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13 UBSs do Município 
 oferecem serviço 
odontológico

SAÚDE



Saiba onde encontrar atendimento 
odontológico em nossa cidade 
Em Marabá,  os atendimentos odontológicos 
acontecem nas unidades: Morada Nova, São Félix III, 
São Félix Pioneiro, Folha 11, Folha 33, Km 07, Folha 23, 
Bairro Nossa Senhora Aparecida, Velha Marabá, Bairro 
Belo Horizonte, Bairro da Paz e Laranjeiras. 

Acompanhe os horários de funcionamento: 

Morada Nova – Carlos Barreto – 08h às 12h e das 14:00 
às 18:00 (ou mediante rotina da unidade). 

São Félix III – Amadeu Vivacqua – 08h às 12h e das 14:00 
às 18:00 (ou mediante rotina da unidade). 

São Félix Pioneiro – Maria Bico Doce – Após 
reinauguração da unidade terá um dentista clínico 
geral de 08h às 12h e das 14:00h às 18:00h.

Folha 11 – Hiroshi Matsuda – 08h às 12h a especialidade 
de Endodontia  (tratamento de canal), funciona todos 
os dias mediante encaminhamento dos cirurgiões 
dentistas das  outras UBS’s e das14:00 às 18:00h tem  
dentista clínico geral.

Folha 33 – CRISMU: 08h às 12h (ou mediante rotina da 
unidade). Sempre thá um dentista clínico geral.

Km 07 – Mariana Moraes – 08 às 12 (ou mediante rotina 
da unidade). Mas sempre tem um dentista clínico geral.

Folha 23 – Enfermeira Zezinha – 08h às 12h e das 14:00h 
às 18:00h (ou mediante rotina da unidade). Nesta 
unidade tem dois dentista clínico geral, um em cada 
horário.

Bairro Nossa Senhora Aparecida – Edivan Xavier – 08h 
às 12h e das 14:00h às 18:00h (ou mediante rotina da 
unidade). Nesta unidade tem dois dentista clínico 
geral, um em cada horário.

Velha Marabá – João Batista Bezerra – 08h às 12h e das 
14:00h às 18:00h (ou mediante rotina da unidade). 

Belo Horizonte – Jaime Pinto – 08h às 12h e das 14:00h 
às 18:00h (ou mediante rotina da unidade). 

Liberdade – Emerson Caseli – 08h às 12h e das 14:00h às 
18:00h (ou mediante rotina da unidade). 

Bairro da Paz – A unidade tem um cirurgião dentista.

Laranjeiras – UBS Laranjeiras – 14h às 18h (ou 
mediante rotina da unidade). Nesta unidade tem um 
dentista clínico geral.

Temos também um dentista Periodontista, que atende 
14 às 18h (ou mediante rotina da unidade). E um 
dentista endodontista que atende 08 às 12h, ambos os 
especialista atendem mediante encaminhamento das 
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Atendimentos ainda ocorrem com algumas restrições devido a pandemia



Vacinação de terceira dose em idosos 
continua durante a semana
Na sexta-feira (1º), a aplicação da 3ª dose da vacina 
contra a Covid continuou em Marabá, desta vez o local 
foi a Maçonaria da Velha Marabá, localizada na Praça 
Duque de Caxias. A vacinação é direcionada aos idosos, 
a partir dos 70 anos, com intervalo de no mínimo de 6 
meses da segunda dose. A vacinação também 
aconteceu na quinta-feira, no Centro de Convenções, e 
contemplou também a segunda dose  para pessoas 
com dose em atraso ou agendadas para o dia 30.

O sistema imunológico dos humanos é o responsável 
por nos proteger de vírus, bactérias e outros agentes 
que tentam invadir nossos corpos. Os idosos possuem 
um sistema imunológico menos resistente e essa  
condição faz com que o público esteja mais suscetível 

aos agentes infecciosos. Por isso, por enquanto, a 
terceira dose da vacina tem sido prioritariamente 
disponibilizada às pessoas a partir dos 70 anos.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde, vacina 
a população contra a Covid-19 nos dias 06, 07 e 08 de 
outubro com a 1ª, 2ª e 3ª doses do imunizante, em três 
locais diferentes. No dia 06 será na UBS José Pereira, no 
bairro da Paz, no dia 07 será no Centro de Saúde Carlos 
Barreto, em Morada Nova, e no dia 08 na UBS Maria 
Bahia da Conceição, em Murumuru.

Podem tomar a 3ª dose, os profissionais de saúde e 
idosos com intervalo de seis meses completos que se 
imunizaram com a  2ª dose. 

COVID-19

Terceira dose segue  durante próxima semana
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Aplicação da 3º dose acontece em idosos, a partir dos 70 anos

Alice Rodrigues, 86 anos, já garantiu sua terceira dose



CAPS encerra  mês com ação na Praça do 
Idoso e caminhada à Câmara dos Vereadores
O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) III realizou 
nesta quarta-feira (30), o encerramento das ações 
específicas para o Setembro Amarelo. Foi organizada 
uma concentração na Praça do Idoso, Cidade Nova e 
contou com apoio da Faculdade Carajás, Unifesspa e 
funcionários do CAPS.

A ação começou às 8 h com apresentação da Banda do 
Exército. Também foi realizada uma aula de zumba e a 
a abordagem e panfletagem da população, para 
conscientizar sobre a importância dos cuidados com 
saúde mental e a prevenção ao suicídio. Dali foi 
realizada uma caminhada até a Câmara Municipal, 

onde foi entregue para os vereadores os subsídios para 
a regulamentação da lei 13.935/2019, que dispõe sobre 
a prestação de serviço de psicologia e serviço social nas 
redes públicas de educação básica, visando orientar o 
sistema educacional do município.

É importante ressaltar que o CAPS trabalha com o 
tema de depressão e suicídio durante todo o ano. 
“Setembro Amarelo é apenas um mês onde o tema 
recebe mais destaque. Mas o CAPS atua com pacientes 
severos e persistentes o ano inteiro. E o cuidado com o 
tema tem de ser constante”, reforça Morgana Lobo, 
coordenadora do CAPS.

SETEMBRO AMARELO

4 27 de setembro a 3 de outubro de 2021

Ação buscou conscientizar sobre depressão e saúde mental
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Ação na praça contou com banda do exército e aulas
de zumba

Profissionais caminharam até a CMM e foram recebidos 
pelosvereadores Cabo Rodrigo e Ronaldo da 33



Pátio de compostagem, em Morada Nova, 
produziu mais de 38 toneladas de adubo
Um projeto pioneiro de compostagem dos resíduos 
sólidos orgânicos está sendo desenvolvido nos 
residenciais Tiradentes e Jardim do Éden, em Morada 
Nova, e ajudando dezenas de famílias que trabalham 
com a horta comunitária, implantada pela Secretaria 
Municipal de Agricultura (Seagri).

No Residencial Tiradentes, o pátio de compostagem já 
está em funcionamento e transformando resíduos 
orgânicos em adubo e sendo utilizado na horta 
comunitária, que atende em média 304 famílias do 
próprio residencial. O projeto recebe apoio também da 
comunidade com  a entrega dos resíduos. 

Atualmente são coletados os resíduos orgânicos 
(sobras de alimentos, frutas, legumes, casca de ovos, 
serragem etc.) de quarenta residências, através do 
Projeto Põe no Balde, onde são distribuídos baldes às 
residências e a família faz a separação do lixo orgânico e 
um integrante do projeto faz a coleta e encaminha até 
ao pátio de compostagem.

O lixo coletado, separado a partir de sua constituição, 
segue para a usina onde são armazenados em pilhas 
com uma leve cobertura com palhas e capim seco, onde 
ficam em processo de decomposição e formação de 
adubo, durante um período de aproximadamente 120.  

ORGÂNICO

Ação transforma resíduos orgânicos em adubos Atualmente são coletados resíduos de 40 residências 
através do Projeto Põe no Balde
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Projeto está sendo desenvolvido nos residenciais Tiradentes e Jardim do Éden 



Qualificação profissional para a 
comunidade do Jardim do Éden
Um grupo de 20 mulheres do Residencial Jardim do 
Éden, em Morada Nova, aprenderam na prática a 
confeccionar sacolas ecológicas. O curso de sacola 
intensivo faz parte do cronograma de atividades do 
Projeto Técnico-Social (PTS) do empreendimento e é 
financiado pela Caixa Econômica Federal (CEF). A 
empresa responsável pela execução das ações é a 
Abradesa, contratada pela PMM e CEF.

O PTS tem duração de 12 meses e este é o 4º mês de 
atividades. As ações são trabalhadas nos eixos 
socioeconômico, ambiental, fortalecimento social e 
empreendedorismo. Além disso, todo o material 
utilizado nas atividades é totalmente gratuito para os 

participantes, a exemplo do curso de sacola, onde 
estão disponibilizados tecido, linhas, tesoura, 
máquinas de costura e demais materiais. 
 
Para as crianças está sendo ofertado curso de capoeira 
com duração de cinco meses. Aos jovens e demais 
moradores são direcionados cursos e oficinas 
profissionalizantes, bem como, palestras de temas 
atuais, a exemplo, gravidez na adolescência, violência 
e entorpecentes. Com idosos são desenvolvidas 
atividades de lazer. Aliás em outubro, a programação 
se estenderá desde ações enfatizando a campanha 
outubro rosa voltado às mulheres até a comemoração 
pelo Dia das Crianças, que acontecerá dia 09. 

PROJETO TÉCNICO-SOCIAL

Foram ensinadas a prática de corte, uso de máquina de
costura e customização

Materiais utilizados nas atividades são doados aos 
participantes
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20 mulheres do Residencial foram beneficiadas



LEISHMANIOSE

HOSPITAL MUNICIPAL

SEGURANÇA

DIA DO IDOSO

ACONTECE NA CIDADE

O Centro de Controle de Zoonoses  realizou a coleta do 
sangue para o teste de leishmaniose, no domingo (03). A 
ação foi realizada na Praça do São Félix Pioneiro. Antes da 
coleta, os tutores preenchem um formulário informando 
as condições de saúde e dados clínicos dos animais, 
moradia, já que a doença pode ser transmitida aos 
humanos por meio do mosquito vetor infectado, 
conhecido como mosquito palha. Esses dados são 
importantes já que servem como base para as orientações 
que a equipe do CCZ repassa aos tutores.

Agentes da Guarda Municipal de Marabá (GMM), 
participaram de um treinamento de manuseio de 
radiocomunicadores que serão usados nas viaturas, com 
uma base montada na sede da instituição. O processo 
passa por três etapas, sendo que o treinamento faz parte da 
primeira.  Neste momento, os equipamentos estão sendo 
instalados nas viaturas e realizando o trabalho de 
conhecimento de uso dos rádios operadores aos agentes. 
Uma empresa foi contratada pela Secretaria Municipal de 
Segurança Institucional (SMSI) para dar o suporte de 
cursos e instalação dos equipamentos. 

A Comissão de Feridas e Curativos do Hospital Municipal de 
Marabá (HMM) participou da cerimônia de premiação, 

decorrente de estudo de caso apresentado em Fórum 
Regional de Infecção-Ação Combinada, conquistando o 

primeiro lugar dentre mais de 27 projetos inscritos de todo 
o Brasil. O resultado da premiação garantiu acesso da 
comissão ao Congresso Internacional de Tratamento 

Avançado de Feridas (SOBRATAFE-Sociedade Brasileira de 
Tratamento Avançado de Feridas), assim como o troféu de 

destaque de melhor estudo de caso.

Em alusão ao dia Internacional da Pessoa Idosa, 
comemorado no dia 1º de outubro,  o Conselho Municipal 

de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI), com 
apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Detran, 

estiveram em dois pontos (semáforos da Cidade Nova e 
Marabá Pioneira), na sexta-feira (1º), entregando panfletos 
com o tema “Respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio 
futuro com respeito” e destacando ainda o Artigo 4º da Lei 
10.741/2003, que trata dos direitos dos idosos. O objetivo é 

sensibilizar a população da importância do cuidado e 
respeito à pessoa idosa. 
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Setembro registra o menor número de 
óbitos por coronavirus no município
No mês de setembro, o município de Marabá registrou, 
até este domingo (3), apenas dois óbitos por Covid-19, 
o último há mais de três semanas. O número é 75% 
menor que o registrado em agosto, quando oito 
pessoas faleceram por causa da doença. O avanço da 
vacinação tem influenciado diretamente na 
diminuição do número de casos da doença e óbitos.

De acordo com o último boletim de vacinação, mais de 
155 mil pessoas receberam, ao menos, a primeira dose 
do imunizante. O dado aponta que cerca de 75% da 
população com mais de 12 anos, aproximadamente 
206 mil pessoas, já começaram o ciclo de imunização. 
Além disso, mais de 59 mil pessoas já receberam as 

duas doses. E o município já começou a aplicação da 3ª 
dose do imunizante em idosos com mais de 70 anos.

Apesar do cenário favorável, o médico infectologista 
Harbi Othman observa que ainda são necessários os 
cuidados básicos como distanciamento social, uso de 
máscara e higienização das mãos. O médico ressalta 
também que os números positivos já eram esperados, 
por causa da cobertura vacinal, mas que, com o avanço 
da variante Delta que já está circulando no Brasil, é 
preciso aliar os cuidados com a ampliação da 
imunização. Ressaltando que a Secretaria Municipal 
de Marabá (SMS) está aplicando a dose de reforço dos 
imunizantes nos idosos acima de 70 anos. 

COVID-19

75% da população com mais de  12 anos já começaram
o ciclo de imunização

Vacinação segue ocorrendo em diferentes núcleos.
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O número de mortes está caindo, conforme o avanço da vacinação 



Prefeitura cumpre metas fiscais no 
2º quadrimestre de 2021
Com objetivo de demonstrar o cumprimento das 
metas fiscais previstas para o quadrimestre, pelo Poder 
Executivo, conforme estabelecido no artigo 9º da LRF 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como dar 
ciência à sociedade da evolução dos números fiscais 
do Município, foi realizada na manhã desta terça-feira 
(28), na Câmara Municipal de Vereadores (CMM), 
Audiência Pública de Prestação de Contas do Poder 
Executivo, 2º quadrimestre de 2021.

A prestação de contas foi feita pelo secretário 
Municipal de Planejamento, Karam El Hajjar, onde 
destacou o equilíbrio nas contas públicas e o controle 
com os gastos públicos, além do cumprimento legal 
das despesas com educação e saúde, e até mesmo 

investimentos que ultrapassam a margem legal da 
contrapartida municipal com áreas como a saúde.

Durante a exposição dos dados, o secretário de 
Planejamento, apresentou que os investimentos na 
área de saúde e educação estão bem acima do limite 
mínimo exigido em Lei. Na saúde a aplicação chega a 
33%, 18% acima do mínimo permitido que é de 15%. 
Na educação a aplicação supera os 25%, percentual 
mínimo.“Os números demonstram a gestão fiscal do 
m u n i c í p i o  c o m  u m a  g ra n d e  c a p a c i d a d e  d e 
investimentos e sem déficit. Estamos com a folha de 
pagamento em dia e com um índice de gasto de 
pessoal abaixo do limite da Lei”, finalizou Karam Hajar. 
Acesse os dados no site da PMM.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas foiapresentada pelo Secretário de
Planejamento, Karam El Hajjar

Sessão contou com a participação do vice-prefeito, 
Luciano Dias
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Apresentação ocorreu no plenário da Câmara, aberto à população



Escola Luzia Nunes recebe revitalização
Desde agosto, a Escola Municipal Luzia Nunes, na 
Folha 28,  Nova Marabá,  recebe ser viços  de 
revitalização comopintura, readequação do piso, além 
da construção da cobertura e reforma da quadra 
poliesportiva. Atualmente, todo o telhado da escola já 
foi revitalizado. Além disso, o sistema elétrico e 
instalações hidrossanitárias também serão revistos e 
adaptados.

Os espaços da escola também serão habilitados para 
garantir a acessibilidade com rampas e piso tátil, além 
de receber a execução do sistema de combate a 
incêndios. No total, as doze salas de aula, informática, 
leitura, os espaços administrativos, refeitório, 
banheiros e auditório receberão a revitalização. As 
salas de aula contarão com seis luminárias, pisos de 
granilite e pintura. 

Com o retorno das aulas presenciais, agora em 
setembro, a escola está utilizando um pavilhão com 
seis salas enquanto o outro pavilhão recebe o serviço 
de revitalização. “Nós estamos com a expectativa 
maravilhosa, com a obra andando a todo vapor. 
Estamos bastante ansiosos para receber essa obra 
completa, porque sabemos o quanto essa melhoria vai 
refletir no aprendizado das nossas crianças e no 
próprio acolhimento das aulas”, ressalta a diretora da 
escola, Marinalva Rodrigues.

A escola está seguindo todos os protocolos de 
segurança em relação à pandemia, por meio de 
sinalizações no chão, uso de máscara e higienização 
das mãos, bem como placas informativas. A previsão 
de conclusão da obra é para o segundo semestre de 
2022. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Escola contém 12 salas de aula, sala de informática 
e leitura 

Um pavilhão está recebendo os alunos, enquanto o outro 
recebe os serviços
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Escola recebe serviços de pintura, readequação de piso, 
construção de cobertura e reforma da quadra
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