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Equipes da Postura e Exército 
higienizam aeroporto de Marabá

 Os serviços de higienização em 
locais públicos realizados pelo 
Código de Postura de Marabá em 
parceria com a 23ª Brigada de 
Infantaria de Selva do Exército 
Brasileiro estão em continuidade 
como medida de combate à 
proliferação do novo Coronavírus. 
Na tarde de quarta-feira (8), a ação 
aconteceu no aeroporto de Marabá. 
A limpeza foi feita sobre cada setor 
do aeroporto como áreas externas 
e de embarque, atendimento, 
saguão de espera, lanchonetes e 
lojas. Os militares utilizam na 
higienização o hipoclorito de sódio 
e equipamentos de borrifação para 
eliminação do vírus. 

A Trupe Paneiro de Histórias, iniciativa 
vinculada a Secretaria de Educação do 
Município (Semed), que já realiza a 
formação de professores das salas de 
leitura, doação de livros e contação de 
histórias para crianças, agora também tem 
como alvo as pessoas da 3ª idade. A ideia é 
que os participantes da Trupe, leiam um livro 
por dia para os idosos de suas residências e 
gravem a iniciativa, disponibilizando-a 
online para que as histórias possam ser 
compartilhadas por outros idosos. 
Atualmente a Trupe conta com 12 membros.

Semed: Marabá Leitora inicia projeto 
de contação de história para idosos



COVID-19

Divisa

A Vigilância Sanitária segue orientando todos 
os estabelecimentos comerciais da Avenida 
Antônio Maia, na Marabá Pioneira, quanto ao 
cumprimento do Decreto 32, da Prefeitura de 
Marabá. A partir desta segunda-feira (13), em 
caso de descumprimento das medidas 
preventivas são aplicadas notificações, autos 
de infração e até mesmo, caso persistam as 
infrações, interdição do estabelecimento. O 
número de equipes da Vigilância Sanitária 
aumentou de cinco para 12, com o reforço do 
Exército. A estimativa é que 60 homens 
reforcem a fiscalização. Eles vão fiscalizar 
bancos e lotéricas, que estão sendo maior 
gargalo atualmente da Vigilância Sanitária.

Vigilância Sanitária orienta 
comerciantes na Marabá Pioneira

 Centro de Especialidades Integradas O(CEI) está funcionando com 
atendimento reduzido em 50% durante 

esta quarentena. A medida ajuda no 
combate a disseminação do novo 
coronavírus, segue todos os protocolos 
recomendados pelo Ministério da Saúde (MS) 
e abrange a todas as 16 especialidades, com 
ressalva para a pediatria. Fábio Lima, gerente 
do CEI, explica que a redução no número de 
atendimentos diários foi preciso para evitar 
aglomeração. Além disso, os pacientes 
classificados no grupo de risco têm o 
atendimento adiado para evitar a exposição.

CEI está com atendimento 
especial para evitar aglomeração
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Obras

As famílias que moram no residencial 
Magalhães, no bairro São Félix, 
acompanharam o trabalho diário das 
máquinas da Secretaria de Viação e Obras 
Públicas (Sevop), na manutenção das vias 
do bairro. Enquanto as principais ruas foram 
recuperadas, outros pontos foram abertos 
para passagem de veículos e pedestres. As 
ruas receberam escória nos trechos mais 
críticos. Uma máquina motoniveladora 
realizou a terraplanagem das ruas e a 
abertura de novos trechos. A pista é nivelada 
com um rolo compactador, deixando mais 
acessível para os moradores e veículos.

Vias são recuperadas no Residencial
Magalhães em São Félix

este período de chuvas, em que mato Ncresce com muito mais facilidade, o 
Serviço de Saneamento Ambiental de 

Marabá intensifica os serviços de roço, 
capina e limpeza de esgotos, visando manter 
a cidade limpa e também melhorar o 
escoamento de águas pluviais. Receberam 
serviços de capina a Avenida Minas Gerais, o 
central da Rodovia Transamazônica, entre o 
Posto do Bolinha e o Aeroporto. Ainda no 
Núcleo Cidade Nova, uma equipe fez limpeza 
de esgoto na Avenida Paraíso e na Avenida 
Paraná, no Bairro São Miguel da Conquista, 
capina de ruas e aprofundamento de valas.

SSAM realiza roço e campina nas ruas
 da Cidade Nova e Nova Marabá



dmtu

SSAM

Após a baixa no nível dos Rios Tocantins e 
Itacaiunas e muitas ruas saírem do 
alagamento, o Serviço de Saneamento 
Ambiental de Marabá (SSAM), iniciou o trabalho 
de limpeza das áreas atingidas. Toneladas de 
entulhos foram retirados das ruas e foi iniciada 
a higienização das vias. No bairro Santa Rosa, 
na Marabá Pioneira, as equipes trabalharam 
nas ruas Mestre Olívio, Pará e Avenida Silvino 
Santís. Foi utilizado um caminhão pipa para 
fazer a limpeza da via e calçadas das 
residências. O serviço de higienização 
também acontece em vários locais públicos.

Ruas atingidas pelas cheias são 
totalmente higienizadas 

 Departamento Municipal de Trânsito OUrbano (DMTU) está realizando a 
implantação de novas placas de 

sinalização na cidade. Ao todo, serão 
colocadas 30 novas placas, no perímetro da 
rodovia Transamazônica BR-230. Serão quatro 
modelos diferentes que têm como principal 
objetivo a educação no trânsito e alertar para 
infrações que são corriqueiras no município. As 
placas são confeccionadas com chapa de aço 
e pórtico galvanizado e afixadas no concreto. 
As placas contém informações sobre regras de 
ultrapassagem, mão preferencial, limite 
máximo de velocidade e faixas de pedestres.

Transamazônica recebe 30 novas 
placas de sinalização de trânsito
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