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Novo decreto permite abertura parcial
do comércio para serviços essenciais

 O novo decreto, ampliando as 
atividades e serviços essenciais de 
que trata o decreto n°26, referente ao 
fechamento do comércio, tem como 
principal objetivo evitar o 
desabastecimento do município, e 
entra em vigor a partir de terça-feira 
(31). Fica autorizada a abertura e 
funcionamento de lojas de material 
de proteção, de distribuição de gás e 
água, de produto de informática, de 
produtos hospitalares, de materiais 
de construção e outras, consideradas 
essenciais. Como condição, os 
estabelecimentos deverão 
intensificar as ações de limpeza. A 
equipe da vigilância sanitária irá 
fiscalizar o cumprimento do decreto 
periodicamente pela cidade. 

A Secretaria Municipal de Saúde informa  
que, devido a grande procura pela 
vacinação contra influenza, as mais de 
13.430 doses – número estipulado com base 
nos dados do IBGE – foram esgotadas em 
apenas um dia e meio de campanha. Como 
a Secretaria depende do envio de novas 
doses do Ministérios da Saúde e Secretaria 
Estadual de Saúde, a campanha está 
temporariamente suspensa, até a chegada 
da remessa já solicitada. a campanha 
retomará seu fluxo normal, nos postos de 
saúde da sede,  zona rural e Drive-Thru.

Mais de 13.430 idosos foram vacinados
na primeira fase da campanha  



Gestão

CAPS

O Centro de Atendimento Psicossocial está 
funcionando em regime especial. Não estão 
sendo realizados os grupos de trabalho ou 
convivência, nem as sessões de terapias de 
pessoas estáveis, que devem procurar o 
órgão apenas para renovação de receitas. O 
atendimento é apenas em casos de pacientes 
em crise e acolhimentos de primeira vez. 
“Quem convive com alguém com transtorno 
em casa é importante que se faça o kit de 
primeiros socorros da saúde mental. Manter o 
corpo ativo com exercício físico, meditação e 
cuidar do espiritual. Em caso de crise ou piora, 
a orientação é que vá para o CAPS, não para o 
hospital”, destaca o médico Charles Roosevelt.

Atendimento no CAPS III funciona 
em regime especial durante quarentena

 comitê de enfrentamento ao OCoronavírus montado pela Prefeitura 
de Marabá se reuniu novamente nesta 

sexta-feira, 27, no auditório da sede do Paço 
Municipal para tratar novas medidas 
relacionadas à covid-19. A reunião contou com 
a participação da médica cirurgiã vascular 
intensivista Tatiana Carvalho, que tirou dúvidas 
relacionadas à proliferação da doença. Ela 
pontuou que com ou sem flexibilização do 
comércio é preciso redobrar os cuidados com 
a higiene, como manter as mãos sempre 
limpas, proteger o rosto com os braços ou um 
lenço ao tossir ou espirrar e manter uma 
distância de dois metros das pessoas.

Comitê de enfrentamento ao 
Coronavírus discute novas medidas



Saúde

DEFESA CIVIL

Com a vazão dos rios Tocantins e 
Itacaiunas, centenas de famílias que estão 
desabrigadas começaram a planejar o 
retorno para as residências, porém a 
Defesa Civil do município não recomenda 
que nenhuma família volte neste momento 
e aguardem os serviços de limpeza das 
ruas atingidas pela cheias. Mais de 4 mil 
famílias foram atingidas, sendo que 917 
estão em abrigos construídos pela 
prefeitura. O Serviço de Saneamento 
Ambiental de Marabá e as Secretarias de 
Obras e Saúde foram mobilizados para 
realizar o serviço de limpeza das ruas.

Órgão solicita que famílias só retornem 
às casas após limpeza das ruas

 Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Apor intermédio do Departamento de 
Atenção Básica (DAB), leva 

atendimento de saúde nos diversos abrigos 
oficiais, visando facilitar a vida das pessoas 
atingidas pela enchente dos rios, bem como 
desafogar as Unidades de Saúde neste 
período de pandemia. Durante a semana, os 
profissionais de saúde da equipe Extramuro 
visitaram todos os abrigos levando serviços 
de atendimento médico e de enfermagem, 
vacinas, aferição de pressão arterial e de 
glicemia; emissão de cartão SUS e entrega 
de medicação (mediante prescrição).

Ação Extramuro leva atendimento
 médico aos abrigos



CULTURA

Coronavírus

Não são poucos os casos de Fake News que 
têm sido espalhadas na cidade. Em época de 
pandemia, a Prefeitura de Marabá alerta a 
importância de não se compartilhar notícias 
sem a devida confirmação de veracidade. O 
principal cuidado que se deve ter é sempre 
checar a informação com alguma fonte 
oficial. No caso do coronavírus, as principais 
fontes oficiais são a Secretaria de Saúde do 
Município (SMS), a Secretaria de Saúde do 
Estado (SESPA), a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o Ministério da Saúde e a 
Sociedade Brasileira de Infectologia.

Compartilhamento de Fake News 
pode oferecer riscos

urante o período de quarentena, muitos Dpais têm dificuldades em lidar com a 
energia acumulada das crianças em 

casa. Para ajudar nessa missão, a Fundação 
Casa da Cultura de Marabá (FCCM) preparou 
uma série de histórias lúdicas online, contadas 
para as crianças nesse período de isolamento 
domiciliar. As histórias são produzidas pela 
equipe da Companhia das Artes da FCCM e 
postadas diariamente no Facebook da 
Fundação Casa da Cultura. Além do 
entretenimento, o lúdico também é importante 
na formação e desenvolvimento da 
criatividade e aprendizagem dos pequenos. 

Casa da Cultura disponibiliza 
histórias lúdicas online para crianças
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