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Prefeitura recebe cinco caminhões 
coletores para a limpeza pública

A Prefeitura de Marabá recebeu cinco 
caminhões coletores de resíduos 
sólidos, que serão usados na limpeza 
pública da zona urbana do município. 
Os veículos destinados ao Serviço de 
Saneamento Ambiental de Marabá 
(SSAM) foram doados pelo Governo 
do Estado. A entrega aconteceu na 
terça-feira (19), no estacionamento 
do Carajás Centro de Convenções 
“Leonildo Borges Rocha, e contou 
com a presença do governador do 
Estado, Hélder Barbalho.  Os 
caminhões coletores estão orçados 
em cerca de um milhão e 800 mil 
reais, comprados em parceria com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

O DMTU, através da Coordenação de 
Educação para o Trânsito, está 
desenvolvendo durante todo este mês, as 
atividades do Movimento Maio Amarelo, por 
meio das redes sociais, uma vez que o 
chamamento nacional é para que a 
sociedade faça o isolamento social, medida 
de combate à Covid-19. As ações presenciais 
foram transferidas para o mês de setembro. 
O tema geral do Movimento para esse ano é: 
“Perceba o risco, proteja a vida”.  No âmbito 
local, está sendo trabalhado o slogan: “Neste 
momento de pandemia, não ocupe leito de 
hospital por imprudência no trânsito.”

Movimento Maio Amarelo é lançado 
on-line e busca proteger a vida



sAÚDE

limpeza

No intuito de reduzir os riscos de 
contaminação do novo coronavírus, a 
Prefeitura, por meio do Serviço de 
Saneamento Ambiental (SSAM), realiza a 
higienização de ruas e espaços com maior 
aglomeração de pessoas. O trabalho está 
sendo feito em duas frentes. Uma com o 
emprego de caminhão pipa, e a outra com 
a utilização de uma bomba costal 
motorizada. Para a pulverização é usada 
uma mistura de água com hipoclorito de 
sódio dissolvido na água, que tem 
mostrado eficiência na eliminação do vírus 
nas superfícies.

Equipes do SSAM higienizam 
espaços públicos e privados

A partir do dia 20 até dia 27 de maio as 
vacinas da 3° fase da Campanha 
Contra Gripe (Influenza A H1N1) serão 

transferidas para as escolas do município. 
As vacinas acontecerão das 8h30min as 
17h30min, com pausa entre 12h e 14h. Ao 
todo, sete escolas do município receberão 
as equipes da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), que atuará em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação (Semed). 
Essa fase da campanha irá vacinar 
professores, crianças de 6 meses à 
menores de 6 anos, gestantes, puérperas 
(mães no pós parto de até 45 dias) e 
pessoas com 55 à 59 anos.

Vacinas contra gripe acontecem em 
oito escolas do dia 20 a 27 de maio  



OBRAS

18 de maio

A saúde mental e a importância de reviver a 
história reforçando a luta contra os 
manicômios foram os principais assuntos 
abordados na trasmissão ao vivo do Centro 
de Atenção Psicossocial em Marabá, no perfil 
da instituição no Facebook, na segunda-feira 
(18). A data é simbólica porque o 18 de Maio é 
o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. 
Devido à pandemia do novo coronavírus, as 
programações foram readequadas para o 
meio digital. Os internautas receberam dicas 
para cuidar da saúde mental nesse 
momento, praticando boa alimentação, 
prática de exercício físico, bom horário de 
sono; e manter conversas virtual com amigos.

CAPS orienta sobre saúde mental 
em transmissão ao vivo

 comunidade da Vila Santa Fé, zona Arural de Marabá, distante cerca de 70 
quilômetros do centro da cidade, às 

margens da estrada do Rio Preto, recebe a 
nova Unidade Básica de Saúde (UBS) José 
Djalma Azevedo, completamente reformada 
e ampliada. O prédio passou por uma obra 
geral em todos os seus setores. No projeto foi 
incluído um auditório para realização de 
palestras e outras atividades. Todos os 
ambientes são novos e estão mobiliados, 
desde a recepção, consultórios, sala dos ACS 
[Agentes Comunitários de Saúde], regulação, 
triagem até farmácia.

Vila Santa Fé recebe UBS José 
Djalma Azevedo reformada



COVID-19

m 18 de Maio de 2012 com o compromisso Ede servir e protefer a cidade de Marabá, a 
Guarda Municipal de Marabá foi instituída. 

A GMM, que faz parte da Secretaria Municipal 
de Segurança Institucional, foi criada para 
fortalecer a segurança institucional do 
município e contribuir com as outras forças de 
segurança nas ações voltadas à columidade 
pública e a ordem. Assegurada pela leis de 
criação 17.361/2009 e o estatuto nacional das 
guardas municipais, a GMM está cada dia mais 
empenhada em assegurar a continuação dos 
serviços públicos municipais e garantir os 
direitos fundamentais dos munícipes.

GMM completa 8 anos de atuação
na segurança pública de Marabá
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TELEFONES ÚTEIS

Prefeitura recebe doação de EPIs, 
testes rápidos e cilindros de oxigênio

Nos dias 14 e 15 de maio, a Secretaria 
Municipal de Saúde recebeu mais uma 
grande doação para apoio no 
enfrentamento ap novo Coronavirus. Foram 
descarregados 19.200 kits de testagem 
rápida, 10 mil aventais, 100 mil luvas e 4 mil 
máscaras N95, doados pela Companhia Vale, 
além de 20 cilindros de oxigênio doados pela 
Empresa Correias Mercúrio e Sinobras. Esta 
foi a terceira doação da Vale para a 
Prefeitura durante a pandemia, totalizando 
28 mil máscaras, 175.600 luvas, 100 óculos, 
19.600 aventais e 19.200 testes rápidos, um 
investimento de cerca dois milhões de reais.

SEGURANÇA
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