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2.669  já estão
imunizados

VACINA COVID-19 



Município já vacinou 2.669 pessoas
VACINA COVID-19 

A procura pela vacina tem seguido um ritmo 
acelerado no Centro de Especialidades Integradas 
(CEI), posto de vacinação contra a covid-19, 
montado pela Secretaria Municipal de Saúde. Até a 
sexta-feira (05), mais de 70 % das doses recebidas 
pelo município para vacinação dos profissionais de 
saúde foram aplicadas. Marabá está na segunda 
etapa da 1ª fase da vacinação que ainda prioriza os 
profissionais que trabalham na linha de frente 
contra a covid-19, tanto na rede pública quanto 
privada. O município segue o plano de vacinação 
estadual, mas se organizou dividindo a primeira fase 
em 3 etapas. 

Segundo Nota Técnica, a primeira etapa da primeira 
fase da vacinação contempla os profissionais de 
saúde que trabalham na linha de frente do Covid-19, 
dentro dos hospitais da cidade. A segunda etapa da 

primeira fase de vacinação está vacinando 
profissionais que trabalham na assistência à 
síndrome gripal. Na 3º fase serão priorizados 
indivíduos que possuam comorbidades, como 
diabetes, hipertensão e obesidade.
A 4º fase será para profissionais da educação, Forças 
Armadas, funcionários do sistema penitenciário, 
população privada de liberdade e pessoas com 
deficiência permanente severa. Ainda não há 
previsão de distribuição das vacinas para as demais 
fases da campanha.

Para serem vacinados, os profissionais de saúde 
devem portar a declaração especificando que 
trabalham em atendimento direto com pacientes 
Covid-19, assinada e carimbada pelo gestor do local 
em que trabalha, além de Carteira de Trabalho e/ou 
Carteira de Identificação Profissional. 
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Museu Municipal já recebeu mais de 6 mil visitas
A primeira visita de Seu José Mendes, 80 anos, ao 
Museu Municipal Francisco Coelho, foi marcada por 
muita emoção devido às lembranças vivenciadas a 
cada contato com as mostras do acervo. Não foi a 
modernidade e a tecnologia presentes no museu que 
impressionaram o idoso, mas, as imagens e objetos 
antigos que fazem parte da história do marabaense, 
que inclusive, se deparou com uma pomba de 
madeira confeccionada por ele e exposta na sala que 
homenageia a festa cultural do Divino Espírito Santo.

Aberto há aproximadamente 6 meses, o Museu 
Francisco Coelho  já recebeu  mais de 6.254 mil 
visitantes. Atualmente tornou-se ponto de parada 
para turistas e moradores que desejam conhecer um 
pouco mais do município ou ainda, relembrar a 
história. As visitas podem ser feitas de terça a sexta-
feira, das 09h às 17h.  E sábado e domingo das 09h às 
13h.  As visitas são guiadas por estudantes de 
história e são permitidas no máximo 10 pessoas em 
cada grupo. 

HISTÓRIA

Seu José Mendes ficou encantado com o museu Espaço conta narrativa da festa do Divino Espírito Santo
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Equipes atuam diariamente
Quem transita por Marabá nos últimos anos tem 
visto uma cidade limpa, organizada e iluminada. O 
principal responsável por esse trabalho é o Serviço 
de Saneamento Ambiental (SSAM), que atua na 
prevenção de alagamentos, coleta de lixo, 
manutenção das praças, recuperação de vias, 
limpeza das ruas, roço, capina, gari dos rios e na 
iluminação pública. 
A prefeitura conta hoje com 15 caminhões coletores, 
11 caçambas, 5 pás carregadeiras, 5 
retroescavadeiras, caminhão limpa fossa e mais de 
600 colaboradores, entre garis, agentes de 
conservação, motoristas, operadores de máquinas e 
fiscais para formar o time da limpeza e preservação.

Coleta
Atualmente o SSAM tem 25 equipes fazendo a coleta 
de resíduos dia e noite na cidade. A ação ocorre de 
segunda à sábado, a partir das 7h da manhã. As 
equipes são divididas entre manhã e noite..

Limpeza
Além dos lixos residenciais, há um esforço para 
manter as ruas e  rios da cidade limpos. Para isso o 
SSAM dispõe de várias equipes que realizam 
regularmente a varrição, roço e capina do município 
em todos os núcleos. No período chuvoso há um 
reforço na limpeza de grotas e bueiros.“Temos que 
chegar no fim do inverno com as grotas limpas. O 
ano todo tem gente limpando as grotas, 
manualmente ou com máquinas, desobstruindo 
bueiros. Equipe de coleta de entulho”, comenta o 
presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM) Múcio Andalécio.
Vale ressaltar também que a SSAM, em parceria com 
a Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop) vem 
realizando a instalação de lixeiras sustentáveis no 
município. Já são mais de 600 lixeiras instaladas. 
A zona rural também já recebeu mais de 100 lixeiras, 
entre elas a Vila Santa Fé e Capistrano de Abreu
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CIDADE LIMPA
Serviço garante limpeza 

de ruas, grotas, rios e 
coleta de lixo
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PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA CONTORNO 
A Avenida Contorno/Tamboril, no núcleo São Félix II 
já recebeu pavimentação em concreto, melhorando 
o trânsito de veículos e pedestres no local. A etapa 
seguinte é a construção das calçadas. Um amplo 
serviço de infraestrutura foi realizado por etapas, 
desde a drenagem profunda passando pela 

terraplanagem e pavimentação.  Esta é uma 
importante obra para o bairro onde a população já 
esperava há décadas. “Foram 30 anos de espera. Só 
chegava aqui promessas, mas ninguém fazia nada e 
hoje nós temos uma rua asfaltada digna de se 
morar”, relata o comerciante Fernando Campos.

SÃO FÉLIX

Outras ruas transversais também foram pavimentadas População já esperava pela pavimentação há décadas
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Avenida Tamboril é uma via de intenso comércio A etapa seguinte é a construção das calçadas.

Equipe finalizando serviço na Avenida Contorno Morador Fernando Campos está feliz com a conquista



ESTÁDIO

SALA DO EMPREENDEDOR

MEIO AMBIENTE

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ACONTECE NA CIDADE

Nesta semana foi iniciada a montagem da estrutura 
metálica da cobertura do novo estádio municipal de 
Marabá, mais um grande passo para a finalização da obra 
que deve ser entregue ainda no primeiro semestre deste 
ano. Com apoio de um guindaste as estruturas metálicas, 
com cerca de 1,6 toneladas, são erguidas e colocadas nas 
colunas de sustentação ou pilares. Ao todo 19 peças, as 
chamadas tesouras metálicas, serão utilizadas. Essas 
estruturas são compostas por treliças metálicas.

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) 
entregou no dia 26 de janeiro nove caixas de arquivos, com 
todo acervo documental coletado pelo órgão, durante os 
últimos dois anos, sobre o Projeto de Regularização 
Fundiário do Bairro Liberdade, para a Companhia de 
Habitação do Estado do Pará (Cohab) pertencente ao 
Governo do Estado. A Parceria entre Governo Do Estado e 
Prefeitura de Marabá se deu em janeiro de 2019 através do  
Termo de Cooperação Técnica nº01/2019, se encerrando 
em janeiro de 2021. 

Na terça-feira, dia 02 de fevereiro a Sala do Empreendedor 
de Marabá recebeu cerca de 40 alunos do 1º ano do ensino 
médio, do Grupo Educacional Futuro. Além de conhecer o 

local e os serviços oferecidos, os adolescentes tiveram a 
oportunidade de assistir a uma palestra sobre 

empreendedorismo, desenvolvimento, emprego e renda. 
Na apresentação também foi abordado o modo de 

funcionamento da própria Sala do Empreendedor. A ideia 
é despertar o interesse das crianças e adolescentes em 

empreender

Só neste início de 2021 a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente (Semma) já realizou dois resgates de animais em 

situação de maus tratos no município. Onde é constatado 
maus-tratos intencional é aberto um processo 

administrativo, que pode resultar em advertência ou multa. 
O valor varia de 500 a três mil reais, sendo triplicado o valor 

caso o animal venha a óbito conforme Lei Nº 9605/98, 
artigo 32 e Decreto Federal nº 6514/2008 artigo 29.
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As equipes de agentes de endemias de combate ao 
mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, 
chikungunya e zika, intensificam as ações nos bairros 
para identificar e eliminar os locais de deposição das 
larvas do mosquito e orientar os moradores para 
evitar pontos de acúmulo de água.

Na manhã desta quarta-feira (3), os agentes 
percorreram as ruas do bairro Liberdade, núcleo 
Cidade Nova, realizando as visitas domiciliares, 
respeitando os protocolos da vigilância sanitária para 
evitar a propagação do novo coronavírus. Os agentes 
trabalham com utilização de máscaras, fazem uso do 
álcool em gel e mantém o distanciamento dos 
moradores.

O trabalho de prevenção à dengue neste período de 
pandemia sofreu algumas adaptações, mas a ação 
continua para manter os bons resultados dos anos 
anteriores, onde nenhum caso de dengue, 

Intensificadas as ações de 
combate à dengue, chikungunya e Zika  

chikungunya ou zika venha a ser registrado 
novamente. 

“A coordenação de endemias da Secretaria Municipal 
de Saúde continua fazendo a vigilância e o controle 
das doenças endêmicas em Marabá. Estamos num 
período de chuvas onde o aumento dos criadouros 
do mosquito aumenta muito. Ainda não temos 
nenhum caso da doença, mas é importante que a 
população faça sua parte limpando os quintais, não 
deixando água parada e fazendo monitoramento 
diário e mensal de sua área,” alerta Amadeu Moreira, 
coordenador municipal de Endemias e Vigilância 
Ambiental. 

Uma das residências visitadas pela equipe foi o da 
dona de casa Maria Luiza Nascimento da Silva, que 
mora na travessa Planalto. Ela conta que faz de tudo 
para se proteger. “Eu tenho me protegido da dengue e 
aqui nós não deixamos acumular água em lugar 
nenhum”, disse dona Maria Luiza.

SAÚDE
Equipes de endemias vão 

de porta em porta
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DMTU: 156
ILUMINAÇÃO PÚBLICA:  (94) 99263-1919 | 98159-5050
DISQUE DENÚNCIA: (94) 98198-3350 | 3312-3350

DEFESA CIVIL: 3321-8990
SEMMA (94)99145-1982
GUARDA MUNICIPAL: 153

TELEFONES ÚTEIS

maraba.pa.gov.br

@marabapagov @prefeituramaraba @marabapagov Prefeitura de Maraba
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