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Marabá ultrapassa
os 60 mil vacinados
contra Covid

SAÚDE



14 mil pessoas acima dos 35 anos são 
vacinadas no final de semana 
Neste final de semana (26 e 27), o município iniciou a 
vacinação contra a covid-19 da primeira dose, em 
pessoas acima dos 35 anos. A vacinação foi realizada no 
Carajás Centro de Convenções, na Nova Marabá, e no 
campus da UEPA , no bairro do Amapá.

A vacinação aconteceu de forma rápida e organizada 
nos dois dias de mutirão, com início da imunização às 
seis horas da manhã, nos dois dias, contemplando as 
pessoas que já estavam no local aguardando pela 
vacina. Houve elevada procura, a partir da alteração de 
faixa etária para 35 anos ou mais. No domingo, os 
portões dos dois locais de vacinação foram fechados às 

16h20, já que em cada um dos locais havia mais de 500 
pessoas, portanto com as doses destinadas para esse 
público. Neste final de semana, foram mais de 14 mil 
vacinados, totalizando 64 mil pessoas vacinadas com a 
primeira dose e 19.668 com a segunda dose.

A Secretaria de Saúde está em planejamento para 
reiniciar o cronograma de aplicação de 2ª dose  e 
aguarda a chegada de novas remessas para divulgar um 
novo cronograma para 1ª dose. “Queremos agradecer 
todas as parcerias que estamos tendo para fazer esse 
trabalho”, disse Walmor Costa, Chefe de Gabinete da 
Prefeitura de Marabá.

COVID-19

Vacinação ocorreu no Centro de Convenções e UEPA Vacinação aconteceu de forma rápida e organizada
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Diminuição da faixa etária para 35 anos mobilizou população 
e imunização avança no município



Bairro da Paz ganha nova Unidade 
Básica de Saúde na quinta-feira (1º)
Está praticamente tudo pronto para ser entregue à 
população mais uma Unidade Básica de Saúde, a UBS 
José Pereira de Araújo está localizada na Rua 
Pernambuco, no bairro da Paz. A comunidade vai 
receber um prédio novo, moderno, equipamentos 
novos e oferecer serviços de saúde de qualidade à 
população.

A nova unidade será inaugurada no próximo dia 1 de 
julho. O trabalho que se realiza neste momento é a 
instalação dos equipamentos dos consultórios de 
odontologia, médico e de enfermagem, farmácia, 
triagem, um auditório, recepção e acesso para a 

ambulância. O prédio foi todo planejado para atender 
pessoas com deficiência.

As vias eentorno da nova Unidade receberam serviços 
de infraestrutura, como a  manutenção das ruas 
Manoel Moura e trechos da Rua Pernambuco e 
pavimentação em concreto da Avenida Villa Lobo. 
Toda a parte externa do prédio recebeu serviço de 
paisagismo e iluminação nova.

Com a entrega da UBS José Pereira de Araújo, somam-
se 15 prédios reformados e ampliados, e ainda dois 
prédios concluídos com serviços de saúde. 

INFRAESTRUTURA

Toda parte externa do prédio recebeu serviço de 
paisagismo e iluminação

Neste momento está sendo feita a colocação dos móveis e 
equipamentos dos consultórios
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Nova UBS terá serviços de odontologia, consultório médico, 
enfermagem, farmácia, triagem e auditório



CAP atende 102 alunos com deficiência
visual de forma remota
No CAP (Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente 
Visual), o atendimento aos 102 alunos continua no 
formato on-line até o próximo dia 30 de junho, quando 
se iniciam as férias. Até lá, as atenções estão voltadas 
para as ferramentas digitais. É assim que a professora, 
Alessandra Cristina Oliveira tem atuado com os alunos 
na alfabetização do sistema Braille e pré-Braille.

“Temos atividades assíncronas e síncronas, formamos 
grupos no Whatsapp, onde temos contatos com alunos 
durante toda a semana, no horário de aula, e uma vez 
por semana temos aula on-line através do google meet. 
Conversamos, realizamos as atividades, e eles 
realizam, filmam e tiram fotos para fazermos as 
correções”, explica a professora, que tem 20 alunos, 
sendo a mais nova com  3 anos e a mais velha com  62.

No CAP, o desenvolvimento dos alunos está sendo 
analisado por meio de relatórios. Os professores 
observam, por exemplo, a execução das atividades 
propostas de forma on-line, inclusive diante das 
dificuldades enfrentadas.

O CAP está passando por obras de revitalização e 
ampliação do prédio. O atendimento inclui AVD 
(Atividades para Vida Diária), estimulação precoce, 
matemática voltada para o soroban (recurso utilizado 
para o ensino aprendizagem da matemática), sala de 
braille e um centro de produção de materiais 
destinados à orientação de mobilidade de alunos com 
baixa visão. O CAP também tem garantido aos seus 
alunos a acessibilidade dos cadernos de atividades 
curriculares elaborados pela  Semed.

INCLUSÃO

Cadernos em braile são utilizados para auxiliar no
ensino

Professora Alessandra Cristina Oliveira, atende alunos 
de 3 a 62 anos

ED
U

CA
ÇÃ

O

4
21 a 27 de junho de 2021

Atividades estão voltadas para ferramentas digitais e 
abrangem português, matemática e cotidiano 



Marginal da Transamazônica passa por
readequações para melhorar  tráfego
Uma obra de readequação viária está acontecendo na 
Rodovia Transamazônica, trecho entre as marginais 
das folhas 32 e 33, na Nova Marabá. O objetivo é tornar 
mais simples o trânsito. O condutor agora terá duas 
mudanças que poderão evitar manobras irregulares.

 No trecho está sendo construído um novo acesso para 
a marginal. Os motoristas que seguem do núcleo 
Cidade Nova para a Nova Marabá deverão descer a 
direita na pista de acesso à  marginal, sem a 
necessidade de ter que fazer o contorno.
 
O projeto da nova mudança no trecho já vinha sendo 
discutido entre o Departamento Municipal de Trânsito 
e Transporte Urbano (DMTU) e a direção do DNIT. 

De acordo com Jair Guimarães, Secretário de 
Segurança Institucional, havia uma necessidade de se 
fazer adequações neste perímetro.

Na marginal de quem segue da folha 32 para a Cidade 
Velha ou Cidade Nova, também haverá mudanças pois 
a marginal também será mão única e um novo acesso 
da Rodovia para a marginal está sendo construído.

“Existiam dois retornos, ambos próximos ao sinal da 
33, e eram usados de maneira inadequada, gerando 
vários acidentes e riscos para os pedestres. Agora 
estamos fazendo o retorno de maneira adequada e 
com faixa de segurança”, esclarece Fábio Moreira, 
Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas.

OBRAS

Novo retorno está sendo construído Obras são executadas pela Sevop após serem aprovadas 
por DMTU e DNIT.

TR
ÂN

SI
TO

5
21 a 27 de junho de 2021

Trecho entre Folha 32 e 33 está sofrendo readequação 



SEGURANÇA

RECUPERAÇÃO DE VIAS

SAUDADES DO FESTEJO

ESPORTE É VIDA

ACONTECE NA CIDADE

Agentes do Canil da Guarda Municipal de Marabá (GMM), 
em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
realizaram a apreensão de 20,4 kg de pasta base de cocaína 
em um veículo com placa do estado do Mato Grosso. A 
PRF identificou o motorista  e, após o acionamento do 
Canil, os cães de detecção encontraram o entorpecente no 
forro da carroceria do automóvel. O motorista recebeu voz 
de prisão e foi conduzido para a delegacia da Polícia 
Federal de Marabá. O Canil existe há oito anos e já ajudou 
a apreender em torno de uma tonelada de entorpecentes.

Pelo segundo ano consecutivo a arena não foi montada 
para o Festejo Junino de Marabá. Não há festa e nem clima 
com a pandemia do coronavírus ainda em alta no 
município. Do arrasta pé e das batidas dos bois restam 
apenas lembranças de quem fazia parte dos espetáculos 
juninos nesta época do ano, como José Rodrigues, o Zé do 
Boi. “Cheguei ao ponto de sonhar que estava no festejo, 
muito animado, e quando acordei estava sozinho. Saudade 
daquele calor que treme o chão, da arena de Marabá. 
Poucos festejos do Brasil tem uma arena quente como a de 
Marabá” descreve o coordenador do Flor do Campo.

O serviço de drenagem em um trecho da rua 5 de Abril, na 
Marabá Pioneira, facilitou o escoamento da água que vinha 
causando transtornos para os moradores e comerciantes 
próximos à área. Os serviços de desentupimento de bueiros 
foram iniciados na semana passada e a previsão para 
finalização é nesta quinta-feira (24).O trecho da abertura da 
cava se concentrou na confluência das ruas 5 de Abril, 
Augusto Dias e Norberto de Melo. Durante a realização da 
obra o local foi interditado para passagem de veículos na 
rua Augusto Dias. 

Seguem abertas as inscrições do Projeto “Esporte é vida”, 
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel). 

Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos podem participar 
nas modalidades karatê, voleibol, handebol e futsal (neste 

caso, até 12 anos). As aulas de Karatê e Voleibol já 
iniciaram. Os interessados em participar devem se dirigir à 

sede da Semel, no Ginásio Poliesportivo “Renato Veloso”, 
na Folha 16, das 8 às 12 h. Os documentos necessários são 
declaração de matrícula da escola, 1 foto 3X4, certidão de 

nascimento ou RG, boletim escolar e comprovante de 
residência (do responsável pelo aluno),
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Sine é facilitador para inserção no
mercado de trabalho
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Marabá, 
atende diariamente cerca de 20 pessoas, entre 
encaminhamentos para inserção ou reinserção no 
mercado de trabalho e cadastros. A maior demanda de 
intermediação de mão de obra é destinada ao comércio, 
em segundo lugar o ramo da construção civil também 
ganha espaço captando trabalhadores por meio do Sine.

O coordenador do Sine, Reinaldo Barbosa de Oliveira, 
explica que a finalidade maior do Sine é fazer a 
intermediação da mão de obra entre o usuário que está à 
procura de vaga, que é o trabalhador e o empregador. O 
trabalhador desempregado deve se dirigir até o Sine, 
munidos de documentos pessoais, carteira de trabalho, 
comprovante de endereço e se tiver certificados, os quais 
dão base ao seu currículo.

“Ele vem aqui faz um cadastro e esse cadastro fica 
arquivado conosco. Geralmente as vagas vão surgindo e 
nós vamos lançando no painel. O trabalhador faz o 
acompanhamento das vagas através das redes sociais da 
prefeitura e Busca Marabá. Ele faz a verificação, se 

interessando por alguma vaga, procura o Sine, que emite 
uma carta de encaminhamento”, detalha Reinaldo.
 
O coordenador do órgão reitera que o objetivo é facilitar 
a vida do empregador cuidando da intermediação entre 
trabalhador e empresa. “No momento de pandemia 
algumas situações afastaram o trabalhador dessa busca, 
não sabemos o que ocasionou isso, mas as vezes temos 
vagas e a procura não é a esperada”, lembra ele.

O motorista e operador de máquinas, Fábio Jr. Dias 
Wamberg, 40 anos, é morador do bairro Novo Horizonte 
e está há dois meses fora do mercado de trabalho. Há 
algumas semanas ele foi fazer o cadastro no Sine e 
aguarda ser chamado. “Até agora não tive nenhuma 
colocação. Sempre no início da semana venho verificar a 
lista, acompanho as vagas pela internet, o momento é 
bem crítico devido à pandemia. Estamos na expectativa 
e tem de ter fé”, disse ele que trabalha desde 18 anos 
nesse ramo. Poucos minutos depois da entrevista, ele foi 
chamado para ser encaminhado para entrevista em uma 
empresa.
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Motorista e operador de máquinas, Fábio Jr. Dias, foi chamado 
para uma entrevista de emprego após procurar o Sine



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

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.

Aprovado Plano Municipal de Políticas
Públicas para as mulheres do município
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