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SAÚDE

Marabá acelera
cronograma de
vacinação

SAÚDE
COVID-19

10.063 pessoas, a partir de 45 anos,
receberam a primeira dose durante fim de semana

Mais de 10 mil pessoas foram vacinadas
no ﬁm de semana
A partir desta segunda-feira (21), a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) retoma a vacinação contra a covid-19,
para quem está com a segunda dose agendada. A
vacinação acontecerá em seis pontos da cidade.

população em geral com idade a partir dos 45 anos. Ao
todo 10.063 pessoas receberam a primeira dose.

“Esta semana irá acontecer a segunda dose dos idosos.
Então não realizaremosos a primeira dose, por
enquanto”, confirma Mônica Borchart, diretora da
Atenção Básica da SMS.

O processo aconteceu de forma organizada e rápida
nos dois pontos de vacinação: Centro de convenções e
UEPA, onde a espera chegou à média de 15 minutos.
Cerca de 20 mil marabaenses estavam sendo
aguardados para a primeira dose da imunização. A
emoção tomou conta dos marabaenses.

Neste fim de semana (19 e 20), foi realizado um mutirão
de vacinação com as primeiras doses do imunizante
contra a covid-19 (Astrazeneca/Pfizer) para a

O processo de aceleração da vacinação contra a covid19 aos marabaenses é fruto da articulação entre a
Prefeitura de Marabá e o Governo do Estado .

Vacinação ocorreu no Centro de Convenções e UEPA
14 a 20 junho de 2021

Foco agora será na aplicação da segunda dose em idosos,
puérperas, gestantes e pessoas com comorbidades
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OBRAS
INFRAESTRUTURA

Serviço de pavimentação ocorre no Bairro Liberdade,
em trechos entre Avenida Boa Esperança e Avenida Antônio Vilhena.

Núcleo Cidade Nova recebe serviços
de pavimentação e recuperação de vias
Os moradores do bairro Liberdade, no núcleo Cidade
Nova, estão bastante animados com o avanço dos
serviços de pavimentação das ruas . No trecho entre a
Avenida Boa Esperança e Avenida Antônio Vilhena, três
ruas estão recebendo os serviços de infraestrutura.
Na rua Orlando Solino, que corta a Avenida dos
Gaviões, os operários trabalham na finalização da
colocação do concreto, sendo que a maior parte da via
já foi concluída.

completamente drenada e feito todo serviço de
terraplanagem.
Um pouco distante dali, o serviço de recuperação de
vias da SSAM era realizado na na rua Paraná, trecho
entre a Avenida 2000 e rua Leblon, no bairro São Miguel
da Conquista, núcleo Cidade Nova.

Outra via que também recebe a pavimentação em
concreto é a rua Duque de Caxias. Toda a área já foi

O trabalho se estendeu por cerca de um quilômetro de
rua. Foram utilizadas 24 caçambas com piçarra para
uso na rua Paraná e em outras transversais como a rua
Rio Grande do Sul, Goiânia e Rio de Janeiro. Houve
também a retirada de entulho acumulado.

Recuperação de vias ocorreu no Bairro São Miguel da
Conquista

Três ruas estão sendo contempladas com a pavimentação
em concreto

14 a 20 de junho de 2021
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SAÚDE
INFRAESTRUTURA

Além da reforma e pintura,
será construído um espaço de convivência para os pequenos

Ala pediátrica do HMM recebe serviço
de revitalização externa e interna
O Hospital Municipal de Marabá (HMM) começou a
receber o serviço de revitalização da ala pediátrica. As
ações começam com a construção de um espaço de
convivência para as crianças e lactário.
O espaço contará com bancos, brinquedos adaptados
para crianças pequenas com barra de segurança,
cerca, pintura automotiva antialérgica e rampa de
acesso para cadeirantes. O intuito é que essa oespaço
ajude na recuperação das crianças durante a
permanência no hospital, proporcionando conforto
físico e emocional para os pequenos e para os pais.
No projeto também estão a pintura do piso, com
desenhos lúdicos de números e lertas, Além de
paisagismo com árvores e canteiros com flores.

Obras estão sendo realizadas por servidores da Sevop.
14 a 20 de junho de 2021

Próximo ao novo espaço de convivência para as
crianças, começou a funcionar o lactário do HMM. O
lactário é ligado ao serviço de nutrição do hospital. É
importante em locais com área de pediatria e para
pacientes que utilizam dieta enteral, quando são
alimentados por sondas.
“O lactário assegura uma melhor qualidade dos
alimentos, tanto fórmula infantil, quanto suplementos
e dietas enterais, mais seguro para o paciente” pontua
a nutricionista clínica do HMM, Jéssica Oliveira.
No lactário é realizada a administração das porções e o
armazenamento das fórmulas ministradas às crianças,
suplementos alimentares e dietas enterais que serão
utilizados em um período de dois dias.

Jéssica Olivera, nutricionista do HMM, comemora a
chegada do lactário
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AGRICULTURA
SEAGRI

Projeto de Assentamento (PA) Alegria
envolve cerca de 60 produtores

Região do Brejo do Meio é destaque na
produção de hortaliças
O Projeto de Assentamento (PA) Alegria, localizado na
região de Brejo do Meio, distante 20 quilômetros de
Marabá, tem se destacado pela crescente produção e
comercialização de hortaliças. O projeto nasceu há 4
anos, envolvendo 60 produtores, que buscaram inovar.
E quando falamos em inovações, um grande exemplo é
a horta do agricultor, Dogival Damascena Alves. Aos 50
anos, dos quais mais de 30 são trabalhando no campo,
ele aperfeiçoou a ideia do plantio de hortaliças com
uso de areia e água. Dogival contabiliza hoje 4
barracões e uma produção que só cresce.
Atualmente ele produz e comercializa, em média, 3500
hortaliças por semana, como cheiro verde, coentro,

Dogival Damasceno comercializa em média 3500
hortaliças por semana
14 a 20 de junho de 2021

couve, jambú e cebolinha. Toda a produção é escoada
para o consumo na sede de Marabá. Com isso, Dogival
emprega dois trabalhadores fixos e dois temporários.
E não são apenas hortaliças que chamam a atenção na
região do Brejo do Meio, há uma crescente produção
de açaí. Um desses produtores é o goiano José dos Reis.
Hoje temos uma terra aqui e sempre a secretaria
[Seagri] vem nos apoiando com o melhoramento do
solo e recomendações. Temos que agradecer, pois
tivermos bons resultados, como melancia, milho
verde, feijão e quiabo. Hoje temos uma área de 4 mil
pés de açaí plantado e estamos convictos que faremos
uma boa colheita para abastecer a cidade”, comemora.

José dos Reis se orgulha do crescimento da produção
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ACONTECE NA CIDADE
GESTÃO
O prefeito de Marabá, Sebastião Miranda Filho,
recepcionou no aeroporto da cidade o presidente, Jair
Messias Bolsonaro, acompanhado de parlamentares e
ministros, que participaram de evento de entrega de
títulos definitivos de terras para agricultores de todo
estado. O ato aconteceu nas dependências do Parque de
Exposições de Marabá e contou com a participação de
aproximadamente 3 mil pessoas, que vieram de várias
cidades do sudeste do estado. No total foram entregues
simbolicamente 6 títulos de terras durante o evento.

COMBATE À COVID
Na manhã de sábado (19), o governador Helder Barbalho
visitou a vacinação em Marabá e voltou a afirmar que a
expectativa é de que até setembro todos os paraenses
estejam vacinados. “É um momento de união, estarmos
todos juntos pela vida protegendo o povo e muito feliz por
esse mutirão que antecipa a vacinação para que possamos
imunizar o maior número de pessoas. Luciano Dias, viceprefeito de Marabá, acompanhou o governador e também
lembrou a importância da parceria entre os governos para
garantir a imunização da população.

DEFESA CIVIL
Com a chegada do verão, a Defesa Civil de Marabá já está
preparando a equipe de brigadistas que deve atuar no
combate aos incêndios florestais que eventualmente
possam ocorrer na cidade. Durante toda a semana, um
total de 37 pessoas estão em treinamento para combater as
queimadas. O curso de formação da Brigada de Incêndio
Florestal envolve bombeiros civis, bombeiros militares e
militares do exército. A equipe de brigadista da Defesa Civil
será composta por 24 combatentes. O curso de formação
contou com a parceria do Exército Brasileiro, por meio do
23º Batalhão Logístico de Selva (BLOG) o

JUNHO VIOLETA
No dia mundial de conscientização da violência contra a
pessoa idosa, 15 de junho, marcado pela campanha Junho
Violeta, a Seaspac e o Conselho Municipal do Direito da
Pessoa Idosa (CMDPPI) realizaram uma palestra on-line,
marcando a abertura da campanha no município. Este
ano, em Marabá, o Junho Violeta tem como tema “O
silêncio também é crime- denuncie!”. De janeiro a junho
deste ano foram registrados 41 atendimentos no conselho,
destes 35 denúncias foram solucionadas e seis estão em
andamento com o Ministério Público.
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ESPORTE
SEMEL

Projeto disponibiliza aulas gratuitas
de futsal, handebol, caratê e vôlei

Projeto “Esporte é vida” abre
inscrições para diversas modalidades
Estão abertas as inscrições para o projeto “Esporte é
vida” da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel),
destinado às crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, nas
modalidades caratê, voleibol, handebol e futsal (neste
caso, até 12 anos). Os interessados devem se dirigir àsede
da Semel, no Ginásio Poliesportivo “Renato Veloso”, na
Folha 16, das 8 às 12 h. Os documentos necessários são
declaração de matrícula da escola onde o aluno está
matriculado, 1 foto 3X4 (do aluno), certidão de
nascimento ou RG do aluno, boletim escolar (do aluno),
comprovante de residência (do responsável pelo aluno),
RG (do responsável pelo aluno). As aulas do projeto
sempre acontecem no contraturno escolar.
O secretário municipal de Esportes, Thiago Miranda,
explica que o projeto “Esporte é Vida” é fruto de parceria
com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), onde
recebem alunos de 6 a 15 anos para a prática do caratê,
futsal, vôlei ou handebol, durante dois dias da semana.
“Os alunos que estão parados por conta da pandemia já
poderão se exercitar. Durante as aulas, serão

14 a 20 de junho de 2021

rigidamente obedecidos todos os protocolos sanitários,
as crianças terão acompanhamento de professores
vacinados e os cuidados continuam. Esse projeto é
destinado a alunos da rede pública”, explica o secretário
m u n i c i p a l
d e
e s p o r t e s .
O projeto envolve várias vertentes. “Não apenas o aluno
vem aqui e pratica atividade física. A gente faz
acompanhamento das notas da criança, o objetivo é
esse: melhorar o comportamento dele na escola e em
casa, em relação às notas e seu comportamento diário
com a sua família”.
As aulas de caratê já foram retomadas desde 1º de junho,
uma vez que a modalidade permite à prática individual.
“Agora estamos abrindo inscrições para demais
modalidades: futsal, vôlei e handebol. O caratê é uma
modalidade esportiva, uma arte marcial em que
trabalha a disciplina da criança, o autocontrole, a gente
percebe quando os pais falam que o filho melhorou no
comportamento da escola, em casa”, detalha o professor
de educação física da Semel, Alexandro Barreto.
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Aprovado Plano Municipal de Políticas
Públicas para as mulheres do município
contigo porque é um momento que tu estás
escrevendo teu nome num capítulo importante de
Marabá, que é o reconhecimento da política pública
da mulher como um norte e uma lei. Foi um trabalho
que discutimos com a sociedade para que tivesse
legitimidade, mas foi também um trabalho da sua
gestão, através da Seaspac e Coordenadoria da
Mulher”, elogia Júlia Rosa.
policiais nesta batalha.
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