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Defesa Civil disponibiliza
12  abrigos com mais de 
400 famílias 

DEFESA CIVIL



 Com aumento do nível do rio, famílias começam 
a ser transportadas para abrigos 

CIDADE

438 famílias já estão utilizando os abrigos
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Além da montagem dos abrigos, equipes também 
trabalham na limpeza dos locais

Já há 12 abrigos construídos ou em construção

13 a 19 de março  de 2023

O nível do rio Tocantins continua subindo e atingiu, por 
volta das 8h desta terça -feira (21), os 11,24 metros, uma 
elevação de 19 centímetros nas últimas 24 horas.

A Defesa Civil do município continua o atendimento às 
famílias atingidas pela enchente. Mais de 400 famílias 
estão nos abrigos construídos pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop).  De 
acordo com Marcos Andrade, Coordenador da Defesa 
Civil, 438 famílias estão nos abrigos e as demais estão 
em casas de parentes ou lajes nas próprias residenciais.

A Defesa Civil conta com 12 pontos de abrigos 
construídos ou em construção. São eles: Praça Paulo 
Marabá, Rua 5 de Abril, prédio da antiga Borges 
Informática, Z 30, laje da Yamada, Folha 14, Ginásio e 
praça do São Félix, bairros do Amapá, Filadélfia e Belo 
Horizonte e Avenida Sororó.

A Defesa Civil mantém caminhões à disposição da 
população e recebe também o apoio do Corpo de 
Bombeiros e Exército. Para emergências, a Defesa Civil 
disponibilizou o telefone é 94 99173-7173.
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Ação leva atendimento médico, enfermagem, 
vacinas e   medicação zona rural e urbana
A Secretaria Municipal de Saúde promove várias ações 
estratégicas de saúde nas zonas urbana e rural de 
Marabá, com uma série de serviços oferecidos por meio 
do Departamento ExtraMuro e Coordenação de Saúde 
da Mulher. Entre 16 e 19 de março, foram realizadas 
ações nos  Residenciais Jardim do Éden, no NEI Maria 
Pereira de Sousa Nunes, e Residencial Magalhães, no 
NEI José Álvaro , no PA 3 Ilhas, zona rural, no posto de 
saúde Emerson Caselli, no bairro Liberdade, e no bairro 
Amapá, na Escola Basílio Miguel.

Além de atendimento médico com clínico geral e de 
enfermagem, houve coleta de PCCU, vacinação, 

pesagem do Bolsa Família, entrega de medicações, 
atualização do Cartão S US, solicitação de hemoglobina 
glicada e outros serviços.

“Moro em Morada Nova, Rua Pedro Carneiro e vim a qui 
para pesar o neném para o cadastro do Bolsa Família. 
Foi uma iniciativa sentimental da p arte deles ter 
pensado nisso”, destaca Thais Raimundo Honorário da 
Silva, mãe do Thalis

Luan, de 9 meses.A ação nos residenciais passará a ser 
quinzenal  eocorrerá também no Residencial 
Tiradentes nestasemana.

EXTRAMURO

Remédios foram entregues a população mediante 
receita médica
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Atualização do Cartão SUS e pesagem do Bolsa Família
foram serviços mais utilizados

Atendimento acontece a cada 15 dias

13 a 19 de março  de 2023
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Equipe notifica dono de terreno por irregularidade
 ambiental de obstrução de grota na Folha 33
Na última quarta-feira, 15, a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (Semma) atendeu a uma denúncia de 
irregularidade ambiental, onde três construções de 
imóveis na Quadra 28 da Folha 33 estavam provocando 
alagamentos no local, com a forte chuva que caiu na 
cidade.

“Tivemos conhecimento de que uma drenagem estava 
entupida, atrapalhando a passagem da água, de ser 
drenada de forma correta. A equipe verificou a situação 
e constatou de fato, a construção dos três imóveis 
construídos em cima da drenagem, de uma certa forma 
muito lixo, muito material que era pra ser descartado, 

estava sendo jogado ali do lado”, informa Paulo Chaves, 
coordenador de fiscalização da Semma.

Diante do fato, a Semma notificou o proprietário dos 
imóveis a apresentar a documentação que autorizou as 
construções, ao mesmo tempo que os comerciantes 
que utilizam o espaço alugado, foram notificados para 
apresentar as documentações que garantam o 
funcionamento das atividades.

Um dos fatos que chamou a atenção foi a quantidade de 
lixo descartado de forma irregular no canal e que 
precisou ser retirado pelas equipes de limpeza.

FISCALIZAÇÃO
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Construções em cima  de drenagem prejudicaram trajeto da água

Paulo Chaves, coordenador de fiscalização  alerta para 
cuidado com construções e descarte de lixo

Quantidade de lixo descartado no local impressionou 
os agentes

13 a 19 de março  de 2023
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UBS Pedro Cavalcante realiza Dia D de prevenção 
contra o câncer do colo
Na Campanha Março Lilás de prevenção ao câncer de 
colo de útero, realizada pela Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da Coordenação da Saúde da Mulher, 
na segunda-feira (20) foi realizada Blitz Educativa na 
Folha 33, e iniciada a programação especial no CRISMU 
com horário estendido, de 18 às 22 horas, que vai até o 
dia 31 de março. Na última sexta-feira (17), o Dia D 
aconteceu na Unidade Básica de Saúde Pedro 
Cavalcante, no núcleo Cidade Nova. 

A ação contou com palestras sobre a importância da 
realização do exame preventivo de colo de útero 
(PCCU), roda de conversa, vacinação contra o HPV 
(Papilomavirus Humano) – vírus causador do câncer do 

colo uterino, testes rápidos e orientações sobre os 
demais cuidados com a saúde da mulher.

A programação já passou por outras  unidades de 
saúde, como a Emerson Caselli, no Bairro Liberdade, a 
UBS José Pereira, no Bairro da Paz. S

A contadora Tatiana Mota aproveitou a data para fazer o 
exame preventivo PCCU. “Achei a palestra muito 
interessante e importante as mulheres comparecerem. 
É uma palestra para que se veja a importância do 
preventivo, do exame. Costumo fazer todo ano e vim 
hoje aproveitar Convido as mulheres que nunca 
fizeram ou já fizeram para virem a UBS fazer”, destaca.

ATENÇÃO BÁSICA
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Além da palestra,  foi realizada vacinação e coleta do PCCU

Palestra busca conscientizar sobre importância do 
exame de PCCU

Nesta semana ação também aconteceu na UBS 
Emerson Caselli
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Campanha #DesligueOTelefone alerta para golpes
pelo celular
O Procon Marabá realizou na manhã da quinta-feira, 
16, distribuição de material informativo para 
estudantes do 6º ao 9º ano sobre os cuidados com os 
golpes por telefone. A equipe do órgão esteve em 
algumas escolas do município, como a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Pequeno Príncipe, 
na Folha 26.

A coordenadora do Procon Marabá, Zélia Souza, 
explica que tanto o banco, quanto as operadoras de 
cartão de crédito não entram em contato por ligação 
ou WhatsApp solicitando informações de dados 
pessoais.

Ela ressalta a importância de informar esse público 
escolar diante do número de fraudes e golpes 
registrados junto ao órgão. Levar informação a esse 
público é essencial para alcançar pessoas mais velhas 
da família desses estudantes.

No material informativo, os estudantes recebem 
orientações de como identificar ligações que são 
golpes e também são aconselhados a desligar o 
telefone imediatamente, que valem também para 
contatos pelo WhatsApp e e-mail. Caso o golpe se 
concretize, os estelionatários podem realizar 
empréstimos sem autorização da pessoa.

SEGURANÇA

Estratégia é contar com apoio dos  adolescentes, que 
podem explicar aos parentes sobre os golpes
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Campanha passou pelas Escolas Pequeno Príncipe, Doralice Vieira e Geraldo Veloso

Alunos receberam panfletos com orientações
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Em jogo histórico pela Copa do Brasil, Águia de 
Marabá elimina Goiás nos pênaltis
Uma noite que vai entrar para a história. Quem foi para 
Marabá Pioneira, na quarta-feira, 15 de março de 2023, 
c e r t a m e n t e  v i v e u  u m  d o s  m o m e n t o s  m a i s 
emocionantes da história do esporte da cidade. Seja no 
Estádio Zinho Oliveira, completamente lotado, ou na 
Praça São Félix de Valois, com telão e DJ para a 
transmissão do confronto entre Águia de Marabá e 
Goiás, pela Copa do Brasil. A festa foi grande quando o 
volante Castro acertou a cobrança de pênalti que 
colocou o Águia de Marabá na terceira fase da 
competição nacional.

Mas antes de chegar nesse momento de êxtase e 
alegria, a noite foi de sofrimento para os torcedores. O 

Azulão marabaense teve que se desdobrar na 
marcação e na correria para segurar o Goiás e o elenco 
de primeira divisão. Desde o primeiro tempo, já 
começou a brilhar a estrela do goleiro Axel Lopes, que 
fez pelo menos três defesas complicadas.

Pela primeira vez, o Águia está na 3ª fase da Copa do 
Brasil, onde se junta aos times brasileiros da 
Libertadores, como Flamengo, Corinthians e 
Palmeiras. O próximo adversário, inclusive, pode ser 
um destes. A definição sairá por sorteio, ainda sem data 
marcada pela CBF – Confederação Brasileira de 
Futebol. Pela classificação, o Águia recebeu  R$ 2,1 
milhões.

FUTEBOL

Jogadores assistiram  ajoelhados à cobrança de penaltis 
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Festa foi grande quando  volante Castro acertou o chute que classificou o Azulão

Empolgados, torcedores apoiaram durante todo o
 confronto
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Cerest e Visat atuam para garantir a saúde do
 trabalhador
O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) existe desde 2007 em Marabá. A função do 
centro é proporcionar atendimento a trabalhadores 
que venham desenvolver doenças relacionadas ao 
trabalho. Outra frente de atuação do CEREST é a 
promoção de boas práticas e ações direcionadas ao 
ambiente de trabalho visando o bem estar do 
profissional.

O órgão encontra-se na estrutura da Direção de 
Vigilância em Saúde (DVS) da Secretaria Municipal de 
Saúde de Marabá (SMS) e atua em parceria com demais 
áreas como epidemiologia, Vigilância em Saúde do 
Trabalhador e Vigilância em Saúde. Por ser um órgão 
tripartite, está ligado também ao Governo do Estado e 
ao Ministério da Saúde. O centro atua também 
regionalmente, atendendo outros 16 municípios.

O principal objetivo é trabalhar a promoção e a 
prevenção em saúde do trabalho, realizando 
orientações a trabalhadores e empresas. Quando, por 
exemplo, a Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) 
do município identifica um número grande de 
acidentes de trabalho, notifica o CEREST para 
acompanhar e dar suporte.

Outras demandas também vêm do Ministério Público 
do Trabalho (MPT) que aciona o Centro, para realizar 
vistorias nos processos de trabalho a fim de orientar as 
situações adequadas para a saúde do trabalhador.

O trabalho do Centro é orientar os empregadores em 
relação aos riscos com os trabalhadores. “Às vezes, o 
próprio trabalhador não tem cultura de usar os 
equipamentos de proteção individual, de entender por 
que ele tem que usá-los corretamente e fazer assepsia 
desses equipamentos”, comenta.

O CEREST também trabalha para o cumprimento de 
indicadores preconizados pelo Ministério da Saúde 
como: emissão de parecer sobre nexo causal, consulta 
médica em saúde do trabalhador, inspeção sanitária 
em saúde do trabalhador, apoio à rede de atenção 
primária da saúde, atenção especializada em urgência 
e emergência e atividades de educação permanente 
para profissionais da rede de saúde.

Essas atividades com a rede de saúde são importantes 
por ajudar os profissionais, que atuam na ponta, a 
conseguir identificar quando uma pessoa chega ao 
serviço de saúde da Unidade Básica de Saúde ou 
Hospital Municipal, por exemplo, por um problema 
relacionando à atividade laboral.

“Temos nossas demandas de trabalhadores que 
adoecem e querem procurar uma orientação e nos 
procuram. Quando a gente verifica que tem um nexo 
do adoecimento com o trabalho, a gente preenche a 
notificação e encaminha para a epidemiologia. 
Quando esse trabalhador é demandado da rede para o 
CEREST é porque já foi atendido no postinho. 

VIGILÂNCIA
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Função é proporcionar atendimento a quem desenvolva doenças relacionadas ao trabalho
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Limpeza de grotas e bueiros intensificada
durante período chuvoso

SSAM

Defesa Civil tem vistoriado locais com  maior risco Servidores conversam com a população sobre local 
adequado para descarte de entulhos
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                                         Servidores trabalham ativamente para combater alagamentos
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As ações de limpeza de grotas e bueiros continuam em 
todos os bairros da cidade. Entre os locais de atuação os 
agentes do SSAM (Serviço de Saneamento Ambiental 
de Marabá), encontravam-se no núcleo da Marabá 
Pioneira em  ruas, como a Mestre Olívio, no bairro Santa 
Rosa.

Neste período de chuvas, o trabalho se intensifica em 
razão da quantidade entulho que acumula nas galerias 
e nos bueiros. De acordo com o Coordenador de 
limpeza urbana, Odilon Cerqueira, o trabalho de 
limpeza é realizado durante todo o ano e é intensificado 
antes do período de chuvas na região.

No início da semana, quatro equipes foram deslocadas 
para bairros diferentes, sendo utilizado máquinas ou 
trabalho manual de limpeza. As equipes subdividiram-
se pela Nova Marabá, Bairro Liberdade e também nos 
Bairros Araguaia e Nossa Senhora Aparecida.

O SSAM alerta para que as pessoas possam contribuir 
com a limpeza urbana, não jogando lixo ou entulho nas 
galerias  e bueiros para evitar o entupimento e os 
alagamentos das grotas e vias públicas, em dias de 
chuva na cidade. O Serviço de Saenamento pede  para 
as pessoas verificarem o horário do caminhão coletor 
para deixar seu lixo em local adequado a ser coletado.  

13 a 19 de março  de 2023
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Reforço da vacinação contra Covid-19 
continua disponível nas Unidades de Saúde

IMUNIZAÇÃO

Cely Araújo foi com o neto garantir sua imunização Vacina bivalente é atualizada com proteção contra as
novas cepas da doença
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                                          Vacina está disponível para idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde
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Doses de reforço do imunizante bivalente da Pfizer 
contra Covid-19 estão destinadas para idosos acima de 
de 60 anos, gestantes e puérperas(mulheres com até 45 
dias pós-parto, trabalhadores de saúde, pessoas comd 
eficiência permanentes, pessoas em instituições de 
longa permanência (abrigados e trabalhadores), a 
partir dos 12 anos e pessoas imunocomprometidas a 
partir dos 12 anos (lúpus, cancêr e HIV). As vacinas 
estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde.

Cely Araújo, 87 anos, procurou a UBS Hiroshi Matsuda 
para atualizar a carteira de vacina e assim preservar a 
saúde.“Sempre venho pra ter saúde. É importante. O 

órgão da Saúde pede e é isso que eu faço toda vez. Me 
sinto protegida”, afirma a aposentada.

De acordo com o enfermeiro Fernando Gomes, 
coordenador do Departamento de Imunização da SMS, 
para receber a bivalente, além de estar no grupo 
prioritário, é preciso ter recebido pelo menos duas 
doses de algum imunizante monovalente. As vacinas 
bivalentes recebem esse nome porque, diferentemente 
das monovalentes, que só tinham a cepa original do 
vírus, elas foram atualizadas para proteger também 
contra a variante Ômicron, que predomina atualmente.
 no mundo.
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Marabá tem mais de 45 unidades da rede 
municipal de ensino em construção ou reforma
Muito mais do que estudar, é na escola que a criança 
desenvolve laços de amizade, cria vínculos e troca 
experiências. Assim, desenvolve o amadurecimento 
intelectual, cognitivo e habilidades sociais. Em 15 de 
março, é comemorado o Dia da Escola, data que visa 
relembrar a importância desse espaço, na formação 
individual e social.

Por isso, as Secretarias Municipais de Educação 
(Semed) e de Viação e Obras Públicas (Sevop) 
trabalham constantemente na construção de espaços, 
que auxiliem nesse desenvolvimento, por meio de 
reformas, ampliações e edificação de escolas no 
município.

Atualmente, há 30 escolas na zona urbana que estão 
passando por algum tipo de obra, nas salas de aulas, 
q u a d r a s ,  b l o c o  a d m i n i s t r a t i v o,  r e f e i t ó r i o, 
estacionamento ou alguma outra parte da estrutura. 
Na zona rural, atualmente são 15 escolas beneficiadas.

Na atual gestão, já foram mais de 48 obras inauguradas 
referentes a escolas e Núcleos de Educação Infantil 
(NEI’s). Sendo pelo menos 08 por ano, com exceção de 
2020, ano da pandemia da Covid-19 que paralisou os 
trabalhos. Em 2022, foram 8 locais entregues à 
população como é o caso do NEI Álvaro José, no Núcleo 
Morada Nova,  que atende 305 crianças e, agora, tem 
oito salas de aula bem estruturadas com  móveis novos. 

DIA DA ESCOLA

Além das reformas e revitalizações, muitas escolas estão
sendo construídas do zero

Já foram mais de 48 escolas inauguradas na atual gestão
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São 30 escolas na zona urbana e 15 na zona rural
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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
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