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Segunda onda
promove mudança
em perfil de
pacientes

SAÚDE



Aumento de demanda entre pacientes
 jovens e sem comorbidade lota HMM
O aumento das demandas no Hospital Municipal 
de Marabá (HMM) e na Central de Testagem da 
covid-19 é um reflexo da segunda onda da covid-19 
registrada no município. Os leitos de enfermaria 
chegaram a 100% de ocupação na quarta-feira (14) 
e os de UTI com pouco estão se mantendo na casa 
dos 90%. 

O número de óbitos atingiu a marca de 346 dos 
16.905 casos confirmados até esta quinta-feira (15). 
Os pacientes recuperados somaram 16.363. Já na 
central de testagem têm sido realizados em média 
100 testes por dia, com consultas médicas e de 
enfermagem.

Tatiana Carvalho, cirurgiã vascular intensivista, 
observa que neste momento de pandemia as 
variantes da covid estão circulando e algumas com 
potencial mais forte, a exemplo da cepa de 
Manaus, da linhagem P1.

Nessa segunda onda o que veio, sem dúvidas, foi a 
mudança do perfil das vitimas, nas visitas que 
tenho feito aos hospitais tenho observado Muitos 
pacientes jovens e jovens sem comorbidades, 
saudáveis, magros que praticam atividades físicas. 
Mudou muito o perfil, a apresentação é diferente. 

Não tem mais aquela perda do olfato e paladar que 
era tão característico o ano passado. A gente ver 
mais algo parecido como uma gripe, alergia, 
espirro e a evolução é mais grave, de forma rápida, 
com envolvimento pulmonar de 80, 90 até 100%”, 
destaca a médica.

A médica esclarece ainda que devido à existência 
das variantes do vírus (Sars CoV-2) muitas pessoas 
podem ser contaminadas novamente, “pode ter 
uma infecção por outra cepa”, afirma. Por isso os 
cuidados para evitar a contaminação devem ser 
redobrados.
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Órgão já fiscaliza nova legislação 
Na segunda-feira, 12, entraram em vigor as novas 
regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O 
Departamento Municipal de Trânsito e Transporte 
Urbano (DMTU), com o objetivo de preparar-se à 
novidade, no último dia 09, promoveu curso para seus 
agentes, qualificando-os a aplicação das 57 
modificações do CTB

Segundo Jocenilson Silva, diretor do DMTU, em 
síntese, as mudano tornaram mais brando para a 
maioria dos condutores em relação à legislação 
anterior, especialmente no que tange à pontuação para 
suspensão de conduzir e o limite de validade da CNH – 
Carteira Nacional de Habilitação.

Como as modificações foram aprovadas no segundo 
semestre de 2020 e, desde então, são do conhecimento 
de todos, a fiscalização começou imediatamente, na 
data de vigência. Quanto ao abrandamento, Jocenilson 
confirma que, na média, ficou melhor para o usuário, 
exceto para os motoristas das categorias C, D e E, com 
idade inferior a 70 anos, que independente de 
exercerem ou não atividade remunerada, deverão 
submeter-se a exame toxicológico a cada dois anos e 
meio.

“Se portadores dessas categorias passarem do prazo de 
dois anos e meio sem fazer o exame toxicológico, 
quando forem renovar a CNH terão de pagar multa”. 

TRÂNSITO

Agentes participaram de curso para se preparar Equipe está na rua, alertando e monitorando
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Mudanças no Código de Trânsito 
passaram a valer desde o dia 12



Museu aberto a visitação com restrições
O Museu Municipal Francisco Coelho (MMFC), uma 
extensão da Fundação Casa da Cultura de Marabá 
(FCCM), instalado desde 07 de agosto/2020, no 
Palacete Augusto Dias, com o objetivo de mostrar a 
história do município, segue aberto às visitações, de 
conformidade com as normas estabelecidas para a 
contenção do coronavírus, ou seja, uso obrigatório de 
máscaras e grupos de até 10 pessoas por vez, incluindo 
um guia.

Os livros de registros contabilizam até agora 6.709 
visitações. O fluxo de pessoas continua, controlado na 
recepção, para que não exceda o recomendado.

Com o alerta de bandeira vermelha em todo o estado, 
aumentaram as restrições conforme orientações dos 
decretos estaduais e municipais. Hoje, o MMFC está 
com seu tempo de visitação reduzido a no máximo 20 
minutos por grupo, antes dessas medidas mais 
restritivas as visitações duravam em medias de 40 a 50 
minutos; e embora sejam permitidos grupos de até 10 
pessoas dentro do museu, a média, no momento, não 
tem ultrapassado cinco visitantes.

Seguindo as recomendações dos decretos, o museu 
está funcionando acontece somente de terça a quinta-
feira, das 08:00 às 17:00.

FCCM

Museu funciona de Terça a Quinta das 8h as 17h Tempo de visita está reduzido a 20 minutos
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Museu funciona em horário reduzido, 
com grupos menores e 

seguindo protocolos de segurança



Eles venceram a Covid-19
Estas fotos retratam a alegria de 6 altas acontecidas 
nos últimos dias no Hospital Municipal de Marabá 
(HMM).  Basílio Gonçalves da Cruz, 29 anos, teve 
90% do pulmão comprometido pelo novo 
Coronavirus. Morador de Rondon do Pará, o jovem 
foi trazido as pressas para o Hospital Municipal. 
Basílio ficou internado na UTI por 10 dias. 

Esta é uma das muitas histórias vividas pelas equipes 
do HMM ao longo de mais de um ano de tratamento 
da COVID-19, atendendo a 21 municípios da região. 

Basílio sobreviveu para continuar sua história. Assim 
como Raul, Edesio, Kened, Pedro e Dona Maria. 
Vencedoores. Previna-se, fique em casa, por eles..  

SOBREVIVENTES

 Pedro e a família comemorando a volta para casa Dona Maria Pereira sobreviveu a Covid-19
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Edesio dos Santos passou 6 dias internado Kened Pereira Miranda, passou dois dias internado

Basílio Gonçalves da Cruz, de 29 anos Raul Teixeira de Andrade passou 9 dias internado



TAPA-BURACO

SAÚDE

SSAM

OPERAÇÃO COVID ZERO

ACONTECE NA CIDADE

A operação Tapa-Buraco da Sevop continua a atuação em 
todos os bairros da cidade. Nesta semana a equipe realizou 
a manutenção de um trecho da Rodovia Transamazônica, 
na altura do aeroporto e na saída de Marabá sentido 
Itupiranga.Os serviços também ocorreram trechos de ruas 
do condomínio Morumbi e na sexta-feira, a equipe faz 
manutenção na rua do Meio no bairro Nossa Senhora 
Aparecida, nas proximidades do viaduto. objetivo é manter 
em boas condições a camada de asfalto de ruas e avenidas.

a Operação Covid Zero, organizada pela Secretaria 
Municipal de Segurança Institucional (SMSI), realizaram 
patrulhamento, abordagens e orientação na cidade, 
fazendo valer os decretos municipal e estadual de combate 
à proliferação do novo coronavirus. Para as ações da 
operação foram utilizadas 11 viaturas da PM, GMM, 
DMTU, DMSP e DIVISA, contando com o total de 28 
agentes. Foram mais de 50 estabelecimentos fiscalizados 
em um fim de semana, além de abordagem a pedestres e 
motoristas. 

Desde o início da pandemia do novo Coronavírus, o 
distanciamento social, higienização das mãos e o uso de 

máscaras têm sido as principais ferramentas de prevenção 
de novos contágios e, consequentemente, diminuição do 

número de internações, aliviando os sistemas de saúde ao 
redor do mundo. 

Em recente estudo conduzido por universidades 
brasileiras e do exterior, os pesquisadores concluíram que 
o uso adequado de máscaras reduz em 87% as chances de 

infecção pelo vírus que causa a Covid-19.  

Nesta semana as equipes equipes de limpeza do Serviço 
de Saneamento Ambiental realizaram a roçagem da 

grama das margens ao longo da rodovia Transamazônica 
no trecho compreendido entre o quilômetro 6 às 

proximidades da rodoviária da folha 32 no núcleo da Nova 
Marabá. Ao todo são mais de 50 pessoas que trabalham 
na roçagem e manutenção de áreas verdes ao longo das 
vias em Marabá.Cuidar mais e melhor da cidade requer 

trabalho de limpeza diário..
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Escola Rui Barbosa ganha ampliação
Com orçamento na ordem de R$ 200.425,95 advindo 
de recursos do Salário Educação e Erário Municipal, a 
obra contempla a ampliação de duas salas de aula de 
72 m², duas áreas, além de ampliação da secretaria da 
escola. Atualmente, os serviços estão na fase de 
acabamento, faltando colocação do piso granilite, 
forro do tipo PVC e pintura. A cobertura foi feita com 
telha do tipo plan, janelas gradeadas e toda parte 
elétrica já foi finalizada. A previsão é que no máximo 
em 30 dias toda estrutura de ampliação esteja pronta.
A ampliação é realizada após uma grande revitalização 
feita pela Sevop (Secretaria de Viação e obras 
Públicas), por meio da construtora Ouro Norte.

A diretora da Escola Rui Barbosa, Waneide Silva 
Oliveira, explica que a ampliação da instituição de 
ensino, se trata de um sonho antigo. Antes, as aulas do 
6º ao 9º ano, eram ministradas em um anexo, um 
prédio ao lado da escola era adaptado para as aulas.  

Atualmente, na “Rui Barbosa” estão matriculados 226 
alunos que cursam do Jardim I ao 9º ano, público este 
que chega na escola tanto das proximidades da Vila 
Murumuru quanto no ônibus escolar, vindos de 
localidades mais distantes da zona rural. Ela foi 
construída há mais de 20 anos. 
.

ZONA RURAL

Serviços estão na fase de acabamento Obra contempla ampliação de duas salas de aula
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Escola localizada na Vila Murumuru 
atende a 226 alunos do jardim  I ao 9º ano 

e  também ganhou revitalização recentemente



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