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Ação integrada atua em cumprimento 
às medidas de prevenção à Covid-19

Visando o cumprimento das 
disposições à prevenção do 
Coronavírus, no fim de semana, a 
Guarda Municipal de Marabá (GMM) 
realizou operações integradas com 
Polícia Civil e Militar, Departamento 
Municipal de Trânsito e Transporte 
Urbano (DMTU) e Departamento 
Municipal de Segurança Patrimonial 
(DMSP), em pontos distintos da 
cidade. A ação aconteceu nos 
Bairros Laranjeiras, São Félix I, e em 
três balneários da cidade, atendendo 
denúncias e orientando sobre uso da 
máscara e aglomeração de pessoas. 
Em relação à poluição sonora as 
denúncias, que antes eram cerca de 
40, agora passam de 60.

As famílias atingidas pela enchete já estão 
de volta aos lares após a vazão dos rios 
Tocantins e Itacaiunas, em Marabá. As 
mudanças de todas as famílias foram 
feitas pela Defesa Civil, com o apoio do 
Exército Brasileiro. Durante o repique da 
enchente, em meados de abril, cerca de 
280 famílias tiveram de ser reacomodadas 
nos oito abrigos espalhados nos núcleos 
de Marabá, sendo um não-oficial, todas 
receberam apoio da Defesa Civil e cestas 
básicas da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Proteção e Assuntos 
Comunitários.

Famílias retornam para casa após 
repique das cheias dos rios



sAÚDE

limpeza

Ao longo da última semana o Serviço de 
Saneamento Ambiental (SSAM) tem atuado 
fortemente na higienização de ruas, locais 
públicos e espaços com grandes 
aglomerações na cidade. Nesta segunda 
(11), a equipe esteve no Hospital Municipal 
de Marabá (HMM), que recebe a 
higienização especial três vezes por 
semana, sempre durante o período diurno. 
Desde o dia 4 de maio, a limpeza passou a 
ser feita por equipes específicas que 
atuam na pulverização com hipoclorito de 
sódio dissolvido na água, borrifado através 
de uma bomba costal motorizada. 

Equipes do SSAM fazem higienização 
por todos os núcleos da cidade

 Centro de Abastecimento OFarmacêutico (CAF), da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), responsável 

pelo abastecimento do Hospital Municipal de 
Marabá, Hospital Materno Infantil, e todas as 
Unidades Básicas de Saúde, está com fluxo de 
recebimento normal de medicamentos contra 
o novo coronavírus, por parte da Secretaria 
do Estado do Pará (Sespa) até o momento. 
Assim como todos os insumos hospitalares 
para internação e intubação, se necessário. A 
Prefeitura também já providencia 
contrapartida financeira e já mantinha 
estoque de alguns medicamentos antes da 
pandemia, como Azitromicina.

Sespa mantém abastecimento normal 
de medicamentos no município



OBRAS

Covid-19

Com objetivo de trabalhar a prevenção do 
novo coronavírus, no âmbito do serviço 
público municipal, todos os servidores dos 
cemitérios públicos passaram por 
treinamentos específicos, incluindo os 
servidores que trabalham nos cemitérios da 
cidade, seguindo orientações e normas 
técnicas do ministério da saúde e 
Organização Mundial de Saúde. Todos os 
coveiros estão realizando os sepultamentos 
de acordo com as normas técnicas 
específicas no trato ao combate do novo 
coronavírus. Eles trabalham com todos os 
equipamentos de proteção individual (EPIs),

Coveiros recebem treinamento
para sepultamento de vítimas

 obra de construção da primeira ponte Asobre a grota Criminosa, que liga as 
Folhas 20 e 28, estás prestes a ser 

entregue para a população. Ela foi a primeira 
a ser erguida e a estrutura de concreto já se 
encontra em estágio de conclusão, devendo a 
obra ser finalizada por completo esta semana.
De acordo com o engenheiro Thiago Lobo, a 
ponte está praticamente toda executada, 
faltando apenas concretar o guarda-rodas. A 
outra ponte, que liga as Folhas 21 e 27, já se 
encontra com as fundações executadas e 
essa semana avança para os serviços de 
concretagem das alas de apoio.

Ponte que liga as Folhas 20 e 28, 
na Nova Marabá, está quase pronta



CULTURA

 Secretaria de Assistência Social, AProteção e Assuntos Comunitários 
recebeu 500 cestas básicas e 4 mil 

detergentes da concessionária de energia 
elétrica do Pará, Equatorial Energia. A doação 
será destinada às famílias em situação de 
vulnerabilidade social, uma vez que, no período 
de pandemia do novo coronavírus, além da 
demanda normal, aumentou o número de 
pessoas que procuram à Seaspac buscando 
ajuda. As famílias em vulnerabilidade social ou 
profissional autônomo sem renda atualmente 
que desejarem adquirir uma cesta básica, 
devem se dirigir até o CRAS do bairro.

Prefeitura recebe doação de 
cestas básicas e detergentes
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Praça da Juventude disponibiliza aulas 
virtuais durante o isolamento social

A Praça da Juventude, no Km 07, está fechada 
devido ao período de quarentena motivado 
pela pandemia do novo Coronavirus. No 
entanto, as atividades da Praça, que é uma 
extensão da Fundação Casa da Cultura de 
Marabá (FCCM), não param. Os alunos e 
demais interessados que acessarem o 
Facebook da FCCM, podem acompanhar a 
aulas onlines dos mais diversos cursos que 
ocorriam na Praça. Foi feito um cronograma 
com os professores para toda semana 
postarem vídeo. Já tiveram aulas de aulas de 
capoeira, skate, Dança e zumba, as próximas 
serão de flauta doce e musicalização
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