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Centrais de testagem rápida são 
implantadas para servidores e população

A Prefeitura de Marabá implantou, a 
Central de Testagem para a Covid-19 
destinada à população. Ela funciona 
no antigo prédio do Centro de 
Especialidades Integradas (CEI), 
localizado na Folha 31. Os testes 
rápidos para detectar a Covid-19 
serão realizados somente através de 
encaminhamento médico, após ter 
sido consultado em uma Unidade 
Básica de Saúde ou no próprio 
Hospital Municipal de Marabá. Para 
garantir a eficácia do teste é preciso 
estar com 10 dias com os sintomas 
da doença. O prédio para a testagem 
dos servidores da saúde e segurança 
é separado, proporcionando mais 
comodidade a todos.

A Secretaria de Assistência Social Proteção 
e Assuntos Comunitários (Seaspac) tem 
prestado assistência aos venezuelanos da 
tribo Warao, que estão residindo em 
Marabá. Com o avanço da pandemia, o 
número de indígenas refugiados da 
Venezuela aumentou. Atualmente a 
Seaspac catalogou 9 famílias, somando 35 
pessoas. Elas estão alojadas na Folha 33. A 
equipe já realizou a distribuição de cestas 
básicas, kits de higiene e está trabalhando 
ativamente para regularizar a 
documentação dos indígenas

Seaspac presta auxílio a 
venezuelanos da tribo Warao



OBRAS

CULTURA

A Fundação Casa da Cultura de Marabá 
(FCCM) segue com os portões fechados ao 
público devido à pandemia do coronavírus, 
mas em meio ao isolamento social, estão 
sendo realizadas atividades como pesquisas, 
capacitação de líderes (coordenadores) e a 
continuidade da reorganização dos acervos. 
Para quem tem interesse em conhecer o 
Museu Municipal de Marabá instalado nas 
dependências da Fundação, basta acessar 
as redes sociais, a exemplo da Página da 
FCCM no facebook, onde a visita pode ser 
feita de forma virtual. Um vídeo explicativo vai 
mostrar o passo a passo para participar.

Visitas virtuais e pesquisas são 
realizadas durante a quarentena

s serviços de infraestrutura nas ruas Oda Folha 12 na Nova Marabá foram 
reiniciados, após o período de 

chuvas.. Dois trechos de duas vias no local 
estão recebendo o serviço de 
terraplanagem, eles fazem ligação com a VP-
7. Toda a área já passou por drenagem, e 
agora o terreno é preparado para receber o 
asfalto. A obra de drenagem e pavimentação 
das ruas das Folhas 5, 10, 11, 12 e 13, é 
realizada pela Prefeitura de Marabá, através 
de um convênio com o Governo Federal, por 
meio da Caixa Econômica Federal, e está 
orçada em mais de 12 milhões de reais.

Obras de pavimentação nas ruas da 
Folha 12 seguem para fase final



SEASPAC

LIMPEZA

Esta semana foi muito movimentada no 
quesito roço, capina e limpeza, promovidos 
pelo Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM), que de segunda-feira a 
sábado promove limpeza de inúmeros 
pontos da cidade e zona rural. uma das 
equipes da SSAM realizou o roço na Vila do 
Burgo. Nesta sexta (29), essa mesma equipe 
roçou a marginal da BR 230, em direção ao 
Km 6. Enquanto uma segunda turma, no 
mesmo período, trabalhou no Km 21, 
sentido Itupiranga, também fazendo roço e 
capina, passando hoje para a Rua do 
Arame, no bairro Bom Planalto.

SSAM promove roço, capina e limpeza 
de meio-fio em diversos locais

s quatro Centros de Referências de OAssistência Social (Cras) da cidade 
estão funcionando em escala durante  

pandemia da Covid-19. Entre os principais 
serviços prestados pelos Centros estão a 
entrega de cestas básicas, leite nutricional, 
enxoval e auxílio funerário para os 
necessitados. A medida visa amparar a 
população mais vulnerável durante esse 
período. A consulta com psicólogo e o 
atendimento com assistente social também 
estão acontecendo, obedecendo todas as 
normas de proteção sugeridas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

CRAS mantém atendimento de
benefícios durante quarentena



SAÚDE

 população da zona rural de Marabá Arecebeu mais uma ponte construída em 
concreto na região da vila Santa Fé. A 

ponte está localizada sobre o rio Café, na 
vicinal que dá acesso ao Projeto de 
Assentamento Tamboril, distante cerca de 80 
quilômetros do centro da cidade. A ponte tem 
24 metros de comprimento por 4,20 metros de 
largura e vai atender mais de 300 famílias, que 
moram nos assentamentos e utilizam a estrada 
para escoar a produção até à cidade. A ponte 
dá acesso a outras comunidades, como a 
comunidade de Morajuba e vila Embaúba e 
serve também como rota escolar.

Comunidades da zona rural 
recebem obras de infraestrutura
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Insumos são doados pela Vale para 
profissionais de saúde do município 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
recebeu, nesta semana, da mineradora Vale, 
a quarta remessa de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) para o combate à 
pandemia do novo coronavírus. São 525 mil 
luvas descartáveis para a segurança dos 
profissionais de saúde da SMS, que fazem 
parte da linha de frente. Na penúltima 
doação, a mineradora entregou 19.200 testes 
rápidos para a Secretaria de Saúde. O 
secretário municipal de Saúde, Valmir Silva 
Moura, considerou muito importante a 
entrega dos insumos e a parceria com a Vale 
e outras empresas.

Zona rural
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