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HMM agora conta com 9 respirdores 
 para atendimento de retaguarda

 A Prefeitura de Marabá adquiriu 
mais quarto respiradores, com 
recursos próprios, para reforçar no 
atendimento dos pacientes 
acometidos com a Covid-19. A partir 
de então, o Hospital Municipal de 
Marabá conta com 19 leitos, sendo 
10 de oxigênio e nove leitos com 
respiradores, para atender casos 
mais graves de Coronavírus, 
enquanto aguardam transferência 
para o Hospital de Campanha ou 
Hospital Regional, que é referência 
no tratamento da doença. Os 
direcionamentos para pacientes em 
casos de sintomas são através do 
Samu (192), das Unidades Básicas de 
Saúde, ou Hospital Municipal.

A coordenação do SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência), recebeu 
da Universidade Federal do Sul e Sudeste 
do Pará (Unifesspa), 40 máscaras de 
proteção tipo face shield, equipamento de 
proteção individual, para uso das equipes 
que estão em contato com pacientes 
suspeitos e em tratamento da Covid-19. As 
máscaras doadas foram produzidas na 
própria universidade, através de um 
projeto desenvolvido por professores da 
instituição com apoio de estudantes. A 
produção dos EPI’s está atendeu também 
hospitais públicos de Marabá.

Samu recebe doação de EPI 
realizada pela Unifesspa
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SAÚDE

A Coordenação de Endemias e Vigilância 
Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), realiza pulverização de fumacê nos 
oito abrigos onde estão alojadas 282 famílias. 
A ação iniciou na terça-feira (28) e continua 
até a próxima semana, para que vários locais 
sejam contemplados. O fumacê, que é 
aplicado através de um carro ou por meio de 
um profissional, tem como objetivo evitar a 
proliferação do mosquito Aedes Aegypti, 
causador da Dengue, Zika e Chikungunya. 
Éden Emílio Calixto Chaves, supervisor do 
carro fumacê, ressalta que o produto não é 
letal aos humanos e sim ao mosquito Aedes.

Em combate à dengue, fumacê é 
aplicado em abrigos e áreas alagadiças

 Núcleo de Educação Infantil Tarsila Odo Amaral, em Morada Nova, iniciou 
a entrega de 360 kits de 

alimentação escolar para os alunos, na 
quarta-feira (29). A escola organizou a 
distribuição por turmas para evitar 
aglomeração.  A entrega dos kits iniciou 
com as turmas do maternal e encerrou 
com as turmas do jardim II. A entrega 
ocorreu sem tumulto. Vale ressaltar que 
durante a ação, a equipe faz o atendimento 
com o uso de máscaras e luvas, reforçando 
a importância da higienização no 
enfrentamento ao novo coronavírus.

360 kits de alimentação são 
entregues no NEI Tarsila do Amaral



OBRAS

LIMPEZA

No decorrer desta semana, as equipes do 
Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM) executam múltiplos 
trabalhos na cidade, como roço, capina, 
limpeza de bueiros, grotas e valas, com o 
objetivo de manter a cidade limpa e livre de 
criadouros de mosquitos transmissores de 
doenças, como a dengue, chikungunya e 
zika. Todos esses serviços obedecem a um 
cronograma próprio do Departamento de 
Limpeza Pública do SSAM. No entanto, em 
algumas situações, é realizado a pedido da 
comunidade, que em último caso, pode ser 
feito pelo contato  (94) 99196-7188.

SSAM promove várias ações de 
roço e limpeza na cidade

s serviços para finalização do novo Oestádio municipal de Marabá, 
localizado na vila São José (Km 8), 

continuam, com previsão de inauguração no 
próximo semestre. O novo estádio terá 
capacidade inicial para 2500 torcedores 
nesta primeira etapa, podendo ser ampliada 
para atender até 25 mil pessoas. 
A obra avança para a fase de acabamentos 
de vestiários e cabines de rádio e TV. Esta 
semana, os serviços também avançaram 
para o campo de futebol, onde já foram 
realizados 25% do nivelamento para receber 
o gramado.

Avançam as obras do novo Estádio
 Municipal de Marabá



DMTU

o decorrer da semana, a Guarda NMunicipal de Marabá (GMM) e o 
Departamento Municipal de Segurança 

Patrimonial (DMSP) realizaram diversas 
operações de fiscalização e orientação em 
bancos, casas lotéricas e comércio, nos 
núcleos da Velha Marabá, Cidade Nova e Nova 
Marabá, orientando a população quanto as 
medidas de segurança e prevenção do novo 
coronavírus. Todos os dias, as equipes do 
DMSP trabalham orientando quanto ao uso de 
máscaras, que agora é obrigatório conforme 
decreto 41 do governo municipal.

GMM, DMSP e DMTU atuam nas ruas
 para prevenir aglomerações
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Bairro Nossa Senhora Aparecida 
e Folha 19 recebem sinalização

O projeto de sinalização da Prefeitura de 
Marabá continua avançando na cidade. 
Desta vez o bairro Nossa Senhora 
Aparecida e a Folha 19, na Nova Marabá, 
são os contemplados. O semáforo de três 
tempos, instalado na Rodovia 222, no 
cruzamento dos bairros está em fase de 
teste, sendo acompanhado pelo 
Departamento Municipal de Trânsito e 
Transporte Urbano (DMTU). Emanuel da Cruz, 
diretor do DMTU, explica que o local passa a 
contar com sinalização vertical e horizontal, 
proporcionando maior segurança aos 
condutores e pedestres no local.  
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