
INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA DE MARABÁ 
EDIÇÃO 135 | MARABÁ 21 A 28 DE MARÇO  | 2021

Início da vacinação
acima de 60
anos nesta terça (30)

SAÚDE



Marabá inicia imunização de idosos
a partir de 60 anos 

COVID-19 

Com a chegada da nova remessa de 5.200 doses de 
vacina contra a covid-19, nesta terça-feira (30), a 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dará início a 
vacinação dos idosos a partir dos 60 anos. 

Para atender a demanda, mais dois pontos de 
vacinação foram acrescentados e agora são 8 os 
locais. A Escola CMRio, na folha 13 e Praça da 
Juventude no km.07, se juntam aos demais pontos.

A vacinação em Marabá iniciou em 19 de janeiro. 
Nessa primeira fase, foram vacinados profissionais 
de saúde e trabalhadores da linha de frente do 
combate ao novo coronavírus, além de idosos 
instuticionalizados..

Em 10 de fevereiro, iniciou a vacinação em 
domicílio dos idosos com mais de 90 anos. No dia 15 
foi a vez dos 85 anos começaram a ser imunizados.

Em março, com o início da vacinação dos idosos 
com mais de 80 anos, a campanha foi distribuída 
em cinco polos espalhados pelos núcleos da cidade 
e localizados em escolas da rede municipal. 

No dia 6 de março iniciou a vacinação dos idosos 
com mais de 75 anos.No último Sábado, dia 29, 
iniciou-se a vacinação dos idosos acima de 70 anos.

Na primeira fase, entre 19 de janeiro e 5 de março, 
3.209 pessoas, entre profissionais de saúde e idosos 
em abrigos institucionais, foram imunizadas. Na 
segunda fase, com idosos a partir de 70 anos, já 
foram vacinadas 5.755 pessoas.

Para se vacinar é necessário levar ao posto de 
vacinação: RG, CPF, cartão SUS, cartão de vacinação 
e comprovante de residência.
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Mais de 5000 pessoas já 
receberam a  primeira dose 

da vacina no município



Reforma nas UBS Bairro da Paz e Bico Doce
As obras de revitalização e ampliação da UBS Maria 
Bico Doce, localizada no São Félix Pioneiro e 
ampliação da UBS  Bairro da Paz, estão avançadas, 
deixando os moradores com boas expectativas para o 
recebimento do novo equipamento público.  

O prédio da UBS Maria Bico Doce  irá ganhar 
consultório odontológico e auditório. Já foi feita a 
parte hidráulica e os trabalhos estão concentrados na 
instalação do piso de granitina. Os próximos passos 
serão a instalação elétrica, forro, e acabamento.

Já no projeto de ajustes da UBS Bairro da Paz, foram 
realizadas adequações no consultório odontológico, 
da cobertura, revisão dos pontos de água e esgoto, 
fachada, pintura completa, entradas separadas para os 
dois consultórios, setor administrativo, farmácia e 
atendimento.

Para finalizar a obra e iniciar os atendimentos a 
Prefeitura fez o serviço de drenagem, terraplanagem e 
pavimentação em concreto armado na rua onde está 
localizada a unidade de saúde.

SEVOP

Reforma da UBS Bairro da Paz Revitalização contemplará toda estrutura do prédio
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UBS Bico Doce está passando 
por ampliação com construção de 

consultório odontológico e auditório



Albertina Moreira passa por revitalização
A comunidade das Folhas 6 e 7, na Nova Marabá está 
prestes a ganhar uma escola nova. É que a Escola 
Albertina Moreira está passando por uma completa 
revitalização em toda sua estrutura, o que inclui no 
projeto, serviços no ginásio coberto.

A escola Albertina Moreira, atende crianças do 1º ao 
5º ano, manhã e tarde. De acordo com Marcelí Silva, 
gestora da escola, a revitalização chegou em bom 
momento, pois ajudará nos trabalhos desenvolvidos 
com as crianças, além de garantir mais segurança

”,Ficamos muito felizes porque nós necessitamos, e 
de uma certa forma, apesar do avanço no IDEB e nos 
trabalhos pedagógicos, tínhamosuma dificuldade 
pela estrutura física que a escola demonstrava e agora 
vamos receber uma nova escola”,.

A escola atende 520 alunos distribuídos em 20 turmas 
e 10 salas de aula, salas de informática, de leitura e de 
recurso para alunos especiais, mantém alguns 
programas, como alfabetização, além de contar com o 
apoio de parceiros que dão um impulso às ações.

Obras

Escola está recebendo ampliação dos muros Ferragens, portas e móveis também são trocados
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Escola Albertina Moreira está recebendo 
novos banheiros, parte elétrica,

telhado, forro, piso e pintura 



 Vanice Maria da Silva: Cuidado redobrado 
com gestantes e bebês
O olhar distante da enfermeira Vanice Maria da 
Costa Silva destoa da profissional alegre e 
sorridente de um ano atrás. O sorriso deu lugar à 
preocupação. É o efeito da pandemia do novo 
coronavírus que tem afetado cada vez mais os 
profissionais de saúde que têm que lidar dia a dia 
com os casos de Covid-19.

A enfermeira que trabalha há 10 anos na profissão e 
9 deles na maternidade pública (HMI), onde 
nascem média 600 bebês por mês, tem convivido de 
perto com o coronavírus. 

Vanice relata que passeou a reforças os cuidados no 
trabalho.Ela tem atuado na área de isolamento do 
hospital, onde são internadas as pacientes 
infectadas e conhece bem as conseqüências que o 
vírus causa na vida das pessoas.

Mas mesmo com o uso das luvas, toucas, máscaras, 
aventais e do álcool a enfermeira e uma colega 
contraíram o vírus. Uma experiência que ainda 
provoca dor a cada lembrança do período em que 
esteve contaminada.

No Hospital Materno Infantil foi montado um plano 
de contingência para evitar a contaminação pelo 
coronavírus. As pacientes passam por uma triagem 
e ao serem detectadas com suspeitas de covid são 
encaminhadas para ambientes separados das 
demais. 

As enfermarias e o centro cirúrgico também têm 
locais isolados para receber as infectadas. Além 
disso, os profissionais de saúde receberam 
treinamento em Belém para o atendimento especial 
no caso de Covid-19. Desde o início da pandemia, 
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Covid-19
HMI montou plano de 

contingência para evitar a 
contaminação  pelo 

coronaviírus
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 São realizados em média 90 testes por dia
Todos os dias, a Central de Testagem realiza cerca 90 
testes e destes, nos últimos 15 dias, em média, 70% 
são negativos. A biomédica Beatriz Ohtta Chaves, 
responsável pela coleta do material e pelos 
resultados do teste, destaca que o modelo utilizado 
pela Central tem eficácia de 93%.

Nós utilizamos teste rápido por imunocromatografia. 
Nós fazemos uma pequena pulsão no dedo do 
paciente para retirar menos de um microlitro de 
sangue. A partir daí, esperamos entre 25 e 30 minutos 
para o resultado e faz a leitura”, ressalta a biomédica.

O atendimento na Central de Testagem ocorre por 
encaminhamento das unidades básicas de saúde e as 
pessoas também podem se dirigir diretamente ao 
local. Quando chegam, os pacientes passam por 
triagem. Primeiro, com os técnicos de enfermagem 
que realizam a medição de peso, aferição de pressão, 
temperatura e saturação. Essas informações são 
anotadas no prontuário.

Depois os pacientes são atendidos pelos enfermeiros, 
que após consulta, determinam a necessidade ou 
não de realizar o teste. De acordo com Beatriz 
Chaves, menos de dois por cento dos pacientes que 
chegam à Central não realizam o teste e mesmo 
assim o paciente é encaminhado ao médico para 
avaliação. Os medicamentos receitados pelos 
médicos podem ser retirados no HMM..

O resultado é entregue ao paciente por um psicólogo 
pois é necessário um cuidado especial diante da 
situação enfrentada.

Serviço: A Central de Testagem para Covid-19 fica 
localizada na Folha 31, no antigo prédio do CEI de 
segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Para ser atendido 
basta apresentar documentos de identificação com 
foto e cartão SUS. Quem for encaminhado das UBS, 
HMM ou outros hospitais, e nos casos de pessoas que 
farão cirurgias também devem apresentar o 
encaminhamento.
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Central de Testagem
Além do teste são 

oferecidos os serviços de 
enfermagem, médico e 

psicólogo.
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Zona Rural

DMTU

Novo Terminal

CTA/SAE

ACONTECE NA CIDADE

Na última terça-feira (23), equipes da Secretaria de Viação 
e Obras Públicas (SEVOP) atuaram com recuperação de 
estradas vicinais e de pontos de atoleiro na Vila Sororó.
Na vila, distante cerca de 30 KM do centro urbano de 
Marabá, foram realizados serviços de recuperação nas 
vicinais da comunidade, bem como no trecho da estrada 
que liga a Vila Piranheira ao KM 35, na Vila Sororó.
Na comunidade também foram realizados serviços de 
recuperação do trecho da estrada que liga o trevo ao 
Projeto de Assentamento Escada Alta. 

Neste sábado, (27), a equipe do Centro de Testagem e 
Aconselhamento / Serviço de Atendimento Especializado 
(CTA/SAE), realizou a terceira ação itinerante do 
cronograma de atividades de 2021. A ação ocorreu no 
Bairro Belo Vista e buscou  alcançar o público local que não 
procura o centro para fazer os testes, de infecções pelos 
vírus do HIV, Sífilis e Hepatites B e C. O CTA Itinerante 
disponibiliza para a população os testes rápidos e 
atendimento com enfermeiro e psicólogo. Além de 
distribuição de preservativos.

A Orla da cidade permaneceu isolada das 14h de sexta-
feira até às 8h desta segunda-feira, sendo fechada para a 
circulação de veículos e permitido apenas pessoas a pé, 

seguindo todos os protocolos de segurança. 
O Departamento Municipal de Trânsito (DMTU)  informa 

que está realizando cadastramento para que apenas os 
veículos de moradores e comerciantes da área possam ter 

acesso à orla. A fiscalização teve o apoio da Guarda 
Municipal (GMM), que realizou blitz, Polícia Militar e 

Vigilância Sanitária.

A construção do novo terminal de ônibus municipal não 
para.  Nesta etapa da obra o objetivo é finalizar o setor 
administrativo sendo que posteriormente os serviços 

serão realizados na finalização da plataforma de 
embarque e desembarque, uma estrutura de 40 metros de 

uma ponta a outra com 10 metros de largura.
No trecho final da extensão do terminal de integração 
estão sendo construídos seis boxes onde funcionarão 

lojas e lanchonetes. O projeto prevê ainda a construção de 
duas estruturas laterais que servirão de entrada e saída de 

passageiros e acesso principal para o terminal. 
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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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