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Equipes intensificam
trabalho contra o 
Aedes Aegypti

SAÚDE



Último levantamento do ano aponta locais 
com maior índices de criadouros
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da 
Coordenadoria de Vigilância Ambiental e Endemias, 
finalizou na sexta-feira, 12, o Levantamento de Índice 
Rápido (LIRA) que mede a quantidade de criadouros 
do mosquito Aedes Aegypti, vetor da dengue, zika vírus 
e chikungunya, para direcionar as ações preventivas.

O levantamento é feito a cada dois meses e este é o 
último de 2021. Durante a ação, os agentes de 
endemias visitam os domicílios, procuram criadouros 
e fazem a coleta de larvas. Os agentes também 
orientam os moradores quanto aos cuidados, que 
devem ser tomados para evitar o acúmulo de água 
parada. As larvas são analisadas com microscópio para 
saber se são do mosquito Aedes Aegypti.

Entre 2015 e 2017, o município de Marabá registrou 
altos índices de casos de dengue, mas nos últimos anos 
os esforços dos órgãos municipais fizeram com que os 
números caíssem. O LIRA tem como objetivo nortear as 
ações da coordenadoria sobre quais áreas têm mais 
criadouros e, consequentemente, podem registrar 
mais casos dessas doenças. “Nós já entramos no 
período chuvoso sabendo quais bairros apresentam 
esses números. O LIRA também ajuda a montarmos o 
planejamento das ações de combate ao mosquito”, 
pontua o coordenador.

O levantamento foi realizado durante a última semana 
e contou com 48 agentes de endemias, divididos em 
três equipes que percorreram a cidade.

ENDEMIAS

Monitoramento acontece em todos os bairros da cidade. Amostras coletadas são analisadas pela equipe no laboratório
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Agentes visitam domicílios e terrenos baldios para monitorar surgimento do mosquito 



Idosos do Serviço de Convivência do CRAS 
da Folha 13 visitam Parque Zoobotânico
O isolamento social causado pela pandemia da Covid-
19 afetou sensivelmente os idosos por serem um dos 
principais grupos de risco. O avanço da vacinação e a 
aplicação da terceira dose dos imunizantes nessa faixa 
etária permitiu o retorno das atividades com esses 
grupos. Na manhã desta quinta-feira (11), o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Centro 
de Referência de Assistência Social (CRAS) da Folha 13, 
realizou um passeio ao Parque Zoobotânico de Marabá 
com idosos que participam do serviço.

A maior parte do grupo de 16 idosos ainda não havia 
conhecido o parque. Passeios e demais atividades 
realizadas com os idosos fazem parte do planejamento 
organizado mensalmente nos grupo de convivência.

Entre a gama de atividades oferecidas pelo CRAS estão 
artesanato, esporte e lazer, além de dança e música. 
Atualmente,  essas atividades são real izadas 
quinzenalmente, mas a intenção é que sejam toda 
semana para aumentar a frequência deles no centro, 
algo que os idosos já demonstraram a necessidade. 

No Parque Zoobotânico, os idosos tiveram a 
oportunidade de conhecer um pouco do universo de 
cerca de 360 animais de 37 espécies diferentes, entre 
elas espécies com risco de extinção como onça 
pintada, gavião real e arara-azul.Além dos santuários 
para os animais, há também um museu com animais 
empalhados. Durante a visita  havia também passeios 
escolares, um encontro de gerações.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jardim também contempla um santuário de animais. 
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Atividade faz parte do planejamento para fortalecimento de vínculos

Idosos apreciaram bater foto com animais empalhados.



Unidade Básica de Saúde Pedro 
Cavalcante contará com sete consultórios
Um prédio antigo e que há muito tempo não passava 
por serviço de revitalização, começa a ganhar cara 
nova. Trata-se da Unidade Básica de Saúde (UBS) Pedro 
Cavalcante, no bairro do Amapá, no núcleo da Cidade 
Nova. O projeto prevê revitalização completa e 
ampliação.

Nesta semana, foi iniciado o revestimento das paredes, 
trocas das partes hidráulica e elétrica e das louças dos 
lavatórios. O novo prédio em construção terá sete 
consultórios, ampliando o número de atendimentos 
diários, bem como a implantação de dois consultórios 
odontológicos. A obra contempla ainda a troca do 
telhado, forro e piso de cerâmica para granilite.

Os operários se dividem entre a obra de revitalização do 
antigo espaço e a construção de um novo bloco, onde 
será o setor administrativo, local que está com os 
serviços em estágio avançado, são aproximadamente 
15 operários que trabalham na execução da obra.

Durante muitos anos, a UBS Pedro Cavalcante foi 
referência no atendimento médico para os moradores 
dos bairros Amapá, Cidade Nova e Novo Horizonte. É 
uma das mais antigas Unidades de Saúde de Marabá e, 
em breve, contará com novas instalações. Atualmente, 
o posto de saúde Pedro Cavalcante funciona, 
temporariamente, na Rua Rio Vermelho, bairro Novo 
Horizonte.

SAÚDE

Operários se dividem entre revitalização do antigo 
espaço e construção de um novo bloco. 

Nesta semana foi iniciado o revestimento das paredes, 
trocas das partes hidraúlicas e elétrica.
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 Novo prédio ampliará atendimentos diários e  terá consultórios odontológicos



Departamento de Emprego e Renda realiza
diferentes cursos no mês de novembro
O curso de garçom e garçonete promovido pelo 
Departamento de Emprego e Renda da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos 
Comunitários (SEASPAC) teve início nessa terça-feira 
(16). São 25 vagas para o curso, que terá carga horária 
de 40 horas. 

Na sexta-feira também ocorreram as inscrições para o 
curso de massas folheadas. O início do curso será no dia 
22 de novembro e  terá carga horária de 20 horas. Os 
interessados n devem se dirigir ao Salão Paroquial da 
Igreja Sagrado Coração de Jesus, na Folha 28, Nova 
Marabá, 

Recentemente, o departamento finalizou o curso de 
eletricista, em parceria com o Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) Bela Vista, e iniciou o curso 
de manicure na Casa da Amizade, no bairro Belo 
Horizonte, em parceria com a Igreja dos Capuchinhos.

Ao longo do ano, o Departamento de Emprego e Renda 
da SEASPAC realizou diversos cursos em parceria com 
os CRAS e instituições da sociedade civil. “O objetivo é 
trabalhar com os cursos e oficinas, para qualificar 
homens e mulheres atendidos pelos CRAS e que fazem 
parte da comunidade ”, pontua a diretora do 
departamento, Derace Frota.

CAPACITAÇÃO

Cursos são realizados durante todo o ano, atendendo 
diferentes nichos. 

Cursos acontecem nos Cras ou em outros espaços na 
própria comunidade.
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Curso de eletricista foi finalizado recentemente



Escolas voltam a receber 100% dos alunos
Desde segunda-feira (8), as cerca de 200 escolas 
municipais de Marabá voltaram a receber 100% dos 
alunos para as aulas presenciais. A medida foi adotada 
após o período de teste de ensino intercalado, que 
começou em 13 de setembro, e segue o cronograma 
previsto na resolução 0021 de 1º de setembro.

“É importante destacar que essa decisão foi tomada lá 
atrás, com o cronograma elaborado ainda em agosto. 
Iniciamos com o ensino escalonado. Monitoramos a 
situação nas escolas, tivemos pouquíssimos casos de 
Covid. Sentimos que estava seguro e mantivemos a 
programação. Estamos felizes com esse retorno de 
100%. Animados e confiantes que dará tudo certo”, 
comenta Fábio Rogério Gomes, diretor de ensino 
urbano da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A Secretaria montou um esquema de monitoramento, 
no qual as escolas passam diariamente os dados  de 
faltas  por motivo de gripes ou suspeitas de Covid-19.

Na Escola Irmã Theodora, no bairro Liberdade, que 
atende hoje 625 alunos, a medida foi recebida com 
festa pelos estudantes. “Muito bom. Estava torcendo 
para voltar. Estava com saudades dos meus amigos. A 
gente aprende melhor tendo contato. Gosto de ver a 
escola assim, com todo mundo animado”, revela 
Emanuelle Hadassa, 11 anos, aluna do 6º ano.

O ano letivo no ensino municipal segue até o dia 8 de 
dezembro para os alunos que passarem sem 
recuperação.  A recuperação ocorrerá até o dia 22 de 
dezembro.

AULAS PRESENCIAIS

Uso de máscara, higienização das mãos, adesivos de 
distanciamento no chão, banners continuam presentes.

Emanulle Hadassa comemorou a volta da convivência
escolar com o retorno das aulas. 
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Retornou aconteceu em todas as cerca de 200 escolas do município. 



CULTURA

ESPORTE

SKATE

SEVOP

ACONTECE NA CIDADE

Na quinta-feira (11) à noite, artistas de vários segmentos 
do município se reuniram no Cine Marrocos para 
acompanhar a roda Diálogo de Fomento à Cultura do 
Projeto Semear, desenvolvido pela Fundação Cultura do 
Estado do Pará, com apoio da Secretaria Municipal de 
Cultura de (Secult). Na quarta-feira (10), a reunião já havia 
acontecido com empresários e contadores da cidade, na 
sede da Associação Comercial e Industrial de Marabá 
(ACIM).  A ação busca trazer para Marabá, os benefícios da 
Lei Semear de incentivo a cultura. 

Nos dias 13 e 14, a Praça Monsenhor Baltazar na Folha 16, 
deu lugar ao III Circuito Marabaense de Skate. O evento 
contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer (Semel) e a organização ficou por conta da 
Associação Marabaense de Skate (Amask). O evento 
esportivo reuniu praticantes de todo estado, Tocantins e 
Maranhão. Foram cinco categorias durante os dois dias de 
programação, mirim, feminino, iniciante, master e amador. 
Quem quiser participar do esporte, a prefeitura 
disponibiliza aulas para crianças de 6 a 10 anos de idade, 
na Praça da Juventude, com o professor Rodrigo Clemente.

Realizada no domingo (14), a corrida e passeio ciclístico 
“Passos que salvam,” em prol de crianças diagnosticadas 

com câncer infantojuvenil, que fazem tratamento no 
Hospital de Amor, reuniu cerca de 300 participantes. A 

largada e a chegada aconteceram em frente ao prédio da 
prefeitura. O evento, apoiado pela Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer (Semel), teve o percurso da corrida e 
caminhada em 5 km e o do passeio ciclístico 15 km. O 

objetivo do evento também foi alertar sobre o diagnóstico 
precoce do câncer infantojuvenil. 

As equipes da Operação Tapa-Buraco da Secretaria de 
Viação e Obras Públicas (Sevop), trabalham às 

proximidades da rotatória da Praça André Barbosa, a 
popular Praça da Criança, na rotatória das Folhas 17, 19, 20 

e 29, no núcleo da Nova Marabá. O objetivo é fazer a 
manutenção de todo percurso da corrida de São Félix de 

Valóis que vai ser realizada no próximo dia 20 de 
novembro, em comemoração ao padroeiro da cidade de 

Marabá, mais de dez quilômetros de ruas receberão os 
serviços da Operação Tapa-Buraco.
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Vigilância Sanitária normaliza rotina com 
vistorias e fiscalizações
Com a pandemia do novo coronavírus controlada, a 
rotina na Divisão de Vigilância Sanitária de Marabá 
(Divisa) está voltando a sua normalidade, tendo como 
carros-chefes as vistorias para fins de licenciamento 
sanitário  e as fiscalizações para prevenção e promoção 
da saúde da população.

Durante a pandemia, a Divisa esteve à frente de ações 
de  enfrentamento à  covid-19,  garantindo o 
cumprimento das normas sanitárias. Existem em torno 
de 3 mil estabelecimentos cadastrados pela Divisa do 
município, no entanto apenas metade procuraram o 
órgão para renovação da licença sanitária do exercício 
de 2021.O prazo venceu em março deste ano.

Além de vistorias e fiscalização, a Divisa atua na 
averiguação de denúncias, análise de projetos para 
arquitetura, investigação de surtos/infecções e 
atividades educativas, tais como cursos e oficinas de 
manipulação de alimentos. Em relação às denúncias, 
Caio informa que o contato pode ser feito por meio do 
telefone (94) 3323-2020.

As penalidades em casos de constatação de 
irregularidades pela Divisa vão desde uma notificação  
até a interdição do estabelecimento.A Divisa fica no 
prédio da Vigilância em Saúde, que fica na avenida 
Espirito Santo, nº 229, no bairro Amapá, e pode ser 
contactada pelo telefone (94) 3323-2020.

FISCALIZAÇÃO

Estabelecimentos devem procurar a Divisa para 
renovação da licença sanitária. 

Além de vistorias e fiscalização a Divisa atua na 
averiguação de denuncias e análise de projetos. 
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Supermercados são fiscalizados semanalmente pela Divisa.

.



Vacinação terá pontos fixos e itinerantes 
entre 16 a 19 de novembro
Neste sábado (13), de 8 às 12 horas, na Escola Elinda 
Simplício Costa (próxima a Escola Deuzuíta Melo), no 
bairro Laranjeiras, junto com a ação do Governo do 
Estado, a Secretaria de Saúde fará a vacinação contra a 
covid-19 para todas as doses.

E nos dias 16 a 19 de novembro, a vacinação contra a 
covid-19 para as 1ª, 2ª e 3ª doses, será realizada no 
Shopping Partage, de 10 às 17 horas, e de forma 
itinerante nos bairros Francolândia, Residencial 
Magalhães, Vale Itacaiunas e Bela Vista, de 8 às 17 
horas, que será anunciado com ajuda do carro som nos 
locais.

Cronograma
Terça-feira (16/10) – Francolândia – Escola Evandro 
Viana
Quarta-feira (17/10) – Residencial Magalhães – 
Barracão Igreja Assembleia de Deus Madureira
Quinta-feira (18/10) – Vale Itacaiunas – em frente ao 
Carro chefe
Sexta-feira (19/10) – Bela Vista – em frente ao Mercado 
Nacional Alimentos

Lembrando que na sexta-feira (19), a vacinação 
acontece também em todas as UBS’s de Saúde da zona 
urbana, de 8 às 17 horas.

1ª dose
A primeira dose é aplicada em pessoas acima de 12 
anos, incluindo todas os grupos chamados em etapas 
anteriores, entre eles as grávidas e puérperas 
(precisam apresentar atestado médico). Documentos 
necessários são RG, CPF, comprovante de residência, 
cartão sus e declaração. Pessoas entre 12 a 17 anos 
precisam estar acompanhadas de um responsável 
legal.

2ª dose
Pessoas com a 2ª dose atrasada devem procurar os 
locais de vacinação para completar o ciclo vacinal e 
garantir a imunização. Quem tiver 8 semanas 
completos da 1ª dose de pfizer e astrazeneca podem 
antecipar a 2ª dose. Para esse público basta apresentar 
cartão SUS, CPF, carteira de vacinação e declaração.

3ª dose
A Prefeitura de Marabá, por meio da Secretaria de 
Saúde do município, em cumprimento a nota técnica 
nº 05/2021/SESPA, aplicará a 3ª dose da vacina em 
todas as pessoas com mais de 18 anos que tenham 06 
meses completos de intervalo da 2ª dose. A outra 
categoria são os imunossuprimidos, desde que 
estejam com 28 dias completos da 2ª dose, que deve 
apresentar também atestado ou laudo médico. 

COVID-19
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1º, 2º e 3º dose será aplicada no Shopping Partage e de forma itinerante.



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
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