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Vacinas contra Covid
disponíveis em todas
as UBS’s

SAÚDE



SMS reforça importância da população 
completar esquema vacinal contra Covid-19
Os dados de cobertura vacinal contra a Covid-19 em 
relação à terceira dose do imunizante estão abaixo do 
esperado pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Marabá (SMS).

Esses números preocupam porque de acordo com a 
Info Tracker, plataforma de monitoramento da 
pandemia da Universidade de São Paulo (USP), seis em 
casa dez mortos e internados pela doença entre março e 
junho deste ano, não tomaram a terceira dose da 
vacina.

Lembrando que as três primeiras doses estão liberadas 
para todas as pessoas com mais de 12 anos, enquanto a 
quarta dose já está disponível para as pessoas que 

tenham mais de 40 anos.

Todas as unidades básicas de saúde dispõem dos 
imunizantes. Basta a pessoa se dirigir a uma UBS e 
apresentar a carteira de vacinação juntamente com o 
cartão SUS.

Nesse sentido, a atenção básica tem papel importante 
na busca por essas pessoas que ainda não completaram 
o esquema vacinal.

Sheila Macêdo, diretora da Atenção Básica, explica que 
uma das formas de alcançar um maior público tem sido 
vacinação nas escolas e outras ações de busca ativa da 
população.

COVID-19

Todas os tipos de vacinas estão disponíveis, incluindo 
a Pfizer para segunda dose 

Sheila Macedo, diretora da Atenção Básica, ressalta que
a realização das ações de busca ativa
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 Números de vacinados com 2ª, 3ª e 4ª dose estão abaixo do esperado
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Trabalho de pavimentação na Folha 06 
garante valorização do bairro
Os moradores da Folha 06 esbanjam felicidade com as 
melhorias que chegam ao bairro. Desde maio, várias 
Quadras são pavimentadas em concreto, após 
drenagem e terraplanagem.

Na quinta-feira, (30), uma das seis equipes da empresa 
licitada GR Frota, atuava na concretagem do segundo 
lado da via das Quadras 06 e 15, já que esse tipo de 
pavimentação requer primeiro a cura do pavimento de 
um lado, para dar sequência ao outro. O morador da 
Quadra 06, Francisco Carvalho, que reside na Folha 06 
há 23 anos,observa a obra com muita satisfação.

“Um a  m e l h o r i a  p a r a  o s  m o r a d o re s  p o r q u e 
aguardávamos a tantos anos, a gente só tem a 

agradecer. Antes era muita lama no inverno e muita 
poeira no verão, mas agora vai mudar. É um sonho 
realizado, aí quando as máquinas chegaram, a gente 
agradeceu a Deus e ao prefeito, que realmente tá 
cuidando da cidade”, pontuou o agente de portaria.

A obra valoriza não só os imóveis, mas também o 
comércio local como enfatiza a vendedora de comida, 
Maria Vilela, moradora da Folha 06 há 26 anos. “Para 
mim foi benção de Deus. Diminuiu a poeira. Agora tá 
bom, aumenta mais o movimento. Não precisa mais 
limpar toda hora, antes tinha que molhar a rua. Agora 
tá bom, melhorou bastante. Eu só agradeço a Deus e os 
clientes também agradecem porque agora comem sem 
poeirão”, brinca.
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Todas as Quadras passaram também por drenagem e terraplanagem

27 de junho a 3 de julho de 2022

Quadras 6 e 15 já estão em fase de concretagem Maria Vilela comemora as mudanças positivas para o
 comércio



Campanha Julho Amarelo inicia com 
programação no Cine Marrocos
Aconteceu na manhã de sexta-feira, 1º de julho, a 
abertura da campanha Julho Amarelo, cujo objetivo é a 
prevenção das hepatites virais. A campanha é realizada 
pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) por meio do 
Serviço de Atendimento Especializado / Centro de 
Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).

A campanha se estenderá durante o mês de julho com 
ações de conscientização nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) em horário noturno e na praia do 
Tu c u n a r é ,  c o m  t e s t a g e m  e  d i s t r i b u i ç ã o  d e 
preservativos.

O SAE/CTA dispõe de um programa voltado para o 

atendimento e monitoramento das hepatites virais 
com equipe multidisciplinar capacitada para realizar o 
acompanhamento dos pacientes, bem como a 
dispensação de medicamentos.

Geralmente, as Hepatites Virais B e C são doenças 
silenciosas. Entre os sintomas estão: cansaço, fadiga, 
icterícia, inchaço abdominal e outros.

A cerimônia de abertura contou com a participação de 
diversas entidades da sociedade como representantes 
da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher, 
Conselho Municipal de Saúde, estudantes da área de 
saúde e outros.

CTA/SAE
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Durante o mês acontecem ações do Julho Amarelo nas UBS 

27 de junho a 3 de julho de 2022

Ação contou com apresentação de grupos culturais Diversas entidades da sociedade civil  e estudantes 
participaram da abertura do evento



Roda de capoeira marca final de oficina no 
Residencial Jardim do Éden, em Morada Nova
No meio do Ginásio Erlon Carlos da Silva, em Morada 
Nova, uma roda pra lá de animada. Também, pudera! É 
a finalização da oficina de capoeira desenvolvida pelo 
Projeto Técnico Social (PTS) para os moradores do 
Residencial Jardim do Éden, promovido pela Prefeitura 
de Marabá, por meio da Superintendência de 
Desenvolvimento Urbano (SDU), da secretaria de 
Assistência Social (Seaspac), da secretaria de Obras 
(Sevop), e Caixa Econômica Federal.

Desenvolvido junto à comunidade do Jardim do Éden, 
há oito meses, com duração de 12 meses, o PTS é 
realizado em três eixos: educação patrimonial e 
ambiental,  fortalecimento social (oficinas) e 

d e s e n v o l v i m e n t o  s o c i o e c o n ô m i c o  ( c u r s o s 
profissionalizantes). No eixo de fortalecimento, há 
oficinas como a de capoeira e de relações sociais.

O Projeto Técnico Social,  vinculado ao Casa Verde e 
Amarela, é executado pela empresa ABRADESA, 
ganhadora da licitação, que garante, além de oficinas,  
cursos profissionalizantes e outras atividades 
socioeconômicas e ambientais.  

Vários cursos já foram realizados, como manicure, 
bolos caseiros, atendente de farmácia, assistente 
administrativo. Ainda serão executados o de 
recepcionista, de docinhos e outros. 

SDU

CI
DA

DA
N

IA

5

Realizados vários cursos, como: manicure, bolos caseiros, atendente de farmácias, entre outros
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Curso de capoeira visa o fortalecimento social Oficina faz parte do Projeto Técnico Social (PTS) da
 SDU



CIPIAR

CENTRO DE TESTAGEM

PROJETO TÉCNICO SOCIAL

VACINA CONTRA GRIPE

ACONTECE NA CIDADE

O Centro Integrado da Pessoa Idosa ( Cipiar) recebeu na 
manhã de hoje, (30), a visita de integrantes da igreja Verbo 
da Vida juntamente com alunos da Escola de Ministros 
Rhema (EMR). No lar dos idosos, atualmente estão 17 
pessoas. São 14 homens e 3 mulheres. Para ajudar na 
manutenção do lar, os visitantes contribuíram com 
material de limpeza, que é utilizado em grande quantidade 
no Cipiar. Na ocasião, os idosos receberam um delicioso 
café da manhã.  Cada idoso participou, dentro dos limites 
de sua capacidade. 
 

Muito apreciado em lanches e item indispensável nas festas 
de aniversário, o bolo tem alcançado uma fatia de mercado 
em Marabá, com as casas de venda especializadas nessa 
iguaria. Com ingredientes simples é possível colocar a mão 
na massa e faturar um dinheiro extra com a produção de 
bolos. Diante disso, o curso de bolos caseiros é um dos 
cursos oferecidos aos moradores do Residencial Jardim do 
Éden, no Projeto Técnico-Social (PTS), desenvolvido pela 
Prefeitura de Marabá, por meio da Superintendência de 
Desenvolvimento Urbano, e financiado pela Caixa 
Econômica Federal (CEF). 

Durante o mês de julho, o Serviço de Atendimento 
Especializado / Centro de Testagem e Aconselhamento 

(SAE/CTA) vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Marabá (SMS) realizará uma série de atividades alusivas ao 

Julho Amarelo, mês de combate e conscientização às  
hepatites virais, uma série de infecções que atingem o 

fígado.A campanha foi instituída pela Organização Mundial 
da Saúde e tem como marco o dia 28 de julho, Dia Mundial 

de luta contra as Hepatites Virais.

O Ministério da Saúde, por meio da circular n� 113/2022/ 
SVS /MS, liberou para todas as pessoas acima dos seis 

meses de vida, a vacinação contra a influenza (gripe), que 
em Marabá está disponível nas Ubs. Pessoas gripadas 

devem estar bem de saúde para tomar a vacina.Lembrando 
que também estão disponíveis todas as doses contra a 

Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reduziu a 
idade mínima necessária para tomar a 4ª dose da vacina 

contra Covid-19.
Pessoas a partir de 40 anos, que já tenham passado quatro 

meses da data que tomaram a 3ª dose, podem se vacinar. 
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Fundação Casa da Cultura promove blitz 
educativa na orla de Marabá
A equipe da Fundação Casa da Cultura de Marabá 
(FCCM) dá continuidade às ações educativas do Verão 
Ecológico 2022, com mais uma blitz educativa. Dessa 
vez, a Orla Sebastião Miranda foi palco para a atividade 
de responsabilidade ambiental, no domingo, 03 de 
julho.

Além de lixeiras ecológicas, foram distribuídas sacolas 
plásticas aos banhistas e condutores de veículos, para 
que o lixo produzido possa ser recolhido.
O foco dessa vez é a conscientização para a preservação 
dos rios Tocantins e Itacaiúnas que banham o 
município.

“Os banhistas e turistas que frequentam nossas praias 
precisam se conscientizar e cuidar da limpeza das 
nossas praias. O lixo precisa ser recolhido. Não vamos 
deixar lixo nas nossas praias, não vamos jogar nada nos 
rios. Precisamos trabalhar a educação. Precisamos 
fazer disso uma cultura”, ressaltou a presidente da 
FCCM, Vanda Américo.

Servidores da Fundação Casa da Cultura, pais e alunos 
da Escola de Música participaram do evento, sob a 
animação dos músicos da Banda Waldermar Henrique, 
que animaram a manhã ensolarada de domingo com 
muita música.
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Ações acontecem em diferentes pontos da cidade
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Foco das ações é preservação dos Rios Tocantins e
Itacaiúnas

Servidores, pais e alunos da Escola de Música participaram
do evento



Pistas de caminhada e academias ao ar livre 
auxiliam na prática de exercício físico
Pistas de caminhada, academias ao ar livre, ginástica 
para mulheres e projeto de esportes para crianças e 
jovens, promovem aos cidadãos de Marabá garantia na 
melhoria da saúde física e mental, lazer e bem-estar. No 
núcleo Cidade Nova, muitas pessoas todos os dias 
saem de casa para se exercitarem na pista de 
caminhada e praça de esportes do Aeroporto.

O secretário de esportes de Marabá, Thyago Ferraz, 
explica que as pistas de corrida e caminhada e as 
academias ao ar livre proporcionam segurança ao 
atleta de rua, conforto e tranquilidade para execução 
do exercício. “Isso passa a ser algo contagiante. A amiga 

que caminha acaba chamando a vizinha, a irmã, o 
esposo e isso cria uma corrente de saúde grande no 
bairro e na cidade.  Hoje, Marabá é sim uma cidade 
mais saudável fisicamente e também mentalmente. 
Muito disso se deve ao trabalho estrutural da gestão 
municipal dado ao esportista”, afirma.

Precisando mudar hábitos, por recomendação médica, 
o operador de siderurgia, Enilson Aparecido, que 
estava acima do peso e com pressão arterial alta, 
começou a praticar esportes. Aos 40 anos, ele orgulha-
se de ter mudado a rotina. Há um ano, Enilson busca 
mais condicionamento físico na pista de caminhada.

ESPORTE
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Espaços ganham cada vez mais adeptos na cidade
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Secretário de Esportes de Marabá, Thyago Ferraz Enilson Aparecido perdeu peso e melhorou sua saúde com
a prática de esporte



Boi-Bumbá Flor do Campo é campeão do 35º 
Festejo Junino de Marabá
A 7ª noite do 35º Festejo Junino de Marabá, nesta 
quinta-feira (1º), coroou o Boi-Bumbá Flor do Campo 
como o grande vencedor na categoria Boi-Bumbá de 
2022. Por apenas um décimo de diferença, o grupo 
ficou em primeiro lugar, seguido por Boi Estrela Dalva 
em segundo lugar, os dois são representantes do Bairro 
Independência.  Em terceira posição ficou o Boi 
Senador, do Bairro Araguaia.

Todos os bois trouxeram elementos novos para a arena 
em relação à primeira apresentação. O primeiro a se 
apresentar foi o Boi Senador que fez uma apresentação 
com destaque para as cores amarela e vermelha. Na 
segunda apresentação, o Rei do Campo cantou para 
Yara, Mãe d’ Água, e fez uma apresentação com 

bastante interação com o público.

Na terceira apresentação, o campeão Flor do Campo 
mostrou muita técnica e contou com grande apoio do 
público presente.  A apresentação rendeu notas quase 
perfeitas, perdendo apenas 0,3 décimos somando 
todos os quesitos. Na quarta apresentação, o Treme 
Terra levou um boi que se transformava no meio da 
quadra, assumindo diferentes forma de tartaruga.

Na última apresentação, o Boi Estrela Dalva levantou o 
público, que permaneceu até às 2h. Com muitos gritos 
e aplausos, a batucada do Estrela Dalva se destacou 
com um ritmo contagiante, que lhe garantiu o segundo 
lugar.

FESTEJO JUNINO
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Grupo campeão ganhou por um décimo de diferença
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Boi teve notas quase perfeitas, perdendo apenas 0,3 
décimos, somando todos os quesitos

Todos os bois levaram elementos novos para a final



Festejo encerra com apresentação de 
todas as juninas do Grupo A 
A última noite do 35° Festejo Junino de Marabá, no 
sábado (02 de julho) iniciou com a apresentação do 
grupo cultural Pássaro Junino Resgate do Rouxinol. Os 
cordões de pássaros juninos fazem parte da cultura 
popular paraense e chegaram a Marabá na década de 
1930.

O cordão de pássaro conta uma história, por meio de 
espetáculo onde os brincantes, representando 
personagens como ciganas, cangaceiros, caçadores e 
policiais, formam semicírculos ou meia lua. A atração 
finalizou a apresentação fazendo dois apelos ao 
público, que apoiem os grupos de pássaros e que 
libertem os pássaros presos nas gaiolas.

Em seguida, ocorreu a apresentação das nove 
quadrilhas juninas do Grupo A. A Secretaria Municipal 
de Cultura (Secult), em conjunto com a Liga Cultural de 
Marabá e os coordenadores das juninas, decidiram que 
todas as agremiações seriam campeões. Sendo assim, 
todas pisaram na arena sendo vencedoras do festejo.

Diante disso, a decisão valorizar os investimentos 
realizados para as apresentações das juninas, após dois 
anos sem festejo por causa da pandemia.

Além de ter um palco, que contou com apresentações 
de bandas e cantores locais, a praça de alimentação 
movimentou a economia com cerca de 60 barracas.

FESTEJO JUNINO
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As nove juninas tiveram a oportunidade de reapresentar seu trabalho

27 de  junho a 3 de julho de 2022

Qualidade técnica das apresentações impressionou
público

Público permaneceu até  a última apresentação
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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

Programação do 35º Festejo Junino de Marabá
EDUCAÇÃO

Praça de Alimentação
A partir das 19:00h
  Data Atração/Show
  24/06 Dj Diogo
Show Charles do Arraia e Trio
   25/06 Dj Diogo
Show Léo Nicácio Forró do Chefe
   26/06 Dj Diogo
Show Lynda Sousa
   27/06 Dj Júnior Batidão
Show Rômero Soares
   28/06 Dj Maestro Nilson
Show Izael Costa
   29/06 Dj Rony Boy
Show Juquinha do Acordeon
   30/06 Dj Renison Vip
Show Wânia e Banda
   1°/07 Dj Júnior Batidão
Show Forrozão 4×4
   02/07 Dj Maestro Nilson
Show Banda Chapéu de Couro
Arena Junina de Marabá 2022 

Programação Cultural
24/06 Sexta-feira 
                                   20:30h     Arrastão Cultural com 
Juninas e Bois-Bumbás na Orla
Concurso Rainha da Diversidade 2022
Espetáculo Luar do Sertão com Ruanna Ly
25/06 Sábado
                          20:00h   Dj Kadson
Junina “Alegria não tem idade” (Seaspac)
Junina Levada Louca Mirim
Junina Coração da Juventude – Grupo B
Boi-Bumbá Flor do Campo
Junina Arretados da Paixão – Grupo B
Junina Gigantes do Norte – Grupo A 
26/06 Domingo
        20:00h   Dj Kadson
Junina Gigantes do Norte –  Mirim
Junina Moleka Sem Vergonha de Marabá – Mirim
Junina Balão Dourado – Grupo B
Boi-Bumbá Treme Terra
Junina Levada Louca – Grupo B
Junina Fuá da Conceição – Grupo A
27/06 Segunda
                   20:00h     Dj Kadson
Junina Splendor – Mirim
Junina Águia de Fogo – Mirim
Boi-Bumbá Rei do Campo

Junino Amor Perfeito – Grupo A
Junina Balão de Chita – Grupo A
Junina Arrastão do Amor – Grupo A
28/06 Terça
      20:00h   Dj Kadson
Junina Sereia da Noite – Mirim
Junina Arrastão do Amor – Mirim
Junina Coração de Estudante – Grupo B
Boi-Bumbá Senador
Junina Águia de Fogo – Grupo B
Junino Fogo no Rabo – Grupo A
29/06 Quarta
       20:00h   Dj Kadson
Junina  Fogo no Rabo  – Mirim
Junina Arrasta Pé – Grupo B
Boi-Bumbá Estrela Dalva
Junina Splendor – Grupo A
Junina Sereia da Noite – Grupo A
Junina Moleka 100 Vergonha – Grupo A
30/06 Quinta-feira
          20:00h   Dj Kadson
Apresentação Cultural Grupo de Tradição Popular 
Mayrabá
Final Boi-Bumbá
1º / 07 Sexta-feira
                  20:00h    Dj Kadson
Apresentação da Cia. de Dança Yaguara
Apresentação Cultural do Pajé do Boi-Bumbá Brilho da 
Noite 
Final Junina Grupo B
02/07 Sábado
                  20:00h   Dj Kadson
Apresentação Cultural Pássaro Rouxinol
Final Junina Grupo A 

CULTURA
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