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HMM e Hospital Sírio-Libanês iniciam 
projeto Lean nas emergências

 Representantes do Hospital Sírio-
Libanês de São Paulo reuniram-se 
nesta segunda-feira (10) com 
diretores do Hospital Municipal de 
Marabá (HMM), o secretário municipal 
de Saúde (SMS) Luciano Lopes Dias e 
diretores da SMS, para dar início aos 
trabalhos em parceria com a casa 
de saúde da capital paulista. A 
primeira reunião de trabalho, no HMM, 
serviu para apresentação de todo 
programa da parceria e também 
apresentação da equipe médica e 
de diretores do Hospital de Marabá. A 
parceria consiste em ações com o 
objetivo de reduzir a superlotação 
nos atendimentos de urgência e 
emergência. Os consultores ficarão 
por dois dias no HMM acompanhando 
o dia a dia dos atendimentos.

Atualmente o Centro de Controle de Zoonoses 
está com falta de teste rápido para detectar 
leishmaniose em animais, isso acontece 
porque a quantidade de kits de testes rápidos 
enviada pelo Estado ao CCZ e início deste 
ano, não corresponde a demanda do 
município. Por mês, são pedidos em torno de 
1.200 testes para leishmaniose visceral, mas o 
Estado envia uma média de 400 unidades. O 
CCZ recomenda que os donos passem 
repelente em seus animais, de acordo com a 
prescrição de cada tipo de material.

Envio de testes rápidos de leishmaniose
feito pelo Estado não suprem demanda  



ESPORTE

ma área comercial de intenso fluxo na Ucidade foi totalmente recuperada no 
núcleo da Cidade Nova. A marginal da 

Rodovia Transamazônica, em um trecho de 
aproximadamente um quilômetro, foi 
completamente urbanizada, com a via 
pavimentada, iluminação e, agora, recebe a 
plantação de gramas. A obra começou no 
ano passado com serviços de drenagem, 
terraplanagem e pavimentação. O projeto 
consistia na organização do espaço 
comercial com área de estacionamento, 
acessibilidade, área verde e nova 
iluminação em toda a extensão.

Projeto de urbanização da Rodovia
Transamazônica entra na reta final

Durante a semana a equipe de recuperação 
de vias do Serviço de Saneamento Ambiental 
de Marabá atuou em diversas ruas da cidade. 
Na sexta-feira (07), o trabalho foi direcionado 
à estrada do Taboquinha, Belo Horizonte, com 
a colocação de escória para melhorar o 
tráfego dos moradores da região. Ao longo da 
semana as equipes atuaram nas Avenidas 
Itacaiunas, na Cidade Nova, Amazonas e 
Minas Gerais, no Belo Horizonte, Rua 9, no Vale 
do Itacaiunas e Rua do Arame, no Bairro da 
Paz.

Serviço de recuperação de vias 
melhoram tráfego das ruas

Os serviços de recuperação da camada de 
asfalto pela cidade não cessam. Os 
trabalhadores da Secretaria de Viação e Obras 
Públicas (Sevop) estiveram, na última semana, 
em vários bairros realizando a operação Tapa-
buraco, a colocação de trilhos e construção de 
lombadas. Foram recuperados trechos na 
Ponte do Rio Itacaiunas e São Félix. Na Avenida 
Tocantins com a rua Teresina e Avenida Goiás 
foram colocados trilhos de 7 metros.

Equipes atuam na colocação de 
trilhos e lombadas na cidade

OBRAS



SAÚDE

EDUCAÇÃO

Encerrou na sexta-feira (07), a primeira 
Formação em Rede do ano para os 
servidores da educação. Participaram 1.330 
educadores de vários setores da escola, 
sendo professores de sala de aula, sala de 
leitura, laboratório de informática, técnicos 
pedagógicos e gestores. Os estudos giram 
em torno do Planejamento Pedagógico na 
Perspectiva da BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular).  A SEMED, nos últimos 
dois anos, estabeleceu parcerias fortes no 
segmento da consultoria educacional, entre 
elas estão a Fundação Lemann, Sincroniza 
Educação, Mathema e Elos Educacional.

Cerca de 1300 educadores participam 
da primeira Formação em Rede do ano  

 comunidade do bairro de São Félix II Avai receber em breve o novo postinho 
de saúde. Os serviços de reforma do 

novo prédio da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Amadeu Vivacqua já se encontram 
bastante avançados, restando apenas os 
acabamentos da parte interna. O novo 
prédio vai contar com quatro consultórios 
médicos, consultório odontológico, 
farmácia, auditório, setor administrativo, 
triagem, sala de vacina, entre outros. O 
projeto está sendo executado com 
recursos próprios da Prefeitura de Marabá 
e orçado no valor de R$ 146.409,21.

Obras da UBS Amadeu Vivacqua,
 no São Félix II, avançam   



Cultura

Segurança

O Departamento Municipal de Segurança 
Patrimonial (SMSP) lançou a operação “Praça 
Segura”, visando oferecer maior presença 
dos agentes patrimoniais nesses 
logradouros, não só para inibir a depredação 
do patrimônio público, mas também prevenir 
crimes contra a ordem pública. Em razão da 
recente inauguração, o projeto teve início na 
Praça São Francisco, que será como plano 
piloto, com a intenção de estendê-lo para 
outros logradouros desse tipo. Os agentes 
patrimoniais fazem também trabalho de 
conscientização junto aos visitantes, para 
que também contribuam com a preservação 
do patrimônio exposto na praça.

 Departamento de Segurança Patrimonial 
inicia operação “Praça Segura”

ilhares de pessoas se reuniram no Múltimo domingo (09) à noite, na Orla 
de Marabá, em frente à Casa 

Bandeira, para celebrar o pré-carnaval de 
Marabá. O evento foi realizado pelo Bloco 
Cachaça e Cia e contou com apoio logístico 
da Prefeitura, através da Secretaria de 
Cultura (Secult). O início da festa se deu com 
a animação Banda Sempre Assim, que levou 
o pagode para as ruas da Orla. Na sequência 
o cantor, Diego Aquino, levou sua conhecida 
mistura de ritmos para avenida. Logo após 
foi a vez do cantor, Luizinho Swing, explodir a 
galera com seu ritmo contagiante.

Pré-carnaval anima foliões na
 Avenida Marechal Deodoro 



Vacinação

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria de Assistência Social, Proteção e 
Assuntos Comunitários (Seaspac), com apoio 
dos programas Criança Feliz e Saúde da 
Criança e do Adolescente e Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) realiza ações na 
Semana Nacional de Prevenção da Gravidez 
na Adolescência. Trata-se do ciclo de 
palestras nos quatro CRAS (Centro de 
Referência em Assistência Social) e CREAS 
(Centro de Referência Especializado em 
Assistência Social), visando chamar a 
atenção dos riscos dessa gestação 
prematura para as mães e respectivos bebês.

Seaspac realiza ações na Semana Nacional 
de prevenção da gravidez na adolescência

m novo ciclo da campanha de Uvacinação contra o sarampo começa 
nesta segunda-feira (10). O objetivo é 

imunizar pessoas com idade entre 05 a 19 
anos. No dia 15 de fevereiro, a Secretaria de 
Saúde realiza o dia D da campanha em 
todos os postinhos de saúde, entre 08 às 17 
horas. Além disso, alguns bairros, como 
Araguaia e Bela Vista, contarão com postos 
móveis. Pessoas que já tomaram as doses 
necessárias do calendário vacinal não 
precisam mais se imunizar, caso tenham 
como comprovar na carteira de vacinação.

SMS inicia novo ciclo da campanha de 
vacinação contra o sarampo
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