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Bairro da Paz ganha
Unidade Básica de
Saúde

SAÚDE



Totalmente estruturada, nova UBS é 
inaugurada no Bairro da Paz
A comunidade do Bairro da Paz agora conta com uma 
Unidade Básica de Saúde novinha e funcionando com 
todos os serviços ofertados pela Atenção Básica do 
município. A UBS José Pereira de Araúj é moderna, 
cumpre os requisitos de acessibilidade e foi entregue à 
população, nesta quinta-feira (01), em uma cerimônia 
que teve a participação do prefeito Tião Miranda, do 
vice Luciano Dias, vereadores, e  secretários, dentre eles 
o secretário de saúde Valmir Moura e de obras Fábio 
Moreira, familiares do homenageado e moradores do 
local.

A UBS era um sonho antigo daquela comunidade e 

conta com recepção, dois consultórios médicos, dois 
consultórios odontológicos, salas de PCCU, de triagem, 
vacina, procedimentos, regulação, central de material 
esterilizado (CME), expurgo, gerência, depósito de 
material de limpeza (DML), farmácia, auditório, 
banheiros e copa. A UBS conta ainda com uma área de 
jardinagem no entorno.

Esta é a 24ª UBS do município, sendo a 14ª da zona 
urbana. Também estão sendo ampliadas e revitalizadas 
as Unidades Básicas Pedro Cavalcante, no bairro 
Amapá, Maria Bico Doce, no são Félix Pioneiro, e a UBs 
da Vila Três Poderes.

ATENÇÃO BÁSICA

Farmácia, consultório odontológico,  enfermagem e 
 atendimento médico são alguns dos serviços oferecidos

Município contabiliza agora 14 UBS na zona urbana 
e 10 na zona rural
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Nova UBS conta com equipamentos novos e modernos



Zona rural do município recebe serviços 
de recuperação de vias e vicinais
O Projeto de Assentamento (PA) Tibiriçá, na zona rural, 
distante cerca de 20km do perímetro urbano da cidade, 
recebeu, ao longo do mês de junho, serviços de 
recuperação de estradas vicinais que somam cerca de 
60 km de extensão.

A região da Vila Santa Fé também está recebendo ações 
de recuperação nas estradas vicinais. A previsão é que 
até o final do ano os serviços contemplem uma 
extensão de cerca de 350 km de vias na região.

Até agora os  PA’s Pedro Laurindo, Talismã e Murajuba 
já tiveram as vias recuperadas com nivelação das 

estradas. Agora, os serviços seguem para os PA’s Carajás 
Tamboril, Ritinha, Padre Josimo Tavares, Bom Jardim 
da Voltinha, Voltinha do Itacaiunas, Dourada e Jatobá.

Cerca de mil famílias serão beneficiadas. Além de 
melhorar o tráfego para escoamento da produção de 
agricultura familiar da região, as ações visam atender 
nove rotas escolares, proporcionando segurança e 
suporte aos coletivos escolares.

Outros serviços importantes realizados  na zona rural 
são a limpeza pública, iluminação, recolhimento de 
entulho e limpeza de bueiros.

INFRAESTRUTURA

Durante vinte dias, uma equipe com oito agentes Sevop
 trabalhou no PA Tibiriçá

Mariozan Quintão, assessor especial da gestão na Vila
 Santa Fé acompanha os trabalhos realizados
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Comerciante, Sandra Sousa, é uma das beneficiadas
e comemora os serviços realizados no PA Tibiriçá 



Estratégia Saúde da Família conta com 
mais de 300 ACS atuando no município
A aposentada Sonia Castro, 67 anos, e seu esposo 
Manoel Isaías Pinto, de 82 anos, moram no bairro 
Francisco Coelho, no núcleo Marabá Pioneira e 
receberam em sua casa uma das equipes do programa 
Estratégia Saúde da Família da Unidade Básica de 
S a ú d e  D e m ó s t e n e s  A z e v e d o, q u e  a t e n d e  a 
comunidade local. A visita faz parte das atividades 
realizadas pelos agentes comunitários de saúde (ACS), 
um importante elo entre a UBS e as famílias atendidas.

Um dos segmentos atendidos pelo programa é o 
cuidado com pessoas que possuem doenças crônicas 
como diabetes e hipertensão. Durante a visita ao casal, 
Sonia Castro e Manoel Isaías Pinto, a enfermeira 
Lorena Borba que acompanha os ACS´s, aferiu 
pressão, revisou exames, receitas e fez orientações aos 

idosos quanto à alimentação e consumo de água.

Além do acompanhamento, a equipe também realiza 
os encaminhamentos para as especialidades 
necessárias como cardiologia e endocrinologia, por 
exemplo, além de solicitação de exames.

A coordenadora do programa Estratégia Saúde da 
Família em Marabá, Sheila França, destaca a 
importância da atuação dos agentes comunitários de 
saúde para o desenvolvimento dos projetos realizados 
pela SMS. “O nosso município aderiu à capacitação 
para os ACS’s, junto ao Ministério da Saúde com o 
objetivo de desenvolver melhorias na assistência 
prestada às famílias, na utilização de tablets, por 
exemplo, para agilizar essas atividades”, afirma. 

AGENTES COMUNITÁRIOS

Casa Sonia Castro e Manoel Isaías Pinto recebem a 
a visita dos agentes periodicamente

ACS’s acompanham idosos, pessoas com doenças crônicas
e dificuldade de locomoção em suas casas
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Município conta com 230 ACS’s na zona urbana 
e 78 na zona rural



Prefeitura intensifica serviços de 
infraestrutura em Morada Nova
O Distrito de Morada Nova, localizado há 12 
quilômetros do centro urbano de Marabá, tem sido 
contemplado com várias obras e serviços públicos. Os 
investimentos passam por vários setores com 
destaque para obras de infraestrutura.

Na Rua Piauí, uma das vias mais antigas e que liga 
Morada Nova à estrada de Murumuru, a prefeitura deu 
início às obras de drenagem para posteriormente fazer 
um novo calçamento.

De acordo com o secretário de obras de Marabá todo o 
projeto foi elaborado em conjunto com técnicos do 
DNIT, onde foram feitas as correções sendo que o 
monitoramento do trânsito é feito pela Polícia 

Rodoviária Federal que também acompanhou a 
elaboração e execução do projeto. As obras de 
drenagem e pavimentação da Rua Piauí fazem parte de 
um pacote financiado pelo Banco do Brasil, no valor de 
R $12. 828.349,03, que contempla também os bairros 
São Félix, Folha 27, 25 e 33.

O Mercado Municipal é outra grande obra que está 
p r e s t e s  a  s e r  i n a u g u r a d a ,  g e r a n d o  m a i o r 
movimentação no bairro e levando emprego e renda 
aos  moradores. 

Recentemente também ocorreu a reforma do Ginásio 
Poliesportivo e a construção de poços artesianos de 
150  a 200 metros de  profundidade.

SEVOP

Rua Piauí está recebendo serviço de drenagem Mercado Municipal de Morada Nova está prestes a ser 
inaugurado
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Ginásio Poliesportivo recebeu grande revitalização



ENDEMIAS

SOBREVIVENTE COVID-19

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEGURANÇA

ACONTECE NA CIDADE

Os agentes de combate a endemias (ACE) atuam durante 
todo o ano com orientação para o combate ao mosquito 
vetor da dengue, o Aedes Aegipty. O trabalho é realizado 
por 38 agentes que vão de casa em casa, sempre buscando 
qualquer reservatório que pode ser um criadouro do 
mosquito. Quando são identificados criadouros com larvas 
dos mosquitos são utilizados larvicidas. Além disso, 
também são realizadas ações com aplicação de fumacê, a 
fim de controlar as populações de mosquitos. Os agentes 
também realizam a orientação aos moradores.

Com a participação de dezenas de moradores foi iniciado o 
Projeto de Trabalho Social (PTS) Programa Casa Verde e 
Amarela, que vai atender mais de mil famílias no 
residencial Jardim do Éden, em Morada Nova, com cursos, 
palestras e oficinas. Durante a semana, os moradores 
conheceram o projeto e o cronograma de trabalho, que será 
desenvolvido junto à comunidade. O PTS terá duração de 
12 meses, contemplando todas as famílias do residencial. 
Os moradores terão cursos em diversas áreas, como de 
pedreiro, operador de computador, atendente de farmácia, 
artesanato, auxiliar administrativo, cabeleireira, etc.  

O uso da máscara não esconde o largo sorriso no rosto da 
professora Francisca Moura Araújo, 52 anos. As lágrimas 
nos olhos não são de tristeza, é pura gratidão. Há quase um 
mês Francisca deixou o Hospital Municipal de Marabá 
(HMM) curada da covid-19, após internada por 8 dias. No 
dia do seu aniversário ela retornou ao HMM para agradecer 
os profissionais que cuidaram dela.“Foi lá que encontrei a 
minha cura. Foi lá onde encontrei pessoas que cuidaram de 
mim. Hoje estou aqui para agradecer tudo que fizeram por 
mim.”, conclui a vice-diretora da Escola Elinda Simplício. 

Neste mês de junho, os cães da Guarda Municipal, em 
apoio à PRF, apreenderam mais de 20 kg de pasta base, 
avaliada em R$ 2.5 milhões de reais, escondido em um 

fundo falso de uma pick-up. O canil da GMM ainda 
auxiliou à PM na apreensão de 4.5 kg de maconha, 

escondidos em uma veículo tipo van, nas bagagens 
pertencentes à um passageiro, na vila Sororó. Atuou 

também no aeroporto, em parceria com a Infraero e PF. O 
canil já funciona há oito anos no município. Os cães são 

treinados para detecção de drogas, de armas, busca e 
captura, guarda do patrimônio e proteção dos agentes. 
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Iniciam atendimentos médicos pelo 
Telemedicina em Marabá
Esta semana, a Prefeitura de Marabá deu mais um passo 
nos serviços de saúde: o Centro de Especialidades 
Integradas (CEI) iniciou atendimento por meio do 
telemedicina. Com o uso da tecnologia, os pacientes são 
atendidos na modalidade à distância,  em um 
consultório preparado para as consultas on-line, feitas 
por videochamada. O serviço evita o deslocamento do 
paciente para o Tratamento Fora do Domicílio( TFD).

Kid Douglas de Jesus acompanhou o filho Douglas, de 14 
anos, na primeira consulta com a neurologista para 
investigar as causas de crises de convulsão. “Eu pensei 
que não seria uma coisa muita prática, mas foi como se 
fosse pessoal, a gente fala com ela normal. A gente vê ela, 
ela faz as perguntas que devem ser feitas, normal, passou 
exames e já estou com encaminhamento para ser feito. 
Aprovei”, avalia o microempresário.

A enfermeira Maria do Rosário Vieira é quem 
acompanha as consultas de forma presencial, 
auxiliando os especialistas no que for necessário e 
orienta os pacientes sobre as recomendações médicas. 

“Nós fizemos toda uma triagem desses pacientes. Agora 
eles terão retorno com esses especialistas e a partir de 
agora terão atendimentos em outras especialidades”, 
confirma a responsável pelo Telemedicina, em Marabá.

Por meio do Telemedicina,  o  CEI ofertará 13 
especialidades na modalidade à distância, com 
profissionais de Belém. O centro já oferta 17 
especialidades na forma presencial. Inicialmente já 
estão confirmados atendimentos com neurologista, 
endocrinologista, psiquiatra e o gastroenterologista.

Para ser atendido pelo Telemedicina, o paciente passa 
pelos mesmos procedimentos de acesso aos demais 
serviços no CEI, ou seja, deve ser regulado por uma UBS. 
“É o mesmo sistema. Consulta na UBS e se houver a 
necessidade de um especialista, será encaminhado para 
cá”, conclui Fábio Lima, gerente do CEI.

O CEI está localizado no Bairro Amapá e por dia atende 
em médio 170 pacientes para 17 especialidades, exames 
de imagem e o serviço de telemedicina.

INOVAÇÃO
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O jovem Douglas, de 14 anos, realizou a consulta 
com neurologista pela Telemedicina



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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