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Órgãos de segurança redobram
fiscalização no comércio e fronteiras

 Em cumprimento ao decreto estadual 
609, as entradas no município serão 
fechadas nos feriados da Páscoa e 
Tiradentes. Cada caso será fiscalizado 
pela Polícia Militar, Detran e demais 
instituições de segurança, abrindo 
exceção para casos extremos, como 
de saúde. E em cumprimento ao 
decreto municipal 032, as equipes de 
fiscalização do município receberão 
um reforço do Exército, a fim de 
aumentar a fiscalização em 
estabelecimentos da cidade. 
Atualmente, o município conta com 7 
equipes multidisciplinares para 
fiscalizar o comércio, formadas pela 
Vigilância Sanitária, Segurança 
Patrimonial, Guarda Municipal, DMTU, 
entre outros órgãos.

A Caixa Econômica Federal já disponibilizou, 
na manhã dessa terça-feira (7), o site e 
aplicativo por onde deve ser feita a 
solicitação do Auxílio Emergencial de 
R$600,00 a ser pago devido à pandemia da 
Covid-19. Muitas pessoas têm ido até a sede 
do Comitê do Bolsa Família, aos Cras e a 
Seaspac, gerando aglomerações no 
órgãos. A Secretaria de Assistência Social, 
Proteção e Assuntos Comunitários 
(Seaspac) pede que a população aguarde 
em casa o recebimento do auxílio e utilize 
os meios oficiais, disponibilizados pelo 
Governo Federal, para fazer a solicitação. 

Solicitação do auxílio emergencial 
deve ser feita através de site e APP
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SAÚDE

A equipe Extramuro da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) realiza atendimentos aos 
desabrigados. Na sexta-feira (03) a ação 
ocorreu atrás do Supermercado Matheus e 
contemplou todas as 35 famílias que estão 
no abrigo na Folha 33. Ao todo, foram 
realizados 80 atendimentos lá. A Equipe 
Extramuro tem realizado atividades 
especificamente nos abrigos da cidade 
durante esse período de cheia do rio. No 
sábado (04), as ações ocorreram no abrigo 
da Acrobe e Vila do rato e no domingo (05), 
foi a vez do Abrigo Alzira Mutran. Já foram 
mais de 1200 atendimentos realizados em 12 
diferentes abrigos da cidade.

Equipe Extramuro realiza ações em
todos os abrigos da cidade

édicos dos Hospitais Municipal e MMaterno Infantil (HMI) participaram 
de uma capacitação com objetivo 

de orientar sobre os cuidados e 
mecanismos de intubação do paciente com 
coronavírus e as técnicas para resguardar 
a integridade dos profissionais de saúde. A 
capacitação foi conduzida pela Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 
As orientações procuraram destacar a 
preocupação e o cuidado com todos os 
profissionais para evitar que eles contraíam 
o vírus durante os atendimentos e 
acompanhamento médico dos pacientes.

Médicos do HMM e HMI recebem 
capacitação sobre intubação
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Vigilância sanitária

As equipes da Divisão de Vigilância Sanitária 
de Marabá, com o apoio da Policia Militar, 
Guarda Municipal e Departamento de 
Postura está fiscalizando estabelecimentos 
comerciais e de serviço em funcionamento 
no município, para garantir a prática de 
higiene e das medidas protetivas no 
enfrentamento à pandemia do novo 
Coronavírus. Ao todo, são fiscalizados, em 
média, 30 estabelecimentos por dia, em 
toda a cidade. No primeiro momento o foco 
é orientar aqueles que estão descumprindo 
as regulamentações norteando-os sobre as 
medidas de proteção recomendadas pelos 
decretos municipais no combate à covid-19.

Equipes fiscalizam cumprimento de 
medidas de prevenção à Covid-19

a sexta-feira (03) uma equipe composta Nde servidores da Secretaria Municipal 
(Semma) e da Fundação Zoobotânica 

de Marabá (FZM) deslocou-se ao município de 
Cumaru do Norte, com o objetivo de resgatar 
dois filhotes de onça pintada, que se 
encontravam confinados em uma casinha de 
cachorros em uma fazenda. A equipe de 
resgate, composta de um biólogo da FZM e 
dois servidores da Semma, retornou para 
Marabá na madrugada do dia 04 de abril. 
Antes de chegarem às instalações da FZM, as 
oncinhas passaram por avaliação em uma 
clínica veterinária para checagem da saúde e 
primeiros cuidados médicos do animal doente.

Filhotes de onça são resgatados
e levados à Fundação Zoobotânica 
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Continuam intensos os trabalhos para 
conclusão da ponte que liga as Folhas 20 e 28 
e da ponte que une as Folhas 27 a 21, ambas 
na Nova Marabá. Essas obras vão substituir as 
antigas estruturas que não apresentavam 
segurança aos motoristas, ciclistas e 
pedestres. Nas Folhas 27 e 21, a antiga ponte 
foi retirada, construída há cerca de de 30 
anos. Já em relação à obra das Folhas 20 e 
28, execução do arrasamento das estacas já 
foi concluída. Nas Folhas 13 e 14, as obras da 
nova ponte foram temporariamente 
suspensas devido o alagamento da área

Várias pontes passam por obras
de melhorias, na Nova Marabá

ma parceria entre a Prefeitura de UMarabá com a 23ª Brigada de 
Infantaria de Selva, resultou numa 

ação de higienização de espaços públicos 
que teve início na manhã de quarta-feira 
(01), na rodoviária do Km-06, na Nova Marabá 
e seguiu para outros pontos da cidade. Toda 
a área foi isolada pelos militares do Exército 
e feita a higienização dos boxes das lojas e 
guichês de passagens, bancos, paredes, 
corrimão, piso e área de alimentação. Os 
militares utilizam hipoclorito de sódio e os 
equipamentos de borrifação para 
eliminação do vírus.

Prefeitura e Exército realizam 
higienização de espaços públicos
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