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Final de Semana teve 
DiaD contra sarampo 
e influenza

SAÚDE



Dia D de vacinação contra Sarampo e
Influenza levou muita gente aos postos
Sábado, 30 de abril, foi o Dia D da 8ª Campanha de 
vacinação contra o Sarampo e da 24ª Campanha de 
vacinação contra a Influenza (Gripe A). Durante a 
manhã e tarde a movimentação foi boa nas Unidades 
de Saúde e também nos 11 postos volantes, como 
escolas e centros comunitários. 

O público alvo para a vacinação contra o sarampo era 
os profissionais de saúde e crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos de idade. Para a Influenza, o público 
alvo era bem maior, como crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos de idade, gestantes e puérperas, 
p e s s o a s  c o m  d e f i c i ê n c i a s  p e r m a n e n t e s  e 
comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores do 

transporte coletivo rodoviários, membros das forças de 
segurança e forças armadas e professores.

Elielton da Silva levou o filho Enrico Vicente, de 2 anos, 
para receber a vacina contra o sarampo na UBS Hiroshi 
Matsuda. “A campanha é muito importante para estar 
em dia com a vacina para nossas crianças, tanto contra 
sarampo quanto contra a gripe Influenza”, disse.

A Campanha de vacinação contra Sarampo e Influenza 
teve início no dia 2 de abril e segue até o dia 3 de junho. 
O Departamento de Imunização da Secretaria de 
Saúde faz o levantamento do número de pessoas do 
público alvo que foi atingido no último sábado.

IMUNIZAÇÃO
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Elielton trouxe o filho de 2 anos para receber a vacina contra o sarampo

25 de abril a 1º de maio de abril de 2022

Campanha iniciou 2 de abril e segue até 3 de junho. Além de UBS, 11 postos volantes também serviram de 
postos de vacinação.



Olimpíadas das Apaes promovem inclusão
e integração regional
De 27 a 29 de abril, realizou-se em Marabá, a quinta 
edição das Olimpíadas Regionais  das Apaes 
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Foram 
dias intensos de uma programação desportiva que 
incluiu corrida na pista de atletismo, arremesso de peso 
e salto à distância. O evento  representa uma forma de 
integração, diversão e inclusão dos atletas através do 
desporto. Dezenas de alunos das APAEs mostraram 
suas habilidades nas modalidades esportivas. 

As V Olimpíadas Regionais das Apaes fechou com 
muita alegria e determinação, especialmente devido a 
animação dos atletas. Participaram do evento, as 

delegações das cidades de Tucuruí, São Geraldo, 
Eldorado dos Carajás, Canaã dos Carajás e Marabá. Os 
vencedores desta etapa participarão da final em Belém.  

As olimpíadas contaram com o apoio da equipe da 
Secretaria de Municipal de Esporte e Lazer (Semel) que 
ajudou em todos os dias.  

Após dois dias de intensa programação do evento, as 
equipes retornaram para suas cidades. As olimpíadas 
das Apaes já estão em sua 5ª edição e acontecem a cada 
três anos, tendo Marabá como cidade sede para todas 
as modalidades desportivas.  

INCLUSÃO

Larissa, da APAE marabá, ficou em 1º lugar na prova de 
atletismo.

Eduardo representou o município de Tucuruí e ficou
em 2ºlugar na prova de atletismo.
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Evento contou com a participação de 5 municípios da região

25 de abril  a 1º de maio de 2022



Marabá realiza I Conferência Municipal de 
Saúde Mental
Com objetivo de discutir e elaborar propostas para o 
enfrentamento  do aumento no número de casos de 
pessoas com transtornos mentais, foi realizada, nesta 
sexta-feira (29), no plenário da Câmara de Vereadores, a 
I Conferência Municipal de Saúde Mental em Marabá.

Médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos em saúde e 
a comunidade em geral encheram a plenária. Na 
programação, além de debates e discussões em grupos, 
duas palestras com profissionais de grande relevância.

O evento é organizado pelo Conselho Municipal de 
Saúde Mental que mobilizou profissionais de saúde de 
todo município para debater o papel de cada 

profissional no que concerne o combate ao avanço das 
doenças, como a depressão, transtorno afetivo bipolar, 
esquizofrenia e outras psicoses.

O Secretário Municipal de Saúde e vice-prefeito, 
Luciano Lopes Dias, destacou a necessidade de 
fortalecimento das ações de atendimento à população. 
“Nós passamos por um processo de pandemia e houve 
um crescimento demasiado neste aspecto da 
população, como a depressão e outros problemas afins, 
e essa conferência vem no momento muito propício 
para discutir, dentro da saúde pública, o tema saúde 
mental e fortalecer as ações para proteger a nossa 
população”, acrescentou.

DEBATE

Comunidade lotou o plenário para discutir o tema. Secretário de Saúde, Luciano Dias, destacou a 
necessidade de fortalecer os atendimentos. 
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 Foram realizados discussões em grupo e duas palestras com profissionais gabaritados
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Feira do Pôr do Sol retomou  atividades neste
domingo, na Orla de Marabá
Quem gosta de curtir a Orla de Marabá, teve um motivo 
ainda mais especial no Dia do Trabalho, domingo, 1º de 
maio. É que a partir das 18 horas, na praça de São Félix 
Valois, voltaram as atividades da Feira do Pôr do Sol, 
com barracas de artesanatos e comida.

As peças de artesanato são produzidas manualmente, 
sendo a feira uma ótima opção para adquirir produtos 
de boa qualidade e ainda valorizar a arte e o comércio 
local. A feira do pôr do sol ficou três meses desativada 
devido ao período de enchentes dos rios.

A feira foi implantada em 2019 e também teve que ser 
parada durante a pandemia.  A feira conta com 50 
pessoas cadastradas , mas para esse primeiro 
momento, apenas trinta retomaram as atividades, a 
previsão é  que se estenda nas outras semanas.

“Teremos artesanatos locais e regionais e ainda 
barracas de comidas típicas”, ressalta Hildo Tavares, 
coordenador da feira .

A feira começa sempre às 18 e segue até às 22 horas. 

EMPREGO E RENDA
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30 pessoas, de um total de 50 cadastrados, voltaram as atividades
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Feira já é tradicional na Marabá Pioneira Em datas especiais são realizados eventos em parceria
com os feirantes.



HEMOPA

CEREST

CRAS

CAPS

ACONTECE NA CIDADE

Em maio, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
(Hemopa) realizará diversas campanhas de incentivo a 
doação de sangue na região. De 9 a 13 de maio será 
realizada a campanha de doação de sangue para o Dia das 
Mães. A Campanha é aberta à comunidade local. Você 
poderá participar realizando a doação, de 7h às 13h. As 
ações continuam no dia 14, em parceria com o Grupo Vida 
de Canaã dos Carajás. Alguns grupos vêm de micro-ônibus 
para participar da campanha e a unidade terá o horário de 
atendimento estendido das 7h às 19h.
 

Postos de atendimentos de saúde foram montados no 
Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do 
Amapá, na tarde de quarta-feira (27). Foram ofertados aos 
usuários do CRAS, serviços como avaliação nutricional, 
suplementação de vitamina A para crianças, entre  6 meses 
e menores de 5 anos; testes rápidos de hepatite B e C, Sífilis 
e HIV; Aferição de Pressão Arterial e Glicemia, além de 
vacinas  da Influenza, Covid e orientações para gestantes. A 
ação é uma parceria da saúde, assistência social e Cras e 
deve se estender por outros centros.

 A equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(Cerest) realizou nesta quinta-feira, 28, uma ação 

informativa e educativa sobre a importância dos cuidados 
com a saúde e segurança no ambiente do trabalho e os 

serviços prestados pelo órgão. O ato faz parte das ações do 
Abril Verde, mês da Segurança no Trabalho.

Foram entregues panfletos e realizadas conversas com 
trabalhadores na Praça São Francisco, Cidade Nova, além de 

ações de órgãos de saúde como a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), SAMU e Vigilância em Saúde. 

Na quarta-feira (27), a tarde foi de encontro com as famílias 
dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial de Marabá  

(CAPS).  O Dia da Família é um momento reservado pelo 
centro para cuidar dos familiares dos usuários, 

considerados, no tratamento, os maiores parceiros do 
CAPS. É um dia de conversa, de dinâmicas, de trocas das 

experiências e vivências em casa. O evento já faz parte da 
programação anual do CAPS. Este foi o primeiro encontro 

realizado desde a pandemia e a ideia é mantê-los a cada 
dois meses, por enquanto.
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Estrutura da UBS Amadeu Vivácqua muda a 
vida de pacientes em São Félix
Já faz cinco meses que a jovem Maissa Kemilly 
descobriu que está grávida. E desde então ela e a mãe 
Márcia Kenis, mantém uma rotina de visitas à Unidade 
Básica de Saúde Amadeu Vivácqua, no Bairro São Félix, 
para realizar o pré-natal. O atendimento odontológico 
para gestantes passou a ser oferecido após a reforma.

“Eu fiz meu pré-natal aqui na UBS, foi bom, mas não 
tínhamos esse serviço. Estou gostando muito de ver 
minha filha ter acesso a mais esse serviço em um local 
que está bem cuidado e a doutora atende muito bem a 
gente”, comenta a futura avó, Márcia Kenis.A mamãe 
garante que já escolheu o nome do bebê e está feliz com 
o atendimento que recebe. “Eu estou gostando muito. É 
meu primeiro filho, Noah Raphael, e fico feliz por 
cuidar dele e de mim”, acrescenta.

A nova UBS Amadeu Vivácqua foi entregue à população 
em abril de 2020, no início da pandemia. Devido à 
urgência, alguns serviços como os laboratórios de 
odontologia só foram concluídos posteriormente. O 
novo local começou a funcionar no final de abril e 
dispõe de quase o dobro do espaço físico.De acordo 
com Jeovan Alves, Gerente do Centro de Saúde Amadeu 
Vivácqua, após a revitalização foram ampliados os 
serviços e com isso a população local só tem a ganhar. A 
UBS oferece um posto de coleta laboratorial, que 
atende perfeitamente a demanda. Dessa forma, os 
pacientes não precisam atravessar a ponte em busca de 

atendimento em laboratórios de outros núcleos de 
Marabá. A gestão trabalha com o objetivo de ampliar os 
serviços ofertando conforto e qualidade nos 
atendimentos.

O Centro de Saúde ganhou um consultório a mais, uma 
sala de procedimentos com quatro boxes e quatro 
leitos, um Centro de Material de Esterilização (CME), 
centro de regulação, auditório e três novos banheiros, 
sendo um adaptado para Portadores de Necessidades 
Especiais (PNE). A UBS também oferece serviços de 
vacinação, curativos, dispensa de medicação, de 
insumos para diabéticos, atualização e emissão do 
Cartão SUS.

ATENÇÃO BÁSICA

Maissa Kemilly faz pré-natal e está feliz com o atendimento
que recebe na UBS.
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Nova estrutura conta com atendimento odontológico focado em pré-natal
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Novo posto de atendimento no Partage
Shopping agiliza acesso ao fisco
A Prefeitura de Marabá, por meio da Secretaria 
Municipal de Gestão Fazendária (Segfaz), abriu esta 
semana um posto de atendimento do fisco municipal 
no Partage Shopping, em Marabá, na Estação 
C i d a d a n i a .  O  o b j e t i v o  é  a m p l i a r  a  r e d e , 
descentralizando o atendimento para dar mais 
agilidade e facilidade no acesso aos serviços do fisco.

“Nós vamos ofertar os serviços básicos da secretaria, 
como emissão de Notas Fiscais Avulsas, segunda via de 
IPTU, montar processo relativos a Segfaz dentre eles 
alteração de nome no IPTU, inscrição municipal e 
alteração cadastral. Emissão de D.A.M (Documento de 
Arrecadação Municipal) relativo a qualquer tipo de 

t r i b u t o,  e x c e t o,  o s  D. A . M ’s  e x p e d i d o  p e l a 
Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) 
que tem suas particularidades e demais serviços”, 
informa Jessica Braga diretora da Segfaz.

Enquanto os atendimentos mais complexos, como 
parcelamento de débitos, continuam a ser realizados 
somente na sede da Segfaz, localizada Avenida VP8 – 
Folha 26 – Quadra 7. O funcionamento é das 8h às 14h.

No guichê da Segfaz, os atendimentos são por ordem de 
chegada e não é necessário fazer agendamento. O 
funcionamento do novo posto será de segunda a sexta-
feira, das 10h às 16 horas.

SEGFAZ

Atendimentos mais complexos continuam sendo 
realizados na sede da Segfaz, na VP8.

Novo posto funciona de segunda a sexta das 10h às 16h.
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 Atendimentos ocorrem por ordem de chegada, sem agendamento
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UBS Jaime Pinto realiza mais de 600 
atendimentos mensais 
Com pouco mais de um ano após a revitalização, a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Jaime Pinto, localizada 
no bairro Belo Horizonte, oferta atendimento de saúde 
com qualidade para a população. Atualmente a equipe 
realiza uma média de 480 consultas médicas mensais e 
170 odontológicas, além de outros serviços como 
consultas de enfermagem, pré-natal, programas de 
controle e combate à Hipertensão, Diabetes, 
Tuberculose, Hanseníase, Testes do Pezinho, curativos 
e vacinação, dentre outros atendimentos.

Pâmela Galvão, gerente da UBS, explica que para 
melhor atender a demanda da unidade que é 
referência para os bairros adjacentes ao Belo 

Horizonte, os atendimentos são agendados para as 
c o n s u l t a s  e  h á  d e m a n d a  l i v re  p a r a  o u t r o s 
atendimentos,  como a vacina.

A UBS foi entregue revitalizada para a população em 
janeiro de 2021. Toda climatizada e agora também 
informatizada, o espaço conta com 06 consultórios, 
sendo 01 odontológico, sala de coleta do PCCU, sala de 
triagem, sala de vacina, sala de procedimentos, 
gerência, sala do e-SUS para utilização dos agentes 
comunitários de saúde (ACS), farmácia, auditório, sala 
de esterilização e expurgo. A UBS dispõe também de 3 
banheiros, cozinha, jardim e de chafariz que abastece a 
população com água potável. 

ATENÇÃO BÁSICA

Atendimentos são agendados para consulta e há
 demanda livre para outros serviços.

UBS foi entregue revitalizada em janeiro de 2021.
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São realizadas 480 consultas médicas e 170 odontológicas por mês

..
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A Prefeitura de Marabá, através do Serviço de 
Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM), intensifica 
o trabalho de limpeza urbana em todos os bairros, um 
serviço essencial para a população, pois está 
diretamente ligada à saúde pública e a proteção ao 
meio ambiente.

As equipes foram distribuídas para atender todos os 
núcleos. Na Marabá Pioneira, duas frentes de trabalho 
realizavam a limpeza de ruas que ainda estavam com 
volume acumulado da enchente, principalmente nas 
ruas que estão localizadas nas partes mais atingidas 
pelas cheias.

O trabalho é intensivo e mais de 600 trabalhadores 
estão  envolvidos na limpeza pública, distribuídos em 

roço, limpeza de meio-fio, recolhimento de entulhos, 
limpeza de grotas, bueiros e galerias.

Na Folha 23, nas proximidades da UBS Enfermeira 
Z e z i n h a ,  m a i s  u m a  e q u i p e  t r a b a l h a v a  n o 
recolhimento do lixo e também no roço da vegetação 
das calçadas e meio-fio. Cada equipe de limpeza é 
integrada, em média, por 12 trabalhadores. Na Folha 
21, mais uma equipe realizava a limpeza das ruas.

De acordo com Odilon Cerqueira, chefe de limpeza 
urbana, todos os bairros são atendidos com os serviços 
de capina, roço, recolhimento de resíduos, limpeza de 
bueiros e galerias e também no recolhimento regular 
de lixo com a passagem do caminhão coletor em 
horários já pré-estabelecidos.

Limpeza pública muda a paisagem urbana
Mais de 600 trabalhadores atuam diretamente na limpeza pública

Funcionários atuam em todos os núcleos. Além da varriação também são realizados capina, roço, 
recolhimento de resíduos entre outros serviços.

25 de abril  a 1º de maio de 2022
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Na semana passada, uma equipe, que trabalha com a 
manutenção da ponte sobre o rio Itacaiúnas, voltava 
do almoço, quando avistaram uma mulher parada, 
segurando uma criança, com atitudes estranhas. Eles, 
felizmente, conseguiram impedir que o pior 
acontecesse. “Uns colegas agarram e sentaram ela no 
chão”, explicou seu Gilmar Fernandes dos Santos. Essa 
mãe, deste caso, que tem três filhos, sofre de depressão, 
al iado ao problema emocional,  encontra-se 
desempregada.

Uma equipe da Guarda Municipal (GMM), que passou 
pela ponte, minutos depois, foi abordada pelos 
trabalhadores. A viatura da GMM levou a mulher e a 
criança para avaliação e atendimento médico, 
psicológico e de assistência social. De acordo com a 
Secretar ia  de Assistência  Social  e  Assuntos 
Comunitários (Seaspac), a jovem mãe está recebendo 
acompanhamento familiar psicossocial, que é um 
apoio tanto com benefício eventual, quanto com o 
atendimento com o assistente social para encaminhar 
a pessoa para os demais serviços disponibilizados pela 
rede de assistência social.

Pessoas, como essa mãe, que sofrem com algum tipo 
de transtorno mental ou emocional são atendidas pelo 
Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), localizado 
próximo à Casa da Cultura, na Nova Marabá. 
Familiares, amigos e conhecidos, e até mesmo a 
própria pessoa, percebendo qualquer transtorno deve 

procurar o posto de saúde. Dependendo da situação, 
terá acompanhamento com psicólogo na Unidade 
Básica de Saúde ou será encaminhado para o CAPS, 
onde casos mais severos e graves são acompanhados. 
Se houver necessidade, a pessoas será internada até 
receber alta.

O atendimento no CAPS é realizado 24 horas por dia, 
tanto fer iados,  quanto f inais  de semana.  O 
acolhimento é dado a qualquer pessoa que procure o 
serviço. Após o atendimento, é verificado o caso do 
paciente, valendo ressaltar que no Centro são 
atendidos, diretamente, os casos graves, severos e 
persistentes. 

Procura por serviços de saúde mental 
aumentaram com a pandemia 

Em história que comoveu município, trabalhadores impediram que uma mulher se atirasse da ponte

CAPS realiza atividades  focadas em saúde mental.

25 de abril a 1º de maio de 2022
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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

Festejo Junino confirmado em 2022
Depois de dois anos sem a tradicional Festa Junina em 
Marabá, a população pode esperar uma grande 
estrutura para se reencontrar com os grupos de Bois-
Bumbá e as tradicionais Quadrilhas Juninas. A grande 
festa vai acontecer na praça do bairro Santa Rosa, na 
Orla da cidade.

Em uma reunião, na sexta-feira (29), no gabinete do 
prefeito Sebastião Miranda, com representantes da 
Liga Cultural de Marabá e do Secretário Municipal de 
Cultura, José Scherer, ficou definida a realização da 
festa, que já tem data para acontecer, será no período 
de 17 a 25 de junho.

A Secretaria de Cultura prepara uma grande estrutura 
com palcos, arquibancadas, espaço para a venda de 

comidas típicas e shows diários. Na programação 
oficial da Liga Cultural de Marabá se apresentarão, na 
Arena Junina, dez quadrilhas juninas do grupo A, mais 
oito de grupo B, dez quadrilhas mirins e mais oito 
grupos de Bois-Bumbá.

Nos nove dias de festa, será montado um grande 
esquema de segurança para atender as pessoas, uma 
das preocupações dos organizadores e pelo público.

Para o prefeito de Marabá, um dos admiradores da 
festa, promover a quadra junina é também garantir 
cidadania, já que há o envolvimento de centenas de 
jovens em atividades artísticas e de educação, como 
também é um grande incentivo na promoção da nossa 
cultura popular.

Cultura

Festa mais importante da cidade está de volta após
período pandêmico. 

Durante pandemia festa junina chegou a ser realizada
online.

Prefeito e secretário de cultura se reúnem com 
representantes das juninas.

Plano para o festejo junino foi discutido e aprovado.
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