
EM AÇÃO
INFORMATIVO SEMANAL | EDIÇÃO 104 | MARABÁ 18 A 24 DE MAIO  | 2020  

Kits de medicamentos contra a 
covid-19 são distribuídos à população

Os pacientes com sintomas ou com 
testagem positiva para a Covid-19, já 
podem receber o kit de 
medicamentos para tratar a 
doença, desde que apresente a 
receita médica da rede pública, 
usuários do SUS, ou da rede 
particular de saúde, e documento 
de identificação. A entrega 
começou na sexta-feira (22). Para 
realizar o atendimento à população, 
a Secretaria de Saúde instalou um 
trailer em frente ao Hospital 
Municipal de Marabá onde é feita a 
entrega do kit contendo cloroquina, 
azitromicina, ivermectina e zinco. O 
trailer estará aberto à população 
diariamente, das 8 às 17 horas.

Com a finalidade de adquirir materiais e 
equipamentos médicos para serem usados 
por profissionais de saúde, no combate à 
pandemia da Covid-19, a Justiça Federal 
por meio da 1ª Vara de Marabá, destinou 50 
mil reais de recursos para a Prefeitura de 
Marabá, a serem aplicados na Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). Os recursos são 
provenientes do cumprimento de penas de 
prestação pecuniária, transação penal e 
suspensão condicional do processo nas 
ações criminais para enfrentamento ao 
novo coronavírus.

Justiça Federal destina 50 mil 
reais para o combate à covid-19



ESPORTE

os meses de março e abril os serviços Nda obra de contenção dos rios, 
realizados nos bairros Francisco 

Coelho e Amapá, não pararam. Enquanto o 
canteiro da obra estava submerso, foi 
iniciada a confecção das peças pré-
moldadas para os catorze módulos do 
projeto. Neste período foram produzidas 89 
peças por módulo, com 30 metros de 
comprimento cada. A equipe está 
aguardando o nível do rio chegar a cota de 
6,30 metros para prosseguir com os serviços 
nas estruturas de concreto sobre as estacas. 

Nova etapa da obra de contenção dos 
rios Tocantins e Itacaiunas é iniciada

Os moradores do bairro Vale do Itacaiúnas, 
no complexo Cidade Nova, percebram a 
diferença nas ruas do núcleo, após as 
máquinas realizem o serviço de 
terraplanagem, deixando as vias mais 
acessíveis. Nesta semana, mais de sete ruas 
receberam os serviços de recuperação, entre 
as quais estão as ruas 10 e 5, a Armando Brito 
e a Fortaleza. Os serviços também se 
estendem ao bairro São Miguel da Conquista. 
Nas vias foi utilizada piçarra para aterrar 
alguns trechos e nivelar a pista.

Ruas do Núcleo Cidade Nova recebe
serviços de recuperação de vias

A equipe da operação Tapa-Buraco da Sevop 
atuou, esta semana, em vários bairros da 
cidade, recuperando a camada de asfalto de 
diversas ruas. Entre os bairros que receberam 
serviços estão o Bom Planalto, Araguaia e os 
núcleos da Marabá Pioneira e Nova Marabá. A 
semana começou com os trabalhos na Rodovia 
Transmangueira, via de acesso da Cidade Velha 
à Nova Marabá, na avenida Marechal Deodoro e 
Rua Pará, no bairro Santa Rosa.

Serviços de Tapa-buracos são 
executados em toda a cidade
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Quando o isolamento social passar e as 
crianças de Marabá retornarem às 
atividades escolares, os mais de 500 alunos 
da Escola Walquise Viana Silveira poderão 
comemorar a volta às aulas com uma 
quadra de esportes completamente nova. A 
obra já está na fase de construção do piso 
e colocação da estrutura metálica da 
cobertura. A quadra de futebol receberá a 
pintura completa, estando apta a receber 
jogos de vôlei, futebol, handebol, e outros. A 
comunidade do distrito de São Félix 
recebeu a Escola Walquise Viana 
totalmente reformada em junho de 2019. 

Escola Walquise Viana vai ganhar 
quadra de esportes

bedecendo todas as recomendações Onecessárias para evitar a proliferação 
da Covi-19, como o distanciamento, uso 

de máscaras e uso de álcool em gel ou 70%, foi 
entregue para a comunidade da Vila Santa Fé, 
a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) José 
D’jalma Azevedo, nesta quarta-feira (20). A UBS 
foi completamente reformada e ampliada, 
contando agora com novos consultórios 
médicos e de enfermagem, farmácia, sala de 
regulação, sala de vacina, ampla recepção, 
banheiros adaptados para PNE – Portadores 
de Necessidades Especiais – e auditório para 
realização de palestras e capacitação.

UBS reformada e ampliada 
é entregue na Vila Santa Fé



ASSISTÊNCIA SOCIAL

 projeto “Cidade Limpa” do ODepartamento do Código de Postura de 
Marabá, em parceria com o SSAM 

(Serviço de Saneamento Ambiental), implantou 
na terça-feira (19), 38 lixeiras recicláveis na Vila 
Santa Fé, localizada a 72 quilômetros de 
Marabá. O objetivo do projeto, como o próprio 
é manter as vias sem lixo e dar uma destinação 
sustentável aos materiais que seriam 
descartados.  As lixeiras são confeccionadas 
com materiais recicláveis, onde a reciclagem 
acontece no próprio Departamento de Postura. 
Os materiais são os recolhidos em via pública 
do município e são reaproveitáveis.

SSAM e Postura implantam lixeiras 
sustentáveis na Vila Santa Fé
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Seaspac produz máscaras para 
integrantes do Programa Criança Feliz

A Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac), 
através do Departamento de Emprego e 
Renda (DER) confeccionou máscaras de pano 
para serem doadas para as crianças que 
fazem parte do Programa Criança Feliz (PCF) 
do município. Ao longo das últimas semanas 
mais de 185 crianças, de 0 a 3 anos, sem 
necessidades especiais, e de 0 a 72 meses, 
portadoras de necessidades especiais, 
receberam máscaras adaptadas para sua 
idade. O programa cobre atualmente 316 
crianças e 92 gestantes e funciona 
normalmente por meio de visitas domiciliares. 

Postura
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