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Orla do  Cabelo 
Seco tem nova 
etapa finalizada

OBRAS



Concluída  concretagem da lage 
na extensão da Orla de Marabá
 Aos poucos o mirante no encontro dos rios vai 
ganhando forma nas obras de extensão da Orla, no 
bairro Francisco Coelho. Nesta semana foi finalizado a 
concretagem da laje e agora o serviço avança para a 
concretagem dos guarda-corpos dos módulos curvos 
do local.

“Esta etapa da construção da orla possui 492m sendo 
234m no Francisco Coelho. Foram executados 16 
módulos. Até o final da próxima semana finalizaremos 
a concretagem dos guarda-corpos dos módulos” 
afirma Murilo Correia engenheir da empresa 
contratada para a execução obra.

Para os moradores do bairro a expectativa em ver a 
obra pronta só aumenta. Dentre os principais motivos 
está a autoestima e valorização da identidade local.

A comerciante, Ana Luisa Rocha da Silva, esperou 65 
anos para ver o progresso chegar com a orla 
concluída. 

“Hoje estamos parabenizando por essa obra. Eu 
pensei que não iria ver esse sonho realizado, minha 
mãe morreu e não viu. Isso era tudo feio, ninguém 
queria vir no cabelo seco, hoje as pessoas estão até 
querendo comprar nossas casas”, afirma.

INFRAESTRUTURA

As máquinas da Sevop trabalham diariamente na 
construção da orla.

Moradores e comerciantes locais estão animados com  o
avanço da obra
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Esta etapa da construção possui 492 metros
sendo 234 metros no bairro Francisco Coelho



CTA/SAE realiza ações itinerantes
e entrega de medicamentos 
De acordo com dados  do Serviço de Atendimento 
Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento 
- SAE/CTA, em 2020, o centro diagnosticou 238 novos 
casos de HIV, 321 de sífilis e 47 de hepatites B e C. 

Apesar da pandemia,  os atendimentos , referente às 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST´s) 
permanecem com reorganização do fluxo. O 
SAE/CTA  também disponibiliza os medicamentos 
que compõem a PEP – Profilaxia Pós-Exposição – 
utilizados em situações de pessoas expostas a 
violência sexual, acidentes ocupacionais e exposição 
de risco, como rompimento de preservativo. 

O SAE/CTA tem organizado o “CTA Itinerante”, que 
tem como objetivo a promoção, prevenção, 
orientação e diagnostico precoce das IST’s, através da 
testagem rápida para HIV, Hepatite B, C e Sífilis, 
realizados em pontos estratégicos da cidade. Em 
março de 2021, o CTA Itinerante realizou ações no 
CRAS Bela Vista, Rotatória do KM 6, São Félix II e 
Feira da Folha 28. 

O SAE/CTA também realiza palestras de 
sensibilização em relação às IST’, HIV/AIDS, Sífilis e 
Hepatites Virais nas instituições públicas e privadas, 
como escolas, empresas e eventos em geral.

PREVENÇÃO

Atendimentos na sede obedecem a protocolos de 
prevenção a Covid-19

Ações nos bairros buscam levar atendimento a outros 
núcleos do município
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Apesar da pandemia, órgão mantém atividades
 de prevenção e tratamento a DSTs no município



DMTU lança campanha Maio Amarelo 
Com a presença de representantes da Câmara de 
vereadores, Detran, imprensa e Polícia Militar. oo 
DMTU lançou na  sexta-feira (7), o movimento Maio 
Amarelo. O objetivo é levar mais orientação à 
população e reduzir os números de sinistros no 
trânsito.

Respeitandoos protocolos de saúde recomendados 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 
evitar a proliferação do novo Coronavirus, o ato de 
lançamento iniciou com as informações relativas aos 
eventos que deverão acontecer durante o mês.

“É o momento para a realização de muitas ações 
relativas à educação no trânsito, orientação junto aos 
condutores. É um movimento que importante e por 

isso se faz necessário sua efetiva continuidade”, 
informou Jocenilson Silva, diretor do DMTU.

O movimento Maio Amarelo tem o apoio de várias 
empresas e instituições nas ações educativas que 
estão previstas para acontecer em toda cidade. “A 
câmara é uma parceira das ações educativas para o 
trânsito, inclusive apresentando projetos para 
contribuir com um melhor trânsito em nossa cidade”, 
argumentou o vereador Deodato do Espírito Santo 
Filho, o Dato do ônibus, vereador. 

O tema da campanha é  “Respeito e 
Responsabilidade: Pratique no trânsito” e contará 
com diversas ações de panfletagem, palestras 
educacionais e ações em escolas e empresas.

TRÂNSITO

Participaram do lançamento representantes dos 
vereadores, Detran, imprensa e Policia Militar

Várias ações educativas serão realizadas ao longo do mês
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Ato contou com apoio de vários 
órgãos públicos, empresas e instituições



Infraestrutura do novo Terminal de 
Integração avança na Folha 32

 As obras da construção do novo Terminal de 
Integração de Marabá não param. O novo espaço 
pretende reduzir o tempo de espera nos pontos de 
ônibus e também reduzir custos para o usuário.Está é 
uma das obras mais aguardadas para quem utiliza o 
transporte público em Marabá..

O engenheiro civil, Alex Amoury, da Secretaria de 
Viação e Obras Públicas (Sevop), responsável por 
acompanhar o andamento da obra, conta que no 
momento os serviços se concentram nos dois blocos 
onde irão funcionar o setor administrativo e 
comercial do novo Terminal.

O prédio administrativo terá duas lojas na parte 
inferior, recepção da administração e banheiros  
Haverá também uma plataforma de  
aproximadamentee 50 metros até o bloco comercial 
que será composto de seis lojas.

Além desta etapa, os operários já iniciaram a 
construção da plataforma de embarque e 
desembarque que ligam os blocos, além da 
construção de banheiros e outros setores. 

Também serão planejadas novas linhas, num total de 
14, atendendo os usuários em todos os bairros.

TRANSPORTE PÚBLICO

No momento os serviços se concentram em dois blocos
onde irão funcionar o setor administrativo e comercial

Já foi iniciada a construção da plataforma de embarque e 
desembarque, além da construção dos banheiros
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Novo espaço pretende reduzir tempo de espera 
e custo para usuários do sistema público de transporte



SAÚDE

TAPA-BURACO

DISQUE ELEITOR

FISCALIZAÇÃO

ACONTECE NA CIDADE

Profissionais da área da saúde, gestantes, puérperas (pós-
parto com até 45 dias) e crianças de seis meses a menores 
de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) foram vacinados 
na campanha de vacinação contra a gripe (Influenza 
H1N1) no sábado, dia 08. A secretaria municipal de saúde 
(SMS) disponibilizou seis pontos de vacinação em todos os 
bairros da cidade. A campanha continua nas UBS durante 
a semana. Marabá recebeu 17 mil doses da vacina. A ação 
acontece  na zona urbana e na zona rural.

O Decreto Municipal n° 195, entrou em vigor na quinta-
feira (6).  Flexibilizou a abertura de bares, comércio de rua, 
atividades físicas, aulas de danças ao ar livre em espaço 
público, como também as arenas de futebol, academias de 
ginásticas e escolinhas de todas as modalidades esportivas. 
Com a mudança, a Divisa ampliou as ações de fiscalização 
com equipes, em cada núcleo, realizando rondas nos 
estabelecimentos. De acordo com o decreto, o 
funcionamento do comércio de rua deve obedecer o 
horário de 8 às 18 h.

Os serviços de infraestrutura urbana continuam 
acontecendo em todos os bairros de Marabá. Durante a 
semana as equipes  de tapa-buraco estavam divididas na 
Nova Marabá, nas proximidades da UBS Mariana Moraes e 
no KM 7. Quatro ruas do bairro receberam recuperação da 
camada de asfalto e também recuperação das sarjetas, 
melhorando o escoamento da água pluvial. Do km 7, a 
equipe seguiu para a Transmangueira, área de divisão 
entre a Velha Marabá e Nova Marabá.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) iniciou o 
atendimento pelo novo Disque Eleitor voltado para o 

público externo e que tem o objetivo de facilitar a 
interação com a instituição. O serviço é disponibilizado 

pelo número (91) 3346-8100, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 14h e está programado também para recebimento 

de ligações a cobrar. Além de dispor de atendimento por 
Unidade de Resposta Audível (URA) com orientações 

automatizadas. Mais informações noo YouTube do TRE. 
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 HMM recebe 10 capacetes tipo Elmo
Mais um reforço na luta contra a Covid-19 foi 
apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Marabá, na última  terça-feira (4). Trata-se de dez 
capacetes respiradores tipo Elmo, doação do 
Instituto Amazônia Tec e movimento União BR, a 
partir de emenda impositiva do deputado federal 
Eduardo Costa.

Em abril deste ano, a fisioterapeuta Eliane 
Guimarães e a enfermeira Gisele Ferreira de Freitas 
participaram de um treinamento, em Belém, junto 
ao movimento União BR, que é voluntário e 
composto por integrantes da sociedade civil, sendo 
o município contemplado com a doação dos dez 
capacetes respiradores.

“Esse capacete é de grande importância, pois o 
paciente tem grande possibilidade de não ser 
intubado, reduz em 60% essa possibilidade, já que 
ele melhora a respiração num período de 3 a 4 
horas, em que já podemos perceber a melhora no 
paciente”, explanou a fisioterapeuta.

Os dez capacetes respiradores foram encaminhados 
para o Hospital Municipal de Marabá (HMM) para 
uso em pacientes infectados pelo coronavírus (Sars-
Cov-2). 

O capacete foi desenvolvido por uma universidade 
do Estado do Ceará, no ano passado, período da 
onda da covid-19, com o objetivo de tratar pacientes 
com insuficiência respiratória. O capacete 
respirador tipo Elmo, por ser um mecanismo de 
respiração artificial não invasivo, pode reduzir em 
60%, de acordo com a comprovação dos testes, a 
necessidade de internação em UTI e a intubação de 
pacientes com o coronavirus.

O capacete respirador pode ser esterilizado e 
reutilizado, dependendo do uso e da manutenção, a 
reutilização pode ser feita de 5 a 8 vezes, além de 
aumentar a segurança dos profissionais de saúde, já 
que, por ser vedado, não permite a proliferação de 
partículas do vírus. É mais uma ferramenta para 
vencermos a batalha contra o novo Coronavírus.
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Capacete foi desenvolvido 
por uma universidade do  
Ceará, com o objetivo de 

tratar pacientes com 
insuficiência respiratória
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COVID-19



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

Enquanto um time de profissionais luta contra a 
covid-19 dentro dos hospitais, um exército 
combate o coronavirus (Sars-CoV-2) nas ruas com 
a árdua missão de convencer as pessoas a cumprir 
com os protocolos de segurança contra Covid-19. 
Em Marabá, os profissionais de segurança pública 
atuam em várias frentes no enfrentamento à 
pandemia, seja em operações de conscientização 
ou de fiscalização. É o suporte da Vigilância 
Sanitária (DIVISA). 

As regras todo mundo já sabe.  O uso da máscara, a 
higienização das mãos, evitar aglomeração e o 
distanciamento mínimo de 1,5m s. Enquanto a 
vacina não chega para a maioria, reforçar essas 
regras tem sido a estratégia de prevenção do 
município. A taxa de mortalidade por covid-19 está 
em 2% e mais de 17 mil vidas já foram recuperadas 
em 1 ano e 1 mês de pandemia.

É por causa do descuido com a saúde que os 
agentes de segurança do município passam a 
atuar. Mais de 400 profissionais da Secretaria 
Municipal de Segurança Institucional (SMSI) se 
juntaram a Policia Militar, Policia Civil, Bombeiros 
Militar e Policia Rodoviária Federal na 
sensibilização da sociedade. Os Guardas 
Municipais, (GMM), Seguranças Patrimoniais 
(DMSP) e os agentes do Departamento Municipal 
de Trânsito e Transporte (DMTU) atuaram na 
operação “Covid-zero”. Só nesta ação d foram 
fiscalizados 2.384 estabelecimentos e 3 pessoas 
detidas por desobediência e desacat e uma 
apreensão de cilindros irregulares.

As fiscalizações contínuas acontecem em pontos 
estratégicos, como a orla, bares, restaurantes, 
balneários, entre outros locais propícios a 
aglomerações. 

Profissionais de saúde e  de segurança
atuam na luta diária contra Covid-19
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SUS/SISTEMA QUE SALVA VIDAS
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