
EM AÇÃO
INFORMATIVO SEMANAL | EDIÇÃO 99 | MARABÁ 13 A 19 DE ABRIL  | 2020  

Cidade Nova e Marabá Pioneira 
recebem iluminação de LED

 A Prefeitura de Marabá está 
realizando constantemente a 
substituição de iluminação de 
postes da rede pública pela 
iluminação de LED. O pacote de 
modernização inclui a troca de 
lâmpadas na Avenida Antônio Maia, 
Marabá Pioneira e as Avenidas 
Nagib Mutran e Tocantins, no Núcleo 
Cidade Nova. Ao todo, somando-se 
as três avenidas, foram substituídas 
366 lâmpadas de vapor de sódio 
por lâmpadas de LED. Outra grande 
obra de iluminação que ocorreu no 
município foi no trecho da PA 150, 
que abrange a área do km-06 até o 
início da ponte do Tocantins, onde 
foram instalados 161 postes novos.

A médica infectologista, Cláudia Dizioli, 
alertou quanto à necessidade do uso de 
máscaras em crianças e discorreu sobre as 
principais dúvidas do coronavírus nos 
pequenos. A princípio, Cláudia Dizioli, pontua 
que na literatura as informações a respeito 
da covid-19 são muito novas, entretanto, nas 
crianças o vírus se manifesta de forma 
menos grave. O Ministério da Saúde mudou 
os grupos de risco incluindo puérperas e 
gestantes, e crianças de até um ano, 
embora não sejam grupo de risco, estão 
reclassificadas com cuidados maiores. A live 
também está disponível no Youtube.

Infectologista infantil esclarece sobre 
o novo coronavírus em crianças



COVID-19

Transporte

A equipe da coordenação de transporte do 
DMTU está fiscalizando o cumprimento das 
recomendações contidas no decreto 
municipal nº32, de prevenção à doença 
COVID-19, em Marabá. A empresa de ônibus 
Integração realiza diariamente a limpeza e 
higienização dos ônibus coletivos com água 
sanitária e álcool, antes de sair e nos pontos 
finais. Os trabalhadores também estão 
fazendo uso de máscara e luva, além de 
disponibilizar álcool em gel, e fazer asepxia 
na passagem da catraca. A fiscalização 
diária também monitora a superlotação dos 
ônibus, através de abordagens.

DMTU fiscaliza higienização do
 transporte público coletivo

esde o dia 14 de abril, representantes Ddos órgãos de segurança 
anunciaram maior vigilância, 

controle e rigidez contra as aglomerações 
em espaços públicos, visando combater o 
novo coronavírus, e desta forma, cumprir o 
que determina os decretos municipal, 
estadual e federal. Os espaços públicos 
estão sendo fiscalizados pelos agentes de 
segurança, como a Polícia Militar e a 
Guarda Municipal, fechando as academias 
ao ar livre, pistas de atletismo, de 
caminhadas e parques públicos com o 
objetivo de evitar as aglomerações.

De forma integrada, órgãos de 
segurança aumentam fiscalização



SEMED

Obras

A comunidade de Murumuru, zona rural de 
Marabá, ganhou uma nova escola 
completamente reformada, onde vão estudar 
seus 245 alunos dos ensinos infantil e 
fundamental e EJA – Educação de Jovens e 
Adultos. Construída há mais de duas décadas, 
a Escola Rui Barbosa há 12 anos não recebia 
qualquer serviço de infraestrutura. A área da 
escola é completamente arborizada, com um 
grande espaço para as recreação dos 
alunos. O prédio apresentava diversos 
problemas no telhado, na parte hidráulica, 
forro e as salas não ofereciam segurança 
para os alunos. Agora ele está pronto para o 
retorno das aulas após a pandemia.

Escola da comunidade de Murumuru
 é totalmente reformada

omo medida preventiva e de Cenfrentamento à pandemia Covid-19, 
a Prefeitura de Marabá, por meio da 

Secretaria Municipal de Educação, 
juntamente com o Conselho de Educação e 
Conselho de Enfrentamento ao Coronavírus, 
decidiu prorrogar a suspensão das aulas até 
o dia 06 de maio de 2020, nas unidades da 
rede pública municipal e privada de ensino 
de Marabá/PA, nos termos do Decreto nº 31, 
de 31 de março de 2020. A Semed garante 
que não haverá prejuízo da manutenção do 
calendário recomendado pelo Ministério da 
Educação.

Aulas na rede pública e privada 
seguem suspensas até dia 06 de maio



SAÚDE

 Secretaria de Assistência Social, AProteção e Assuntos Comunitários 
(Seaspac), trabalha ativamente no 

combate ao Coronavirus entre os mais 
vulneráveis. Toda segunda e quarta-feira, 
no período noturno, e terças e quintas, no 
período diurno, as equipes de Busca e 
Abordagem realizam o monitoramento da 
situação dos moradores de ruas e 
disponibilizam um kit de higiene bucal e 
corporal a cada um, além de orientações 
sobre a pandemia. Eles também recebem 
atendimento médico caso necessário.

Seaspac disponibiliza kits de 
higiene a moradores de rua
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Uso de máscaras é um grande aliado 
da população contra a doença 

Em tempos de pandemia causada pelo 
Coronavírus a máscara de proteção deve ser 
um equipamento essencial para aquelas 
pessoas que precisam sair de casa. O 
comércio funciona de forma parcial, mas com 
rígidas recomendações de enfrentamento ao 
Coronavírus no município, e uma das maiores 
orientações atuais é o uso da máscara, pois 
reduz a probabilidade de contágio. Os 
médicos do CEI explicam que o uso da 
máscara diminui a contaminação na medida 
em que impede o contato das pessoas com o 
vírus espalhado no ar por um espirro ou tosse. 

assistência social
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