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Mutirão vacina 
crianças no fim 
de semana

COVID-19



Mutirão ocorreu nos 5 diferentes núcleos
O mutirão da vacina ocorreu durante todo o fim de 
semana, vacinando crianças de 6 a 11 anos em cinco 
pontos da cidade: no Partage Shopping, no núcleo 
Nova Marabá; SESI, na Cidade Nova; NEI Arco Íris, na 
Marabá Pioneira; SEST/SENAT, no núcleo São Félix; e 
na Escola Pedro Peres, no distrito de Morada Nova.

A Luana Cavalcante e a filhinha Marcela Cavalcante de 
6 anos não perderam tempo. Quando o shopping 
Partage abriu as portas, na manhã deste sábado para o 
início do Mutirão da Vacina contra Covid-19, as duas já 
estavam no local para garantir a vacina no único 
membro da família ainda não vacinado.

“Esperávamos há muito tempo. É muita alegria, muita 
satisfação. A gente acredita na ciência. Acredita no SUS 

e quanto mais pessoas tiverem o esclarecimento de que 
devem se vacinar é melhor pro fim da pandemia. 
Graças a Deus chegou a vez dela e eu como mãe quero 
proteger, por isso vim logo vacinar”, comemora.

A mãe também garante que não abre mão dos 
cuidados, como álcool em gel e máscara. “Agora é 
continuar com os cuidados, com tudo, para que 
possamos voltar à normalidade”, reitera.

Para a primeira dose, a vacinação continua nos postos 
de saúde para crianças de 06 a 11 anos sem 
comorbidades e também todos acima de 12 anos. 
Pessoas que precisam completar o ciclo vacinal com a 
2ª dose e a 3ª dose, também devem procurar as UBS, 
sempre de 8 às 12 e das 14 às 17 horas.

COVID-19

Vacinação segue acontecendo nas UBS durante a semana. 
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Ação ocorreu durante todo o sábado e domingo

Luana Cavalcante já garantiu a primeira dose da vacina
na sua filhinha Marcela Cavalcante, 6 anos. 



Ação de prevenção  à Hanseniase é realizada 
na UBS Edivan Xavier, no Bairro Araguaia
O primeiro mês do ano é dedicado à realização da 
campanha Janeiro Roxo, um mês para levar até às 
famílias informações sobre a prevenção, os cuidados da 
transmissão e as formas de tratamento da Hanseníase, 
doença que ataca principalmente a pele, os olhos e os 
nervos da pessoa.

Na sexta-feira (28), a ação da campanha aconteceu na 
Unidade Básica de Saúde Edivan Xavier dos Santos, no 
Araguaia, onde aconteceu uma palestra com a gerente 
da UBS, Elisabete Marques. Segundo ela, em um ano, 
quatro pessoas foram diagnosticadas com a doença.

A campanha encerra em 31 de janeiro,  mas o trabalho 
de atendimento aos pacientes, bem como novos 
exames e tratamento ocorre durante todo o ano. Na 
c a m p a n h a  d e s t e  a n o,  t o d a s  a s  U B S  f o r a m 
contempladas com palestras e solicitação de exames.

No quadro de atendimentos e acompanhamentos, o 
departamento registra 112 casos em tratamento, 344 
pessoas em contato com pacientes em tratamento e 
que estão realizando exames e 219 contatos 
examinados. Ou seja, 344 pessoas convivem com 
pacientes em tratamento e precisam ser examinadas.

JANEIRO ROXO

Campanha se encerra em 31 de janeiro Foram realizadas  palestras em todas as UBS do 
município
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 Marabá registra 112 pacientes em tratamento no município



Ginásio Poliesportivo da Folha 16 será 
entregue nos próximos meses
As obras de revitalização do Ginásio Poliesportivo 
Renato Veloso, na Folha 16, na Nova Marabá, seguem 
agora com foco na pintura das estruturas metálicas, 
que dão sustentação à cobertura. A parte da 
arquibancada já foi praticamente finalizada para a 
instalação de cerca de 3 mil bancos, visando maior 
conforto ao público.

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de 
Marabá (Semel), os climatizadores estão recebendo 
manutenção, enquanto as cabines de imprensa foram 
finalizadas com a instalação dos vidros de proteção. 
Após essa etapa, se dará a instalação do novo piso 
emborrachado que  tem maior duração.

As salas que serão dormitórios, a praça de alimentação 
e os vestiários se encontram em estágio avançado. A 
expectativa é que a revitalização termine em abril. O 
ginásio foi inaugurado em 2004 e só passou por 
algumas melhorias.

A obra está avançando e seguindo com o planejado 
com revitalização dos espaços internos como 
banheiros, arquibancadas e lanchonete.

As aulas de esportes e artes marciais, que ocorriam no 
ginásio, por enquanto, estão suspensas, outras foram 
transferidas para escolas e praças e retornarão quando 
o ginásio for entregue.

SEVOP

Parte da arquibancada foi praticamente finalizada 
para instalação de 3 mil bancos.

Cobertura também já está sendo finalizada. 
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Obras nos dormitórios, praça de alimentação e vestuários se encontram em estágio avançado



Escola Luzia Nunes Fernandes, na Folha 28, 
retorna às aulas totalmente revitalizada
As aulas na Escola Municipal Luzia Nunes Fernandes, 
na Folha 28, Nova Marabá, deverão retornar na 
próxima segunda-feira (31), e os alunos já vão 
encontrar um lugar diferente. É que a escola passa por 
serviços de revitalização e as salas de aulas já estão 
prontas para receber os estudantes, embora as obras 
ainda continuem por lá. A escola atende 361 alunos do 
ensino fundamental I, do 1º ao 5º ano. 

De acordo com a gestora da escola, Marinalva 
Rodrigues, a EMEF Luzia Nunes nunca havia passado 
por obras como a de agora. As salas de aula já estão com 
pintura nova, readequação do piso para granilite, forro 
novo e seis luminárias. Além disso, todo o prédio tem 
passado por revitalização também no sistema elétrico 
e instalações hidrossanitárias. Os banheiros estão 
totalmente transformados. 

“A comunidade está aguardando a conclusão desta 
obra. Desde agosto de 2021, quando começou a 
reforma, já melhorou bastante e estamos na 
expectativa. O auditório que não estava em uso e a 
nossa quadra será coberta. Teremos um ambiente 
acolhedor e confortável”, enfatiza a gestora.

O auditório da escola é uma das novidades, porque não 
havia sido concluído desde a fundação da escola, há 
mais de 30 anos. E para a prática de Educação Física a 
prefeitura segue com a construção da cobertura e 
reforma da quadra poliesportiva.

“Estamos na fase de acabamento da parte do contrato, 
m a s  t ê m  m u i t o s  a d i t i v o s  q u e  s ã o  s e r v i ç o s 
complementares, como parte elétrica e nesse 
momento que está sendo feito o processo de fundação 
para o levante dos pilares da cobertura da quadra. No 
auditório já foi feito o piso korodur,  todas as janelas 
estão sendo reformadas, a parte elétrica está sendo 
executada e ainda falta a platibanda e a colocação do 
forro”, informa Wingleton Amâncio, encarregado da 
empresa Novo Mundo Construtora.  

É importante destacar também que, os espaços da 
escola estão sendo habilitados para garantir a 
acessibilidade com rampas e piso tátil, além de receber 
a execução do sistema de combate a incêndios. A 
escola Luzia Nunes conta com doze salas de aula, 
laboratório de informática, sala de leitura, espaços 
administrativos, refeitório, cozinha, banheiros e agora 
um auditório novinho ainda passando por obras. 

A parte externa da escola será transformada, a exemplo 
do muro lateral que está sendo aumentado. “Vai ser 
mudado o acesso da frente da escola, a fachada, e vai ter 
estacionamento. Além disso, também serão feitas 
algumas passarelas em algumas circulações da escola”, 
acrescenta Ana Paula Romeira, engenheira da SEVOP. 

A previsão de conclusão da obra é para o segundo 
semestre de 2022. O valor está orçado em R$ 
1.186.891,80 com recursos próprios. 
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Escola atende 361 alunos do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano



CIDADANIA 

ESPORTE

JANEIRO BRANCO

TAPA-BURACO

ACONTECE NA CIDADE

Neste final de semana, o projeto “Diagnóstico 
Socioambiental do rio Tocantins e os reflexos na saúde e 
qualidade de vida dos ribeirinhos” da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), realizou 
ação de coleta de resíduos de lixo na área mais afetada pela 
cheia do rio, no núcleo Marabá Pioneira. Foram coletados 
mais de uma tonelada de lixo na área, material recolhido 
junto a uma caçamba disponibilizada pelo Serviço de 
Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM). O projeto 
também  coletou água para análise laboratorial.

A campanha Janeiro Branco de promoção à saúde mental 
está sendo realizada nas Unidades Básicas de Saúde, 
promovida pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps 
Castanheira). A ação já foi realizada nos postos Carlos 
Barreto, Laranjeiras, Mariana Moraes, Demósthenes e 
Hiroshi Matsuda e, nesta quarta-feira (26) foi a vez da UBS 
Enfermeira Zezinha receber a programação, voltada aos 
profissionais, que contou atividades, dinâmicas e palestra 
proferida pela assistente  social do CAPS, Leda Pereira.

O projeto “Ginástica para as mulheres”, desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Marabá (SEMEL) 

em vários bairros da cidade, agora chegou também aos 
locais de abrigo das pessoas atingidas pelas cheias dos rios 
Tocantins e Itacaiúnas no município. Na tarde de segunda-

feira, 24, o pontapé foi dado no abrigo localizado na 
Rodovia Transamazônica, na Folha 33, núcleo Nova 

Marabá.A coordenadora do projeto, Jaqueline Silva, da 
SEMEL, explica que o local onde o projeto é realizado 

normalmente está alagado pela cheia do rio Itacaiúnas. 

Durante esta semana, a Secretaria Municipal de Viação e 
Obras Públicas (SEVOP) planeja uma grande operação 

tapa-buraco com uma série de ações que visam atender 
todos os bairros da cidade, desde o núcleo Cidade Nova ao 

Distrito de Morada Nova. Nesta segunda-feira (24), o trecho 
entre a cabeceira da ponte sobre o Rio Itacaiúnas e a 

Câmara de Vereadores recebeu os serviços de recuperação 
da camada de asfalto nas duas vias da Rodovia 

Transamazônica. Os serviços tiveram continuidade ainda 
nas avenidas Minas Gerais, Boa Esperança e Sudoeste, no 

núcleo Cidade Nova.
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Residencial Tiradentes e Loteamento Novo 
Progresso ganham espaço de caminhada
No Residencial Tiradentes, a pista de caminhada 
medindo mais de 600 metros foi construída nas laterais 
do canteiro central da principal avenida do bairro, 
pavimentada em concreto armado em 2020 e que 
também recebeu implantação de nove postes 
panorâmicos com luz de led.

A pista já está pintada e o serviço de paisagismo  
mudou definitivamente a cara do lugar,  gerando um 
espaço de lazer para atividades físicas.

Emir Leal, 67 anos, morador há 8 anos do bairro, 
costuma frequentar o local no início da manhã e fins de 
tarde e observa as mudanças. “Tá melhor, agora não 

precisa caminhar pelo asfalto para o meio dos carros”, 
comenta o idoso.

No Loteamento Novo Progresso, o espaço de lazer 
localizado na Avenida Magalhães Barata, também já 
mudou o aspecto do bairro. Por lá, os trabalhos ainda 
estão em fase de conclusão.

O piso da academia ao ar livre está sendo concretado, a 
iluminação sendo implantada, o serviço de paisagismo  
acionado, mas a pista de caminhada medindo mais de 
1.225 metros de extensão já está concluída. O espaço de 
lazer ainda conta com uma pista de dança e 
acessibilidade, como piso tátil e rampa.

LAZER

Emir Leal, 67 anos, costuma frequentar o local e 
comemora as mudanças.

Além das pistas espaços também ganharam serviço
de paisagismo.
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As pistas somadas tem mais de 1825 metros de extensão



Equipes resgatam animais abandonados
e perdidos nas cheias dos rios
Na terça-feira, a equipe de fiscalização da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Marabá (Semma), em 
ação conjunta com o Grupamento de Proteção 
Ambiental (GPA), resgatou um tamanduá em leito de 
rio, nas proximidades da confluência do Rio Tocantins 
e Itacaiunas, que estava em risco de afogamento. O 
animal foi retirado do rio por um fiscal ambiental 
através de um passaguá.

O animal foi levado para as margens do rio onde a 
equipe de fiscalização encaminhou para o Parque 
Zoobotânico de Marabá para ser avaliado e colocado 
sob cuidado de especialistas.

Na última semana, a Semma iniciou ações de resgate 
de animais abandonados e ilhados pelas cheias dos 
rios Tocantins e Itacaiunas. No total, foram resgatados 
sete gatos e um cachorro, que estavam em áreas 
alagadas do núcleo Marabá Pioneira e estão, 
provisoriamente, em um abrigo improvisado.

Na quinta-feira (27) os fiscais da secretaria fizeram a 
recepção e soltura de sete pássaros apreendidos pela 
Polícia Rodoviária Federal (PRF). As aves eram três 
curiós, dois papagaios, um trinca-ferro e um canário 
da terra. Os animais foram levados para o Jardim 
Zoobotânico do município.
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Tamanduá foi resgatado no Rio Tocantins

.Pássaros foram resgatados em parceria com a PRF e
soltos no Jardim Zoobotânico.

Ações para resgatar animais domésticos abandonados
ocorrem ao longo das semanas.



Equipes  realizam limpeza nas áreas de cheia em 
que houve recuo dos rios
As equipes do Serviço de Saneamento Ambiental de 
Marabá (SSAM) seguem com o trabalho de limpeza nas 
ruas das áreas atingidas pela cheia dos rios. São mais de 
100 homens, além de máquinas atuando diretamente 
no recolhimento de entulho nas ruas.

A régua fluviométrica da Estação de Coleta de Dados 
Hidrometeorológicos, no bairro de Santa Rosa, no 
núcleo Marabá Pioneira, já está marcando 10,66 
metros, um recuo de dois metros em uma semana. 
Com a baixa no nível do Rio Tocantins, muitas ruas já 
não estão mais alagadas.

Na Rua Moisés Júnior, Marabá Pioneira, as equipes se 
distribuem para retirar o lixo acumulado. Outras ruas 
também receberam as equipes do SSAM, como a Rua 
Marabá, Travessa Mestre Olívio, Avenida Pará, Avenida 
Silvino Santis e Travessa Antônio Pimentel.

Apesar da baixa no nível do rio e da limpeza nas ruas, a 
Defesa Civil de Marabá orienta as famílias a não 
retornarem para suas residências neste momento. De 
acordo com a Defesa Civil, há a possibilidade de um 
repique, como acontece historicamente, e as ruas 
ainda não estavam devidamente higienizadas.

SSAM

Rua Marabá, Travessa Mestre Olívio, Avenida Pará, 
Avenida Silvino Santis e Travessa Antônio Pimentel.

Na Rua Moisés Junior as equipes se distribuem para
retirar lixo acumulado.
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Mais de 100 homens trabalharam na limpeza do local

.
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maraba.pa.gov.br

@marabapagov @prefeituramaraba @marabapagov Prefeitura de Maraba

Loteamento Cidade Jardim vai ganhar 
escola municipal
Na semana passada, na na Avenida do Buritis, quadra 
110, lotes 01 e 04, no Loteamento Cidade Jardim, a 
Prefeitura de Marabá iniciou o serviço na área onde 
será construída a primeira escola pública do local que 
fica às margens da Rodovia Transamazônica, sentido 
ao município de São João do Araguaia.   

De acordo com Ana Paula Romeira, engenheira da 
Secretaria de Viação e Obras (Sevop), a área que vai 
abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental do 
Cidade Jardim mede 5.453,75 metros quadrados no 
total e terá uma área construída de 2.611,87 metros. “A 
obra será iniciada pelo muro para o fechamento da 
escola”, informa a engenheira. 

O projeto prevê um bloco administrativo com 
secretaria, sala de professores, diretoria, coordenação 
pedagógica, arquivo, depósito de material didático e 
dois banheiros, além do bloco de serviço, onde 
funcionará a cozinha, área de serviço, despensa, 
depósito, 2 banheiros para pessoas com deficiência 
(PcD),  2 banheiros de alunos com cinco sanitários e 2 
chuveiros. 

A escola contará ainda com sala de leitura, laboratório 
d e  i n f o r m á t i c a ,  d e z  s a l a s  d e  a u l a s ,  d o i s 
banheiros/vestiários, quadra de esporte, recreio 
coberto, bicicletário e um estacionamento interno 
com 8 vagas.  

Escola contará com sala de leitura, laboratório de
informática, quadra de esportes e 10 salas de aula.

Área construída será de 2.611,87 metros.

Está será a primeira escola pública do local.

Área que vai abrigar a escola mede 5.453,75 metros 
quadrados.

OBRAS
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