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Município intensifica
luta no combate a 
Covid   

SAÚDE



 Prefeitura, Governo Estadual e Federal 
 e empresas se unem no combate a Covid
Há pouco mais de um ano, desde março de 2020 
quando a pandemia do novo coronavírus chegou à 
Marabá, a Prefeitura tem priorizado investimentos 
no combate à doença. Só na área da Saúde a 
prefeitura ultrapassou os 19 milhões de reais em 
investimentos provenientes de recursos de âmbito 
municipal, estadual e federal e de emendas 
parlamentares. O dinheiro vem sendo aplicado em 
ações que fazem parte da estratégia do município 
de enfrentamento à pandemia.

A Prefeitura de Marabá montou várias frentes de 
controle e prevenção à doença, o que demandou 
investimentos na contratação de profissionais de 
saúde, aquisição de equipamentos de proteção 
individual (EPI’s), compra de medicamentos e a 
estruturação do Hospital Municipal de Marabá, 
(HMM). Além disso, a SMS implantou a Central de 
Testagem da Covid, na Folha 31, para desafogar o 
HMM e melhor atender à população. 

Valmir Moura, Secretário Municipal de Saúde, 
explica que por causa da evolução da doença foi 
preciso implantar praticamente um novo hospital 
exclusivo, se referindo à área covid ,que foi 
ampliada de 14 para 65 leitos, ao longo de um ano, 
inclusive com implantação de 10 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), somando-se aos 20 de 
Unidade de Cuidados Especiais (UCE) e 35 de 
estabilização, que são os leitos clínicos.

Luciano Dias, vice-prefeito de Marabá, enfatiza 
que as parcerias dos governos federal e estadual e 
sociedade, representada por empresas privadas e 
até pessoas físicas, têm possibilitado que a 
prefeitura invista nas melhorias do setor de saúde 
para o enfrentamento da pandemia.

Os recursos destinados ao combate à covid-19 
também serviram para o pagamento extra para o 
pessoal que trabalha na linha de frente.
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SUS/ SISTEMA QUE SALVA VIDAS
Aquisição de  EPI, compra de 
medicamentos, estruturação 

do HMM foram alguns dos 
investimentos
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SMS inicia vacinação em pacientes 
de 58 e 59 anos com comorbidades
Na quarta-feira (21), no feriado de Tiradentes, foi 
iniciada a etapa de vacinação em pessoas com 58 e 59 
anos que tenham diabetes ou hipertensão dos 
seguintes tipos: Hipertensão Arterial Resistente (HAR), 
Hipertensão Arterial Estágio 3 ou Hipertensão arterial 
estágio 1 e 2 com lesão em órgão alvo e/ou outra 
comorbidade.

Muitas pessoas acordaram cedo e se dirigiram até um 
dos três pontos de imunização, localizados na Escola 
Anísio Teixeira, na Cidade Nova; CM Rio Tocantins, na 
Nova Marabá e Escola Olavo Bilac, no São Félix.  

Foi o caso do senhor Amarildo Vieira da Silva, 58 anos, 
ele apresentou o encaminhamento que atesta 
tratamento contra a diabetes e recebeu a primeira dose 
da vacina Coronavac, “Eu tomei conhecimento essa 
semana  e saí de casa cedo para receber a imunização 
contra a Covid, temos que nos prevenir”, alertou.

Durante a semana também teve início a etapa de 
vacinação para a segunda dose em idosos a partir de 60 
anos. A imunização ocorre em cinco escolas diferentes, 
abarcando todos os  núcleos do município. Para 
vacinar é necessário levar a carteira de vacinação.

IMUNIZAÇÃO

Amarildo Vieira da Silva, foi um dos vacinados Pessoas com dificuldade de locomoção podem ser vacinadas
sem sair do veículo
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Esta etapa de vacinação abarca pessoas com
 diabetes e hipertensão nível 1, 2 e 3



Professores do município se reinventam 
em aulas remotas
“Ferramentas novas para incrementar nossa rotina 
escolar”, foi com essa definição que a equipe gestora 
do Núcleo de Educação Infantil Maria Clara Machado, 
no bairro Laranjeiras, descreveu o trabalho das 
professoras Luciara Lopes, Elecy Policárpio, Maria 
Ruth Caldas e Edileuza Nascimento.

As educadoras, como muitos outros professores pelo 
mundo, tiveram que se reinventar nesse tempo de 
trabalho remoto, elas descobriram habilidades que até 
então estavam escondidas, a desenvoltura na frente da 
câmera foi uma delas, usar o aparelho celular nas 
aulas, também.

Aqui o trabalho é com crianças de até 6 anos de idade, 
além das atividades impressas que os pais pegam na 
escola, Luciara, Elecy, Maria Ruth e Edileuza destinam 
uma hora de cada turno para interagir com os alunos 
que têm acesso à Internet, os pais são imprescindíveis, 
são eles que mediam essa “aula síncrona”.

A sala de aula foi toda preparada para as crianças 
experimentarem a mesma sensação da aula 
presencial, de diferente no espaço, apenas o telefone 
celular no mini tripé, instrumentos que a cada dia se 
firmam como ferramentas inerentes ao trabalho do 
professor.

SEMED

NEI Maria Clara Machado atende crianças de até 6 anos Salas foram adaptadas para as aulas online
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A sala de aula é toda preparada 
para as crianças experimentarem as 

mesmas sensações da sala de aula



Secretaria distribuiu cestas básicas para 
artistas e profissionais de bares
Mais uma etapa da entrega de cestas básicas de 
alimentos foi realizada na manhã na terça-feira (20) 
para artistas da noite (músicos) e profissionais de 
bares e restaurantes, como garçons, garçonetes, 
cozinheiras, serviços gerais e até alguns proprietários 
de barzinhos que estão sendo atingidos 
financeiramente devido a pandemia da Covid-19.

Desta vez foram distribuídas 126 cestas básicas para o 
setor. Em março já haviam sido entregues 70 cestas 
para cantores, DJs, técnicos de som, músicos em geral, 
profissionais de bares e restaurantes.

“Hoje é a segunda vez que estamos direcionando 
atendimento a classe artística, há um mês atendemos 
os músicos, ambulantes e garçonetes e agora é uma 
complementação para minimizar a situação que 
estamos vivenciando”, destacou Nadjalúcia Oliveira, 
secretária Seaspac.

De acordo com a secretária, outros segmentos 
também vêm sendo atendidos, como portadores de 
HIV, famílias de baixa renda que procuram os CRAS e e 
demais setores. Enquanto não passar a pandemia a 
Seaspac atenderá todos os segmentos.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

126 profissionais foram beneficiados Outras cestas já haviam sido distribuídas em março
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Artistas da noite, garçons, garçonetes, cozinheiras
 foram beneficiados com a distribuição de alimentos



VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DMTU

VENCEDORES COVID

SEMMA

ACONTECE NA CIDADE

Devido ao aumento da contaminação pelo coronavírus por 
toda a Marabá, a Divisão de Vigilância Sanitária (Divisa) 
tem aumentado a fiscalização no comércio, bares, 
restaurantes e similares, para fazer cumprir decretos 
estaduais e municipais, que limitam a circulação de 
pessoas, exigem distanciamento e obrigam a todos ao uso 
de máscara.A Divisa escalona equipes pelos diversos 
núcleos de Marabá, visando melhor cobertura espacial e, 
com isso, fiscalizar maior número de estabelecimentos.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá 
(SEMMA), por meio do Departamento de Ficalização 
Ambiental (DFA) e Licenciamento Ambiental Rural (LAR), 
realizou a Operação Verde Brasil II em conjunto com o 
Exército brasileiro nesta quarta, 21. Ao todo, quatro agentes 
da secretaria participaram da operação, três fiscais e uma 
engenheira florestal. Durante a operação, foi realizado 
sobrevoo de helicóptero sobre 29 pontos em áreas da zona 
rural de Marabá, atendendo denúncias realizadas pelos 
Ministérios Públicos Estadual e Federal, de que nessas 
áreas há ocorrências de desmatamento.

O DMTU fez o isolamento da Orla Sebastião Miranda, 
além de operações de fiscalização de trânsito e transporte 

no intuito de inibir as aglomerações na cidade.
Para isso, foram utilizadas nove viaturas, com 23 agentes 

do DMTU, que em conjunto aos demais órgãos de 
segurança (Polícia Militar, Guarda Municipal de Marabá, 

Divisão de Vigilância Sanitária e Departamento de 
Segurança Patrimonial) fiscalizam pontos estratégicos nos 
núcleos São Félix, Nova Marabá, Marabá Pioneira e Cidade 

Nova. Foram removidos 21 veículos  e lavrados 126 Autos 
de Infração de Trânsito e/ou Transporte.

 Durante  a semana 212 pessoas se recuperaram da Covid-
19 no município de Marabá. Entre esses, 14 histórias 

merecem destaque, foram pacientes que ficaram 
internados na Hospital Municipal de Marabá, seja na 

enfermaria, Unidade de Cuidados Especiais (UCE) ou 
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e  sobreviveram. 
Seu Antônio Amancio Neto foi um desses sobreviventes. 
Isso foi possível com muita força de vontade e apoio da 

equipe multidisciplinar do HMM. 
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Agentes tem realizado visitas domiciliares
A Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS), por 
meio da Coordenação de Endemias, segue com o 
controle e vigilância intensificados no combate ao 
mosquito Aedes aegypti, em Marabá, vetor de doenças 
como dengue, chikungunya e zika. 

Segundo Amadeu Moreira, coordenador de Endemias 
e Saneamento Ambiental, a equipe de controle de 
endemias continua atenta, fazendo visitas 
domiciliares diárias e o controle químico nos locais 
com maior proliferação de vetores. O primeiro 
Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti 
(LIRA), foi realizado em fevereiro.

“A população do município precisa continuar fazendo 
sua parte, seguir atenta, limpando seus quintais e 
evitando o acúmulo de água parada em reservatórios, 
que é onde o mosquito se multiplica”, ressalta 
Amadeu.

Embora o município esteja numa situação sem 
grandes preocupações em relação ao número de 
casos, os sistemas de controle do mosquito estão 
vigilantes, devendo acontecer um novo LIRA em maio, 
para verificar a proliferação do mosquito ao fim do 
período chuvoso, visto que a maior multiplicação 
desse inseto acontece no primeiro quadrimestre.

ENDEMIAS

Visitas acontecem diariamente Também é realizado controle químico nos locais com 
maior proliferação do vírus
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Controle e vigilância 
estão intensificados no município



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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