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Mais de 70 mil 
vacinados contra a 
Covid-19

SAÚDE



Mutirão vacina pessoas acima de 33
anos e grupos com doses atrasadas
Com a realização do terceiro mutirão de vacinação, na 
quinta e sexta-feira (8 e 9), o município de Marabá  dá 
mais um passo rumo a imunização de sua população. Já 
são 70 mil pessoas vacinadas com a primeira dose da 
vacina contra Covid-19.

A vacinação ocorre no Centro de Convenções, das 8h às 
17h. Nessa segunda-feira a vacinação continua, 
abarcando agora o público de 33  anos ou mais.

Quem está atrasado ou já está na data para a segunda 
dose da vacina também está sendo vacinado nas 
escolas Jonathas Pontes Athias, na Folha 22, no núcleo 

Nova Marabá, e Anísio Teixeira, núcleo Cidade Nova. A 
vacinação também ocorre das 8h às 17h.

Para receber a vacina é necessário apresentar 
comprovante de residência, RG, CPF, Cartão SUS 
declaração de que faz parte de algum dos grupos 
prioritários, além da declaração para a vacinação do 
público em geral para quem tem a idade necessária.

Vale ressaltar que continua aberta a vacinação para os 
grupos prioritários que ainda não se imunizaram, 
como professores, pessoas com comorbidades, 
gestantes, idosos, etc. 

COVID-19

Procura da vacina foi grande na sexta-feira (9) Vacina para público em geral ocorre no Centro de 
Convenções
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Com novo mutirão, município aumenta 
taxa de imunizados com a 1º dose



Máquinas recuperam vias em diferentes
bairros da cidade
Com a chegada do verão, o serviço de recuperação de 
ruas tem sido intensificado e as máquinas da prefeitura 
estão dando continuidade ao trabalho nos bairros 
Cidade Nova, Belo Horizonte, Bom Planalto e Carajás 3.

“Fizemos limpeza e serviço de terraplenagem com 
piçarra. Todos os dias são utilizadas cerca de 30 
carradas”, informa Nilton Amorim, responsável pela 
equipe do Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM). 
Esta semana foram priorizadas as ruas Carlos Gomes 
na Cidade Nova, Almirante Tamandaré no Bom 
Planalto, Mato Grosso, no Belo Horizonte, São Paulo no 
Carajás 3 e Leblon no Carajás 2.

Para deixar as ruas acessíveis o SSAM utiliza patrol, rolo 
compressor, pá carregadeira e caçambas. Onivaldo de 
Jesus, mora há 5 anos da rua Leblon, onde mantém um 
canavial e comercializa caldo de cana. Ele está 
satisfeito com o serviço da prefeitura.

“Quando eu cheguei aqui há 5 anos, só tinha um 
caminho. Mas depois que a prefeitura entrou, fazendo 
esse serviço, foi abrindo. Eles fizeram a rua porque ela 
nem existia. Primeiro jogaram cascalho, e depois outra 
vez vieram novamente e agora você vê o resultado. Um 
serviço que serve para toda a população. Era uma rua 
que não tinha acesso e olha que maravilha”, enfatiza.

MANUTENÇÃO

O produtor, Onivaldo de Jesus, comemora a chegada 
dos serviços. 

Para realizar o serviço foram utilizados uma patrol, rolo 
compressor, pá carregadeira e caçambas
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Bairros Cidade Nova, Bom Planalto e Carajás 3 
foram os beneficiados nesta semana

.



Projeto Esporte é Vida estimula práticas
esportivas em crianças e adolescentes
A pequena Heloísa Augusta, 6 anos, começou a praticar 
Karatê no Ginásio Renato Veloso, na Folha 16, através 
do projeto Esporte é Vida da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer de Marabá (Semel).

“Meu irmão já lutava karatê e minha mãe me mostrou 
as fotos dele, hoje eu estou aqui. Me ajuda a ocupar o 
tempo e a aprender a autodefesa”, ressalta Heloísa. 
Dona Benedita Fonseca, mãe da Heloísa, começou a 
praticar karatê já adulta e alcançou a faixa marrom. 
Hoje, incentiva a filha a seguir na prática.

“É um esporte bom, ele educa. A Heloísa já mudou 
muito, ela chega em casa e faz ginástica. Eu quero que 
ela continue e siga nesse caminho. É bom ver esse 
desenvolvimento dela”, pontua.

Além do karatê, que hoje conta com 45 alunos, o 
projeto disponibiliza aulas de futebol (campo e salão), 
voleibol e handebol para crianças e adolescentes entre 
6 e 17 anos , matriculadas na escola e com  boas notas.

A secretaria também busca descentralizar as atividades 
esportivas, direcionando-as para outras partes da 
cidade, por  meio dos  CRAS.

A coordenadora do CRAS Bela Vista, Vanessa Camelo, 
destaca a importância da parceria na disponibilização 
das aulas de futebol para as crianças dos bairros Bela 
Vista e Jardim União. A faixa etária dos meninos que 
jogam futebol gira em torno dos 11 aos 17 anos. A  
equipe do centro faz a busca ativa das criança e realiza 
os cadastros por meio da demanda da comunidade.

SEMEL

Heloísa Augusta, aluna do caratê, e sua mãe Benedita 
Fonseca

Aulas de futebol de campo são realizadas em parceria com
os CRAS da cidade.
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São realizadas aulas de 5 modalidades diferentes 
para faixa etária de 6 a 17 anos.



Operação Petróleo Real fiscaliza 
postos de combustíveis
Na quarta e quinta-feira (8 e 9), a equipe de fiscalização 
do Procon Marabá promoveu a Operação Petróleo 
Real, que realizou uma série de fiscalizações nos 
postos de gasolina da cidade. Na ocasião, foi 
averiguada a qualidade dos combustíveis utilizados no 
município, se o posto prestava as informações básicas 
ao consumidor , verificação dos preços, entre outros 
serviços exigidos pelo código do consumidor.

“Foi feita a aferição das bombas de abastecimento. 
Teve estabelecimento com bomba lacrada porque foi 
detectado irregularidade. Detectamos,  fizemos o auto 
de infração e já informamos a Agência  Nacional de 
Petróleo (ANP)”, conta Zélia Lopes Sousa, diretora do 
Procon Marabá.

Foi verificado também à disponibilização do kit de 
qualidade  para o consumidor. Os estabelecimentos 
são obrigados a disponibilizar o kit para o cliente que 
queira averiguar a qualidade do produto. “Tinham 
locais que não possuíam o kit ou eles não estavam 
aptos a funcionar. Tivemos que autuar”, destacou. 
Foram checados os alvarás dos locais visitados.

A ação foi realizada em parceria com o Ministério da 
Justiça e Secretaria de Defesa do Consumidor. Zélia 
explica que será dada sequência durante a semana. 
“Não foi possível irmos em todos os estabelecimentos, 
tendo em vista o grande número de postos. Vamos dar 
sequência na semana, principalmente na aferição das 
bombas e na qualidade do combustível”, conclui. 

DIREITO DO CONSUMIDOR

Equipes fiscalizaram grande quantidade de postos, 
trabalhos continuam durante a semana.

Alguns estabelecimentos foram autuados por bombas
adulteradas. 
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Qualidade dos combustíveis foi testada



CCZ

H1N1

OBRAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ACONTECE NA CIDADE

Vinte animais errantes, entre adultos e filhotes, foram 
capturados em mais uma ação do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ), nesta sexta-feira (9), na Vila São José, Km 
8. A solicitação partiu de lideranças da própria vila, devido 
ao número de animais enfermos existentes naquela 
localidade. Após o recolhimento, os cães foram levados 
para o CCZ para serem submetidos a exames e cuidados, 
posteriormente disponibilizados para adoção. Todos os 
animais capturados serão submetidos a exames, testes 
rápidos para detectar doenças

De acordo com a Sevop, cinco ruas da Folha 28 nas quadras 
2, 4, 13, 14, 15 e 36 já receberam os serviços de drenagem, 
agora estão sendo terraplanadas para a pavimentação, que 
ocorrerá até o final do ano. Serão mais de mil metros de 
vias que receberão asfalto. Desde 2018, a Folha 28 recebe 
diversas obras pavimentação e recuperação asfáltica, como 
nas ruas que dão acesso à VP 8. Em 2019, vias que atendem 
às quadras 27, 28, 29 e 30 receberam drenagem, além de 
pavimentação na rua entre as quadras 8 e 9. No ano 
passado, foram realizados serviços de terraplanagem e 
drenagem em vias das quadras 27, 28 e 29.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está vacinando 
pessoas pertencentes aos grupos de risco, idosos, 
deficientes físicos, acamados e outras enfermidades nas 
suas residências. A vacinação acontece durante as visitas 
domiciliares na área de cobertura da ESF. A equipe do 
Estratégia Saúde da Família contendo agente comunitário 
de saúde, técnico de enfermagem, médico e enfermeiro, 
durante as visitas, realizam vários procedimentos além da 
vacinação, como curativos, retirada de pontos, injetáveis 
entre outros.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e 
Assuntos Comunitários (Seaspac) realiza o acolhimento dos 
indígenas Warao desde 2019, quando famílias já estavam 
sediadas. São 51 indígenas Waraó atendidos na cidade. A 
Seaspac providenciou junto à prefeitura um espaço no 
Núcleo Marabá Pioneira para melhor acomodar os 
imigrantes. Por meio do abrigo, a secretaria tem realizado 
ações com o intuito de inserir os venezuelanos nos 
programas sociais como Bolsa Família e auxílio emergencial. 
O município criou um comitê composto por diversos órgãos 
para estudar estratégias para melhor atendê-los. 
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Em seis meses, mais de 400 bebês são 
beneficiados com Banco de Leite 
Um serviço essencialmente necessário ajuda mães e 
bebês no Hospital Materno Infantil em Marabá (HMI). O 
Banco de Leite Humano atende crianças nos primeiros 
dias de vida, que precisam de leite materno e que por 
algum motivo a mãe está impossibilitada de amamentar.

A coordenadora do Banco de Leite do HMI, a 
nutricionista Ligia Viana, explica que o hospital atende 
muitas mães de outros municípios que não conseguem 
permanecer na cidade, em que os recém-nascidos 
precisam de internação e cuidados especiais.

“Atendemos todos os bebês do hospital e a prioridade é 
dos prematuros, que se encontram internados na UCI 
[Unidade de Cuidados Intensivos] Neonatal. Algumas 
mães não são do município e não conseguem 
permanecer na cidade e esse leite aqui do município 
vem para atender a mãe que não se encontra na cidade”, 
explica a nutricionista.

O Banco de Leite Humano se mantém com doações de 
mães que nono mês de junho foram coletados 13,1 litros 

de leite materno, um acréscimo de 3,4 litros em relação 
ao mês de maio. Nos primeiros seis meses do ano já 
foram coletados 52,4 litros de leite.

Neste período, a equipe do Banco de Leite recolheu 
doações de 198 mães que estão cadastradas. A equipe faz 
o atendimento no hospital e visitas domiciliares. Nestes 
seis primeiros meses, 428  bebês foram beneficiados .

“Nosso funcionamento passa por toda uma situação de 
campanha e um cadastro. A pessoa nos procura, 
fazemos um cadastramento e ela vai receber o kit de 
doação com frascos apropriados e durante a semana o 
carro do banco do leite passa para fazer a coleta, tudo 
muito simples e seguro”, explica a nutricionista.

Em 2018, o Banco de Leite Humano do HMI recebeu a 
certificação de credenciamento pela Rede Brasileira de 
Bancos de Leite Humano (RBLH-BR), em função do grau 
de conformidade alcançado na manutenção das 
informações no Sistema Integrado de Gestão. O Banco 
de Leite já recebeu dois selos de Ouro pela Unicef.

MATERNO INFANTIL
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Secretaria montou comitê e atua em várias frentes 
para prestar auxílio a imigrantes



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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