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Águia de Marabá
vence a primeira no 
Parazão 2022

ESPORTE



Com gol relâmpago, Águia vence Itupiranga
por 4x2 e entra na zona de classificação
Gol do Águia. Foi assim que começou a partida de 
sábado (12), pela 5ª rodada do Campeonato Paraense, 
no Zinho Oliveira.  A equipe de Marabá abriu o placar 
no 1º minuto de jogo, marcou três gols apenas no 
primeiro tempo, conseguiu sua primeira vitória no ano 
e saiu da zona de rebaixamento para a zona de 
classificação da competição.

“Treinamos esse sistema de abafar a saída do 
adversário e fomos felizes de fazer o gol. Dentro do 
planejamento que tínhamos e do que treinamos, nos 
encaixamos e conseguimos fazer os gols”, comenta o 
técnico do Águia, Wando Costa. Os gols foram 
marcados por Adauto Jr, Ramon, Pedro Levy e Daniel.

A rodada mudou as perspectivas do Águia na 
competição. O time, que trocou de treinador após não 
conseguir nenhuma vitória nas três primeiras rodadas, 
chegou a estar na última colocação do campeonato e já 
havia colocado como meta escapar do rebaixamento.

Com os últimos quatro pontos em dois jogos, e com a 
derrota do Paragominas para o Independente por 3×2, , 
a equipe  de Marabá encerrou a quinta rodada na zona 
de classificação para as quartas-de-final.  O time fará os 
próximos 2 jogos, na quarta-feira (16), contra o Tapajós, 
e no domingo, contra o Castanhal (20), no Zinho 
Oliveira. A última rodada será contra o Remo em  
Belém, ainda sem data confirmada.

CAMPEONATO PARAENSE

Time do Águia pressionou a equipe do Itupiranga desde
o primeiro minuto de jogo. 
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Equipe marabaense marcou três gols ainda no 1º tempo

Torcida fez a festa nas arquibancadas do estádio.



“Xadrez no Shopping” anima curiosos e 
adeptos do esporte no Shopping Partage
A noite do último sábado, 12, foi de muito raciocínio 
lógico, estratégia e claro, diversão. É que neste sábado 
(12), a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), 
em parceria com o Shopping Partage e associações de 
xadrez de Marabá, realizou o evento “Xadrez no 
Shopping”, para os amantes e curiosos da modalidade.

Um desses jogadores foi o pequeno Davi Melo, 10 anos. 
Ele conta que aprendeu a jogar xadrez aos 5 anos com 
seu avô e aproveitou a oportunidade para fazer  jogar 
com outras pessoas. “Eu ainda jogo com meu vovô pelo 
celular, ou quando visitamos ele. Mas é muito legal 
poder jogar no shopping. Ficamos esperando e 
apareceu aquele menino para jogar comigo”, comenta. 

A ação contou com oito mesas que ficaram disponíveis 
das 17 h até o fechamento do shopping. Representantes 
da Associação de Xadrez Marabá também estiveram no 
local, para auxiliar jogadores e curiosos.

A ação atraiu o campeão paraense de xadrez, Luiz 
Guilherme, 22 anos. Atualmente ele cursa engenharia 
elétrica em Marabá e garante que deve parte disso ao 
xadrez. “Jogo xadrez desde 2014. Eu estudava em escola 
muito carente, quando o xadrez chegou para mim. 
Posso dizer que me tirou de algumas enrascadas. Estava 
indo para um caminho errado naquela época e graças 
ao xadrez eu consegui consertar meu caminho e trilhar 
por  uma estrada mais esperançosa”, conta.

JANEIRO ROXO

Davi Melo aproveitou a oportunidade para treinar e
fazer novos amigos.

Luiz Guilherme, campeão paraense de xadrez,  
participou de ação no shopping.
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 Foram disponibilizadas 8 mesas, com tabuleiros, peças e cronômetros



Ações itinerantes para vacinar crianças
começam nesta segunda-feira (14) 
A partir desta segunda-feira, 14, a Secretaria Municipal 
d e  S a ú d e  d e  M a r a b á  ( S M S ) ,  p o r   m e i o  d o 
Departamento de Atenção Básica (DAB) e Imunização, 
faz busca ativa das crianças entre 5 e 11 anos, que ainda 
não se vacinaram. A estratégia da SMS é realizar ações 
itinerantes para fortalecer o combate ao coronavírus 
no município. A primeira ação está programada para 
acontecer no polo Morada Nova, nos dias 14 e 15, como 
informa Sheila Macedo, diretora do DAB. 

“Vamos começar pelos polos de Morada Nova e São 
Félix, cada Unidade de Saúde traça sua estratégia. 
Serão pontos volantes que com apoio do carro de som 
avisarão a população, onde eles estarão para oferecer”, 
informa a diretora. 

No núcleo São Félix, a vacinação itinerante deve 
acontecer nos dias 16 e 17 e no Residencial Magalhães, 
no dia 18. De acordo com Fernando Gomes, 
coordenador da Imunização no município, a meta do 
município é vacinar 35.500 crianças nessa faixa etária 
e, com as ações itinerantes, o objetivo é imunizar ao 
menos 5 mil novas crianças. Até esta sexta-feira, 11, o 
município havia vacinado apenas 2.194. “A procura 
está baixa e queremos alcançar esse público, temos 
vacina e não podemos perder”, ressalta  o coordenador.

O município de Marabá já vacinou 180.006 pessoas 
com a primeira dose da vacina e 125.552 já 
completaram o esquema vacinal. Quanto à dose de 
reforço, 17.144 pessoas já garantiram a terceira dose. 
Depois das crianças, a partir dos 5 anos de idade, quem 
menos tem procurado a vacina são os adolescentes, a 
partir dos 12 anos. Dos 22.929 vacinados com a 
primeira dose,  apenas 7.412 buscaram a segunda.

“As Unidades de Saúde continuam a vacinar todos os 
dias, de segunda a sexta. É de suma importância 
completar o esquema vacinal, visto que o Ministério da 
Saúde preconiza duas doses, mais uma dose de reforço. 
Estamos fazendo a mobilização para aumentar a 
demanda pela vacina”, ressalta Sheila Macedo. 

A vacinação contra a covid-19 está disponível nas UBS, 
para pessoas a partir dos 5 anos de idade, bem como, a 
aplicação da 1ª e 2ª dose para adolescentes e jovens. A 
3ª dose pode ser aplicada em pessoas com mais de 18 
anos que tenham quatro meses de intervalo da 2ª dose. 
No momento, apenas algumas Unidades Básicas de 
Saúde dispõem do imunizante Pfizer. Novas remessas 
do imunizante são aguardadas. Para ser vacinada, a 
criança deve estar acompanhada de um responsável 
legal e apresentar cartão SUS. 

COVID-19
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Núcleo Morada Nova é o primeiro a receber as equipes itinerantes Secretaria de Saúde



SMS alerta para necessidade de completar o 
esquema vacinal e de vacinação infantil
No dia 19 de janeiro de 2021, Marabá comemorava a 
primeira pessoa vacinada, pela Covid-19 no município. 
Desde então, ultrapassamos a marca de 182 mil 
vacinados . A situação ainda é de e alerta, mas há luz de 
esperança: a vacinação.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), as vacinas contra a Covid-19 foram testadas em 
grandes ensaios e estudos controlados, que incluem 
pessoas de diferentes faixas etárias, sexo, etnias e 
condições crônicas. No Brasil, todo material utilizado 
ainda tem de ser aprovado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), antes de chegar no braço.

Mesmo com tantos estudos e informações dos 
especialistas e órgãos competentes, muitas mentiras 
ainda circulam, criando dúvidas na população, 
principalmente sobre a segurança e eficácia das 
vacinas e ainda a necessidade de tomar todas as doses.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde do 
Pará (Sespa), atualizados em 3 de fevereiro, em Marabá 
a maior taxa de pessoas que não retornam para 
completar o esquema vacinal estão entre os 
adolescentes de 12 a 17 anos. Foram 22.929 vacinados 
com a primeira dose, o equivalente a 75,11% do 
programado, contra 7.412 vacinados com a segunda 
dose, o que equivale a apenas 24,28% da meta.

“Já estamos dentro do prazo que essa faixa etária 
deveria ter tomado a segunda dose. Houve muita 
empolgação e foi um público que procurou se vacinar 
no começo, mas não retornou para tomar a segunda 
dose. Pedimos aos jovens e seus pais que se 
conscientizem e completem o esquema vacinal”, pede 
Fernando Gomes, coordenador de imunização da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

As pessoas que se recusam a vacinar ou a completar o 
esquema vacinal estão entre as principais causas dos 
aumentos de internações e óbitos no município. Após 
meses com menos de 5 óbitos, em janeiro o município 
voltou a registrar 20 mortes e em fevereiro já são 9 
óbitos registrados em 11 dias. Segundo dados da Sespa, 
94% dos pacientes em UTI no estado não estão com o 
esquema vacinal completo.

Atualmente há duas vacinas liberadas para as crianças, 
a Pfizer e a Coronavac. A médica pediatra, Maria 
Angélica Carneiro da Cunha, explica que as vacinas 
atuam com uma partícula do vírus e que não podem 
induzir infecções ou doenças. “Elas mimetizam o vírus 
e induzem a imunização. Muitas vacinas no mercado 
utilizam o vírus enfraquecido. Essa é uma partícula do 
vírus ou o vírus morto. A vacina não é capaz, pela 
própria constituição dela, de induzir um infecção ou a 
doença”, explica.

VACINA

SA
Ú

D
E

5
07 a 13 de fevereiro de 2022

Escola atende 361 alunos do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano



VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SAÚDE

OBRAS

CCZ

ACONTECE NA CIDADE

As equipes do Departamento de Vigilância Sanitária da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizaram ação de 
vistoria, com objetivo de fazer levantamento das 
condições de estrutura e legislação de vários segmentos 
comerciais, para fins de emissão da Licença Sanitária. Na 
programação das vistorias das equipes da Vigilância será 
feito um levantamento das drogarias que estão realizando 
os testes de Covid-19, pois só podem realizar os testes as 
autorizadas pela Vigilância Sanitária e aprovados pela 
Anvisa.

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Inácio de 
Souza Moita, no KM7, o ambiente está ficando cada vez 
melhor e isso já reflete na autoestima de servidores e 
alunos da escola, que está sendo revitalizada. As obras 
começaram a ganhar novo ritmo, aumentando as 
expectativas da comunidade. Os trabalhos agora estão 
concentrados na rampa, onde as paredes serão substituídas 
por grades, aproveitando melhor a iluminação natural. 
Além disso, os trabalhadores iniciaram os serviços para a 
cobertura da quadra.  

O serviço de atendimento odontológico na rede municipal 
de saúde está voltando aos poucos à normalidade, embora 

cumpra todas as normas de segurança contra o 
coronavírus. O atendimento funciona em 13 Unidades 

Básicas de Saúde e a contratação de novos profissionais da 
área já está sendo providenciada para ampliar o serviço, 

que funcion nas UBS  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. 

Em dias de castrações de pets, a movimentação é intensa 
no Centro de Controle de Zoonoses de Marabá (CCZ). Por 

mês, o CCZ realiza uma média de 150 castrações, metade é 
disponibilizada para grupos protetores de animais, 

existentes na cidade. Vale ressaltar que a esterilização de 
animais é apenas mais um dos serviços ofertados pelo CCZ, 

que tem outras funções no combate e controle das 
zoonoses. Esta é a maneira mais segura e eficiente para o 

controle de natalidade e a diminuição da incidência de 
animais abandonados nas ruas.
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Bairros Araguaia, Liberdade e São Félix 
recebem ação de limpeza de bueiros
A operação de limpeza de grotas, bueiros e canais 
acontecem em todos os núcleos da cidade. Na quarta e 
quinta-feira, 9 e 10, as equipes do Serviço de 
Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM) retiraram 
entulhos que obstruíram a passagem das águas 
pluviais,  no bairro Araguaia,  a fim de evitar 
transbordamentos.

Um grupo de 14 trabalhadores integrou a equipe de 
limpeza de canais e bueiros, no bairro Araguaia. Os 
serviços se concentraram na Rua Ferreira, nas 
proximidades da Avenida principal do bairro. Esta 
ação, de acordo com o SSAM, é a quinta visita que as 
equipes fazem no bairro.

A ação de limpeza de grotas, bueiros e canais 
aconteceu simultaneamente no bairro Araguaia, 
Liberdade, São Félix II e também nos residenciais 
Magalhães Barata e Novo Progresso. “Avançamos 
bastante nesse trabalho e no recolhimento do entulho 
retirado dos bueiros e grotas. Hoje podemos afirmar 
que já estamos com mais de 80% deste serviço 
executado na cidade e ainda temos outros pontos para 
fazer a limpeza.”, informou Odilon Cerqueira, 
coordenador de Limpeza Pública do SSAM.

Na sexta (11), o SSAM realizou a limpeza de bueiros, 
com duas máquinas no bairro São Félix e uma na Folha 
31, atrás do campus da Unifesspa.

SSAM

Bairro Araguaia foi um dos principais a receber o 
serviço durante essa semana.

Odilon Cerqueira, coordenador do SSAM, afirma que 
80% do entulho do município já foi recolhido.
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Ações de limpeza acontecem simultaneamente em diferentes núcleos

.



Praça da Juventude tem inscrições abertas 
para sete cursos diferentes
A inclusão social por meio da dança, música, esporte e 
cultura é um dos principais objetivos da Praça da 
Juventude de Marabá, localizada no bairro KM 7, que 
ainda está com vagas disponíveis em sete dos 12 
diferentes cursos, que são disponibilizados pela 
instituição. O local está com inscrições abertas para 
teatro, informática, flauta doce, musicalização infantil, 
capoeira, fanfarra e violão.

São aceitas crianças de 5 a 17 anos. Para participar é 
exigida a declaração da escola sobre a matrícula e 
frequência das aulas. “É importante que as crianças 
tenham acesso a atividades diferentes e frequentem as 

aulas regulares das escolas. Por isso é feita essa 
cobrança, para garantir que o aluno não abandone os 
estudos e cumpramos nosso propósito de tirar essas 
crianças da rua”, explica Gilberto da Silva Costa, 
coordenador da Praça da Juventude.

As aulas no espaço foram retomadas no dia 7 de 
fevereiro, após o recesso de fim de ano. Os mais de 600 
alunos já inscritos após a volta da suspensão das aulas, 
permanecem matriculados para acompanharem as 
aulas. Para se inscrever é necessário levar os 
documentos pessoais, cartão SUS e declaração da 
escola de frequência das aulas.

FCCM
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Teatro, informática, flauta doce, musicalização infantil, 
capoeira fanfarra e violão ainda têm vagas para 2022

.Informática é um dos curso que também disponibiliza
vagas para adultos.

Crianças da Praça da Juventude também têm acesso a
lanche, psicólogo e assistente social.



Secretaria de Saúde aguarda doses de Pfizer
para retomada de 3º dose
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que 
aguarda as doses do imunizante Pfizer, provenientes 
do Ministério da Saúde, via Secretaria de Estado da 
Saúde do Pará, para serem utilizados para aplicação da 
3ª dose da vacina contra Covid-19. A imunização segue 
em todos os postos de saúde do município para 1ª e 2ª 
doses, vacinação infantil de 5 a 11 anos.

O município de Marabá já vacinou 180.006 pessoas 
com a primeira dose da vacina e 125.552 já 
completaram o esquema vacinal. Quanto à dose de 

reforço, 17.144 pessoas já garantiram a terceira dose. 
Depois das crianças a partir dos 5 anos de idade, quem 
menos tem procurado a vacina são os adolescentes a 
partir dos 12 anos. Dos 22.929 vacinados com a 
primeira dose apenas 7.412 buscaram a segunda.

A vacinação contra a covid-19 está disponível nas UBS 
para pessoas a partir dos 5 anos, bem como, a aplicação 
da 1ª e 2ª dose para adolescentes e jovens. A 3ª dose 
pode ser aplicada em pessoas com mais de 18 anos, 
que tenham quatro meses de intervalo da  2ª dose.

VACINA

Vacinação para crianças e adultos da 1º e 2º dose
seguem ocorrendo. 

Vacinação acontece nas UBS da cidade.
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Imunizantes chegam via Ministério da Saúde e Sespa

.



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

Central do SAMU ganhará ampliação
24 horas por dia, sem interrupção, durante o ano 
inteiro. Assim é o trabalho da Central de Regulação do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 
em Marabá, que atua com quatro ambulâncias 
descentralizadas em três núcleos do município, das 
quais uma é a Unidade de Saúde Avançada. 

A Central do SAMU será ampliada em breve. Já 
iniciaram as obras na estrutura do prédio da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) e o prédio do SAMU, que 
hoje funciona como anexo, será reconstruído. “O 
prédio existe desde a  fundação, com a reforma 
teremos um prédio específico, que irá dividir a parte 
que será  a Secretaria e o central. Vai ficar maior, ser 
feita adequação e ampliação”, explica Ednaldo Pereira, 
coordenador do SAMU Marabá.

A equipe utiliza uma ambulância que possui todos os 
equipamentos de uma UTI de um hospital. Ela é 
composta por um médico, um enfermeiro e um 
condutor socorrista.  As outras três ambulâncias são 
Unidades Básicas, acompanhadas por um condutor 
socorrista e um técnico em  enfermagem.

Em novembro de 2020, também foi inaugurada uma 
base do SAMU no  Núcleo São Félix, a fim de agilizar o 
tempo de atendimento para os pacientes.

Quando você liga para o 192, quem atende é um 
médico regulador, que faz algumas perguntas para 
avaliar a situação, decidir qual ambulância e equipe 
mandar, bem como para o local para que o paciente 
deverá ser transportado. 

Dois médicos reguladores realizam os atendimentos 
por telefone para avaliar a situação do paciente.

Acidentes de motos correspondem a mais de 70% das
chamadas do SAMU. 

Equipes realizam mais de 500 atendimentos por mês.

Prédio do SAMU ganhará novas salas

SAÚDE
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