiro, por 
meio de convênio com a Alidesp, realização da TFC e 
apoio da Semel, em Marabá. O principal objetivo é 
oferecer oportunidade,  através do esporte, da inserção 
social de jovens e adolescentes, além de influenciar o 

surgimento de atletas profissionais da região.

No evento de lançamento, estiveram presentes os 
presidentes das entidades esportivas envolvidas no 
projeto, os 12 instrutores que atenderão Marabá e  os  
7 0  a d o l e s c e n t e s  e  c r i a n ç a s  c o n t e m p l a d o s , 
acompanhados dos pais e responsáveis.

Para Moisés Santos, aluno do projeto, esta será uma 
oportunidade de aprender futebol e quem sabe, ser 
grande atleta no futuro. “É bom porque quando eu 
jogava num time, eu era ruim, mas com esse projeto é 
uma chance de ficar famoso como jogador e ajudar 
minha família”, disse Moisés.

SEMEL

Moisés Santos sonha em entrar em um grande time 
através do projeto
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Iniciativa vai atender 70 crianças

 

Projeto contemplará futebol feminino e masculino
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Nova escola do Cidade Jardim começa a  ganhar 
cobertura e terá 12 salas
Com 50% da obra executada, a construção da primeira 
escola de ensino fundamental, no bairro Cidade 
Jardim, segue o cronograma estipulado para ser 
entregue à população do bairro e região. Atualmente, 
47 funcionários atuam nas obras que já estão em fase 
de acabamento das paredes e do teto, além da 
execução do contrapiso, finalização das lajes, 
estruturas metálicas da cobertura e instalações 
elétricas.

A obra está localizada entre as Avenidas F e dos Buritis, 
no centro do bairro, e possui uma área com mais de 
2.000 m². Em  média, o prédio deve atender 500 alunos 

e abrange cinco blocos. Dentre eles, o administrativo, 
pedagógico, refeitório, cozinha, área de recreação e 12 
salas de aula, sendo uma de informática e outra 
multiuso. Além disso, a escola contará com uma 
quadra coberta para esportes e recreações.

“A entrega está prevista para julho deste ano. Já 
estamos em 50% da obra e a ideia é começar a 
funcionar já no próximo ano”, relata o engenheiro 
encarregado da obra, Gerson da Silva.

A obra orçada em R$ 5.305.267,05, é realizada com 
recursos oriundos da  Educação e Erário Municipal.

SEVOP

Prédio vai atender cerca  de 500 alunos em cinco blocos 
de salas
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Funcionários trabalham no acabamento do teto e paredes  

 

Finalização das lajes, estrutura metálica e cobertura 
também estão adiantadas
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Comunidade aguarda ansiosa a conclusão da 
revitalização da Escola Tancredo Neves

SEVOP

Reforma atende a um anseio da comunidade escolar Ajustes finais estão sendo realizados nos banheiros e 
na quadra
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                                         Operários trabalham no acabamento do piso da quadra
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A obra de revitalização da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Tancredo Neves, localizada na Folha 23, 
já se encontra em fase final. Esta semana, os operários 
trabalharam no acabamento do piso da quadra de 
esportes que agora recebeu cobertura.

Os operários também realizam os ajustes finais no 
alambrado da quadra, instalação dos equipamentos 
para a prática dos esportes e na colocação das divisórias 
dos banheiros.  Apesar dos trabalhos na infraestrutura, 
as aulas não foram interrompidas.

A escola inaugurada no ano 2000, recebeu serviços de 
reforma em 2013 e havia o anseio de mudanças em sua 

estrutura. Foi atendida com um projeto de revitalização 
completa, inclusive com a cobertura da quadra.

Pa r a  s e r v i d o re s  e  a l u n o s ,  o  m o m e n t o  é  d e 
agradecimento e muita ansiedade.

O serviço de revitalização da Escola Tancredo Neves, 
localizada na Folha 23, Quadra Especial, Nova Marabá, 
está orçado em R$ 622.399,21 oriundos de recursos 
provenientes do salário educação e erário municipal. Já 
a quadra coberta está orçada em R$ 610.686.88 com 
recursos também provenientes do salário educação e 
erário municipal.
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Mais de 1.000 lâmpadas foram trocadas 
apenas em janeiro

ILUMINAÇÃO

A manutenção dos serviços de iluminação pública é 
diária 

Equipes de manutenção fazem o mapeamento da troca
de lâmpadas
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                                          População pode informar falta de iluminação no tele fone (94) 99263-1919

SS
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A  m a n u t e n ç ã o  d a  i l u m i n a ç ã o  p ú b l i c a  é  d e 
responsabilidade da Secretaria de Viação e Obras 
Públicas (Sevop) e executada pelo Serviço de 
Saneamento Ambiental (SSAM) em todas as vias, 
praças e logradouros da cidade e da zona rural. O 
serviço é realizado diariamente por cerca de quatro 
equipes que percorrem todos os núcleos da cidade 
fazendo trocas de lâmpadas, relés e bases que 
compõem esses pontos de iluminação.

Segundo o engenheiro eletricista, Deive França, 
somente em janeiro foram trocadas 269 lâmpadas de 
400 Watts, 279 reatores, 841 lâmpadas de 70 a 250 Watts 
e 1.196 relés em toda a cidade. 

O mapeamento para trocas de lâmpadas é feito pelas 
próprias equipes de manutenção que identificam os 
pontos e informam à secretaria ou até mesmo líderes da 
comunidade, como vereadores. 

Idelfran Arrais, engenheiro eletricista da empresa 
responsável pelos serviços, explica que essas 
manutenções são feitas de acordo com a demanda e em 
sua  maioria são atendidas no mesmo dia.

A população também pode informar a falta de 
iluminação pública em sua rua ou bairro pelos 
telefones (94) 99263-1919 (Vivo) e 98159-5050 (Tim).
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Pequenos produtores participam do lançamento 
dos Programas da Agricultura Familiar 2023
Dezenas de pequenos agricultores dos Projetos de 
Assentamentos da zona rural de Marabá participaram 
na quinta-feira,  02 de março, da reunião de 
lançamento dos Programas da Agricultura Familiar 
2023 coordenados pela Secretaria Municipal de 
Agricultura (Seagri). A reunião ocorreu no auditório da 
Seagri. 

O Secretário Adjunto de Agricultura Marcos Paulo 
Eleres dirigiu a reunião e apresentou os resultados 
alcançados com os programas em 2022. Milhares de 
famílias de agricultores foram beneficiadas em  mais 
de 17 programas.

“Hoje a prefeitura de Marabá, através da Seagri, está 

lançando aos presidentes de associação, os programas 
para 2023 e são diversos programas. É gratificante ter 
todos eles aqui, pois temos associações que ficam 
distantes 240 km da sede e vieram representantes 
participar do evento. Vieram moradores do Tapirapé, 
pois eles têm visto a ação  em sua região. Hoje 
mostramoso passo a passo de como eles podem fazer 
parte dos programas, lembrando que hoje a prefeitura 
tem mais de 65  maquinários,  23 tratores e 
retroescavadeiras”, destacou Marcos Eleris.

Apicultura,  mecanização, hidroponia, adubo e 
calcário, sistema de irrigação, hortas, tanques 
escavados, tanque suspenso e pastejo rotacionado  
estão entre os 17  programas apresentados.

AGRICULTURA

Maquinário da Prefeitura é importante para o 
desenvolvimento dos programas da agricultura familiar

Na reunião, os agricultores receberam informações 
de como participar dos programas
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São mais de 17 programas que beneficiam milhares de agricultores
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No Terminal de Integração, obras avançam para
a finalização do piso da plataforma
Mesmo com o período de chuvas, a obra de construção 
do Terminal de Integração, na Nova Marabá, não parou 
e avança para as etapas finais. Nesta semana, os 
operários trabalham no fechamento lateral da 
cobertura, construída completamente em estrutura de 
ferro e telhas termoacústicas.

Os operários também finalizam o piso da plataforma 
de embarque e desembarque de passageiros, que vai 
receber piso em corundum, tipo de piso argamassado 
de grande densidade e com elevada resistência a 
impactos frequentes.

A estrutura do setor administrativo já foi concluída, 

seguindo agora para a fase de acabamentos internos, 
assim como o espaço onde funcionarão as lojas e 
lanchonetes. A plataforma de embarque terá 50 metros 
de largura com 120 metros de comprimento e uma 
elevação do solo de 50 centímetros.

Após concluído, o Terminal de Integração de Marabá 
vai servir para que as viagens entre os núcleos urbanos 
sejam mais rápidas, em razão da redução do percurso 
de um ponto ao outro. São planejadas novas linhas do 
transporte público urbano, atendendo os passageiros 
em todos os bairros. O terminal está localizado no 
canteiro central da VP-06, entre as Folhas 22, 23, 26 e 27. 

SEVOP

Obras seguem para espaço de acabamento interno  
onde funcionarão lojas e lanchonetes

Plataforma de embarque terá 50 metros de largura com
120 metros de cumprimento
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Operários trabalharam no fechamento lateral da cobertura
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Grupos prioritários são imunizados com vacina 
bivalente contra Covid-19
Em todo o país, iniciou uma nova etapa da campanha 
de vacinação contra Covid-19, agora com a vacina 
bivalente. Em Marabá, todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) já foram abastecidas com as doses do 
imunizante da Pfizer. Nessa fase, o reforço protege 
contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes, 
como por exemplo, a Ômicron. E é destinado aos idosos 
acima de 60 anos; pacientes imunossuprimidos a partir 
de 12 anos; pessoas que vivem em instituições de longa 
permanência, como o Lar São Vicente de Paula.

Maria Madalena dos Santos, 70 anos, foi atendida na 
UBS do bairro Laranjeiras e disse que a vacina é a 

melhor proteção contra o vírus. “Eu digo para as 
pessoas virem se vacinar, pois vacinando estão se 
protegendo da doença e se vacinando estão mais 
resistentes, então é importante vir logo. Essa doença 
não é brincadeira”, recomenda.

De acordo com Fernando Gomes, coordenador do 
Departamento de Imunização da Secretaria Municipal 
de Saúde, para receber a bivalente, aqueles que 
estiverem nos grupo prioritários devem ter recebido 
pelo menos duas doses da vacina monovalente. Além 
disso, o reforço poderá ser aplicado somente naqueles 
que receberem a última dose há mais de 4 meses.
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Reforço protege contra cepa original e subvariantes

Maria Madalena dos Santos já garantiu sua dose Procura pela vacina aumentou nos primeiros dias
de campanha
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Campanha “Março Lilás” conscientiza 
população sobre saúde da mulher
Além do dia 8 ser uma data especial em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher, março também marca 
um período de atenção especial à saúde feminina. A 
C a m p a n h a  Na c i o n a l  “ M a r ç o  L i l á s”   b u s c a 
conscientizar a população sobre a prevenção e 
combate ao câncer de colo uterino. Dessa forma, A 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através de todas 
as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), realiza palestras 
sobre a saúde da mulher durante o mês inteiro.

Inclusive, o Centro de Referência Integrada em Saúde 
da Mulher (Crismu) estenderá os horários até às 22h, 
entre os dias 20 a 31 de março. Já no dia 25, sábado, o 

Centro ficará aberto das 8h às 19h para intensificar a 
campanha, com exames de Prevenção do Câncer de 
Colo Uterino (PCCU) por livre demanda, além de 
ampliar os atendimentos previamente marcados nas 
UBS’s.

Durante o ano inteiro, todas as Unidades Básicas 
dispõem de exames de PCCU por livre demanda e 
encaminhamentos de outros exames de rotina no 
Centro de Referência Integrada em Saúde da Mulher, 
como biópsia e outros procedimentos no aparelho 
uterino. Além disso, a vacinação contra o vírus HPV 
está disponível para ambos os sexos, de 9 aos 14 anos. 

ATENÇÃO  BÁSICA
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Durante todo o ano,  UBS’s realizam exames de coleta do PCCU

Palestras serão realizadas em todas as UBS  do 
município

Crismu estenderá o atendimento até às  22h  no período de 
20 a 31 de março
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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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