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SAMU e HMM tem retaguarda com 
ampliação de profissionais e leitos

 O Hospital Municipal de Marabá 
(HMM) e o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) estão 
trabalhando em regime especial 
devido à pandemia do novo 
coronavírus. O HMM possui duas 
áreas isoladas para atender os 
pacientes suspeitos de Covid-19. 
Uma dessas áreas que abrigava 5 
leitos de UTI para atender pacientes 
com sintomas graves da doença já 
foi ampliada para 9 leitos com 
respiradores. Além de mais 10 vagas 
para pacientes moderados. O HMM 
recebe os pacientes até que eles 
sejam transferidos para o Hospital 
de Campanha ou Hospital Regional, 
que é referência no tratamento.

A 2ª fase da Campanha Nacional de 
Vacinação contra a gripe Influenza A (H1N1), 
em Marabá, está conseguindo bons 
resultados com o público-alvo. Já foram 
imunizadas mais de 19 mil pessoas em todo 
município. Todas as Unidades Básicas de 
Saúde já foram reabastecidas com mais 
doses da vacina. Foi alcançada a meta dos 
grupos dos idosos, profissionais de saúde e 
caminhoneiros. Uma equipe já iniciou a 
vacinação dos funcionários do sistema 
prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 
anos que cumprem medidas socioeducativas

Vacinação: Mais de 19 mil pessoas já 
foram imunizadas no município



semed

SAÚDE

A Companhia Vale doou no dia 18 de abril 
124 mil máscaras cirúrgicas, 18 mil luvas e 
100 óculos de proteção para a Prefeitura de 
Marabá. O material será utilizado no 
enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus no município. Dimas Júnior, 
coordenador de compras da Secretaria 
Municipal de Saúde, enfatizou que a 
chegada dos equipamentos é de grande 
importância para que os profissionais de 
saúde continuem suas missões no combate 
ao covid-19. Essa foi a primeira remessa de 
equipamentos recebidos pela companhia, 
atendendo a solicitação da SMS.

Prefeitura recebe doação de máscaras 
e luvas para profissionais de saúde

 Secretaria Municipal de Educação A(SEMED) de Marabá continua a 
distribuição de kits de alimentação 

escolar para cerca de 70 mil estudantes da 
comunidade local em função da situação de 
emergência decorrente da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). Conforme 
amplamente divulgado pela SEMED, a entrega 
da merenda escolar iniciou na quinta-feira, 
dia 23, pelos núcleos de Educação Infantil da 
Marabá Pioneira. Em seguida foram para o 
núcleo São Felix e posteriormente serão 
entregues em Morada Nova. Ao todo, são 70 
mil kits para distribuição.

Kits de alimentos chegam aos 
Núcleos de Educação Infantil



SEGURANÇA

DMTU

No final de semana (18 e 19 de abril), agentes 
do Departamento Municipal de Trânsito e 
Transporte Urbano (DMTU) estiveram 
integrados às ações educativas, relativas ao 
enfrentamento da transmissão do novo 
coronavírus, em todos os núcleos de Marabá 
e balneários, intensificando ações de 
conscientização da população quanto à 
necessidade do isolamento social. Equipes 
do DMTU também estiveram na Estação 
Rodoviária Miguel Pernambuco (Km 6), 
orientando quanto à proibição do transporte 
intermunicipal, bem como fiscalizando o 
transporte coletivo, quanto à assepsia dos 
ônibus e cobrando o uso de EPIs.

DMTU integra ações educativas 
no combate ao coronavírus

o Domingo, dia 19 de abril os órgãos Nde segurança estaduais e municipais 
realizaram uma ação conjunta na 

Feira da Folha 28, na Nova Marabá. O objetivo 
foi moderar o fluxo de pessoas para evitar a 
proliferação do novo coronavírus. Os 
agentes estabeleceram uma entrada e uma 
saída na feira, que chega a ter média de 3 
mil frequentadores aos domingos, e 
exigiram o uso de máscara facial como 
medida de combate a covid-19. Além de uma 
equipe da Guarda Municipal de Marabá, 
DMTU e Divisa, contou ainda com a 
participação de 25 policiais militares.

Órgãos de segurança promovem 
ação na Feira da Folha 28



solidariedade

 Secretaria de Assistência Social, AProteção e Assuntos Comunitários 
está atendendo as famílias 

interessadas em se cadastrar no Programa 
Família Acolhedora. Quem deseja fazer o 
cadastro é só procurar a sede do 
Programa, na Avenida Itacaiunas, Bairro 
Belo Horizonte ou entrar em contato pelo 
telefone (94) 99209 1414 (também é 
Whatsapp). Vale lembrar que devido à 
pandemia do novo coronavírus, as 
capacitações e visitas às famílias estão 
suspensas até que se normalize a situação.

Programa Família Acolhedora realiza 
cadastro de pessoas interessadas
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“Mesinha solidária” beneficia famílias
 e trabalha a coletividade

Uma mesinha cheia de alimentos não 
perecíveis, frutas, fraldas descartáveis, 
máscaras e um cartaz, já beneficiou mais de 
100 famílias no bairro Belo Horizonte. A 
inscrição é a seguinte: “Ponto solidário, se 
puder doar, doe. Se precisar retirar, retire 
pensando no próximo”. A ideia partiu do 
microempreendedor Antônio Marcos Pereira 
de Souza e do funcionário público Nilson 
Braga. O projeto em forma de ação solidária 
está localizado entre a Avenida Tocantins e 
Rua Rio de Janeiro e tem ajudado 
autônomos, entre outros profissionais que 
estão sem renda.

SEASPAC
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