
INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA DE MARABÁ 
EDIÇÃO 239 MARABÁ 20 A 26 DE MARÇO| 2023

Famílias atingidas pela
cheia começam a receber
cestas básicas

SEASPAC



 Seaspac inicia distribuição de cestas básicas às
famílias atingidas pela cheia dos rios

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Todas as famílias nos abrigos receberão o benefício
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Equipe da Seaspac foi ao local realizar a entrega dos
alimentos

Abrigo da Praça Paulo Marabá foi o primeiro atendido

A Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos 
Comunitários (Seaspac), iniciou na tarde da sexta-feira, 
24, em parceria com a Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil (Compdec), a entrega de cestas 
básicas de alimentos para as famílias que estão nos 
abrigos públicos. No total, já são 700 famílias em 
abrigos.

Noprimeiro momento foram atendidas as famílias do 
abrigo da Praça Paulo Marabá com um total de 83 cestas 
distribuídas. Foram entregues cestas no abrigo da 
antiga Borges Informática, na Avenida Antônio Maia e 

no abrigo da Rua 5 de abril, sendo atendidas um total de 
108 famílias. Nesta segunda (27) foram entregues mais 
250 cestas básicas para as famílias nos abrigos da Folha 
14 e Laje da Folha 33. 

Todas as famílias que estão nos abrigos oficiais da 
Defesa Civil terão direito aos benefícios do governo. 
Nesta semana o governador Helder Barbalho, anunciou 
o Programa Recomeçar onde beneficia as famílias 
atingidas pela enchente com o pagamento de R$ 
1.302,00. Um ônibus do Corpo de Bombeiros está 
transportando as famílias dos abrigos para o posto 
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Força-tarefa presta atendimento a mais de 
900 famílias em abrigos  
O nível do Rio Tocantins sofreu um récuo  de 13 
centimetros nas últimas 24 horas, registrando 11,81 
metros, atingindo até o momento 2.481 famílias. 

De acordo com Marcos Andrade, Coordenador de 
Defesa Civil, foram construídos pela Secretaria de 
Obras, 700 abrigos para atender todas as famílias que 
não tinham para onde ir, “Foi feito todo o atendimento 
necessário para as famílias, como o transporte, a 
construção dos abrigos com infraestrutura de água 
potável, energia elétrica, banheiros químicos, 
s e g u r a n ç a  d a  G u a r d a  M u n i c i p a l  e  D M S P 
(Departamento de Segurança Patr imonial)  e 

distribuição de cestas básicas”, informou. 

Até o momento 920 famílias estão sendo assistidas, 
outras 410 famílias estão desalojadas morando em casa 
de amigos, familiares ou casas de aluguel. Há também 
514 famílias ribeirinhas que estão ilhadas e recebendo 
atendimento da Defesa Civil

De acordo ainda com Marcos Andrade, 276 famílias não 
procuraram a Defesa Civil para auxiliar na mudança ou 
abrigo, “Estamos com mais de 60 pessoas envolvidas no 
transporte das famílias e todo atendimento necessário 
estamos levando para elas”, disse.
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Servidores seguem no cadastro de famílias
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Abrigos são construídos conforme a demanda de 
famílias

Atualmente há 14 abrigos divididos por todos os núcleos
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Crismu inicia programação especial com 
atendimentos em horário estendido
Na última segunda-feira (20), o Centro de Referência 
Integrado à Saúde da Mulher (Crismu) iniciou os 
atendimentos em horário estendido, das 18h às 22h, 
como parte da campanha Março Lilás de prevenção ao 
câncer do colo do útero, da Secretaria Municipal de 
Saúde. O atendimento noturno funcionará até o dia 31 
deste mês e contará com coleta de exame preventivo 
(PCCU ou Papanicolau) por livre demanda, consultas 
com ginecologistas para mulheres agendadas pela 
regulação e palestras sobre prevenção à doença. No 
sábado , os atendimentos acontecem das 8h às 18h.

Para realizar a coleta do PCCU, a mulher não pode ter 

tido relações sexuais três dias antes do exame, não ter 
usado creme vaginal e não estar menstruada. Para 
participar, é necessário apresentar o cartão SUS, 
documento de identificação e, caso já tenha sido 
atendida no Crismu, levar o número de prontuário.

Consciente dos cuidados que precisa ter, a dona de casa 
Elisabete Sena foi ao centro de referência fazer o exame. 
“Vejo que é muito importante para nós mulheres fazer 
esse exame. Eu passei um ano sem fazer e levei um 
susto. Deu uma alteraçãozinha, nada grave. Temos que 
fazer antes de um ano, porque se tiver alguma coisa, a 
gente descobre o mais cedo possível, reforça.
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Atendimento noturno funcionará das 18h às 22h

Atendimento acontecerá sobre demanda neste 
período

Dona de casa Elisabete Sena foi ao centro fazer
seu exame
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Escola Odílio da Rocha Maia recebe Programa 
Saúde na Escola
Durante a manhã da quarta-feira, 22, representantes do 
Programa Saúde na Escola (PSE) em parceria com 
integrantes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Hiroshi Matsuda e 
alunos do curso de medicina da Faculdade de Ciências 
Médicas do Pará (Facimpa) realizaram uma ação 
educativa voltada para 215 alunos de ensino 
fundamental da Escola Odílio da Rocha Maia e 
comunidade do entorno. O objetivo é difundir 
conhecimentos sobre hábitos saudáveis, saúde bucal e 
fazer a atualização vacinal das crianças, além de 
promover conhecimentos sobre cultura de paz, 
cidadania e direitos humanos e distribuir kits de saúde 
bucal.

O PSE manda um cronograma mensal de atividades 
para todas as unidades de saúde. Houve a verificação da 
caderneta de vacinação e aplicação das vacinas contra 
Hepatite B, Hepatite A, Febre amarela, Tríplice viral, 
HPV, ACWY, DTP, DT, Meningocócica C, Pneumo 10, 
Varicela e  poliomielite em cerca de 85 crianças.

Ainda em março haverá ações nas escolas Francisca 
Oliveira coberta pela UBS Mariana Moraes; Jean Piaget 
coberta pelo PS José Djalma, na vila Santa Fé; Deuzuita 
Melo de Albuquerque e Elinda Simplício Costa escolas 
cobertas pela UBS Laranjeiras; Pedro Cavalcante e 
Felipa Serrão, cobertas pela UBS Hiroshi Matsuda; 
Cristo Rei, coberta pela UBS Emerson Caselli.
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Ação educativa contemplou 215 alunos

Objetivo é difundir e promover conhecimentos sobre
hábitos saudáveis

Equipe realiza ações em pelo menos oito escolas em 
março
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Rede municipal de saúde garante tratamento para 
a tuberculose
A tosse persistente por mais de três semanas é um 
sintoma que pode ser indicativo de tuberculose, uma 
doença que ainda registra casos todos os anos e pode 
levar a óbito. Neste 24 de março é o Dia Mundial de 
Combate à Tuberculose, dia em que o médico Roberto 
Koch anunciou a descoberta da bactéria que causa a 
doença, que foi nomeada como bacilo de Koch, em 
1882. Em Marabá, a rede de atenção básica realiza o 
acompanhamento e tratamento da doença.

Segundo a Coordenação de Doenças Crônicas da 
Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS), 
atualmente, 70 pessoas realizam o tratamento de 
tuberculose na rede. Tudo começa quando o paciente 
que apresenta sintomas, como tosse por mais de três 
semanas e febre vespertina, procura a Unidade Básica 
de Saúde. Depois de passar por avaliação, é 
encaminhado para a realização do exame. Caso o o 
resultado seja positivo, há a notificação para o 
Ministério da Saúde e início do tratamento.

Nesse sentido, a equipe da unidade está preparada 
para proceder com os casos que sejam suspeitos da 
doença. Uma atuação importante é a do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS), que tem um contato 
maior com as pessoas que moram na área de cobertura 
da UBS e, assim, podem identificar possíveis casos.

“Hoje o Laboratório Central (Lacen) está sempre 
aberto para receber demanda livre. Há a coleta do 

escarro, leva-se até o Lacen e eles dão o resultado. 
Inclusive, tem TRM – Teste Rápido Molecular. Se tiver o 
diagnóstico, no mesmo dia, quando recebe o 
diagnóstico, já começa o tratamento”, explica Lília 
Moura, coordenadora de Doenças Crônicas da SMS.

Durante o período de acompanhamento, que dura seis 
meses, toda semana o paciente toma uma dose da 
medicação, que é supervisionada por um enfermeiro. 
Os dois primeiros meses são a fase intensiva do 
t r a t a m e n t o  re a l i z a d o  c o m  q u a t r o  t i p o s  d e 
medicamentos, enquanto os meses restantes são a fase 
de manutenção. Ao longo do tratamento, os pacientes 
fazem a baciloscopia de escarro para saber se as 
medicações surtem efeito no combate ao bacilo.

É importante que o paciente siga o tratamento 
corretamente, tomando os remédios em jejum, até o 
fim, para evitar que em uma recaída da doença a 
b a c t é r i a  c a u s a d o r a  f i q u e  r e s i s t e n t e  a o s 
medicamentos, como explica Terezinha Carneiro, 
enfermeira da UBS Demósthenes Azevedo e 
coordenadora do programa de combate à tuberculose 
da 11ª Regional da Secretaria de Estado de Saúde do 
Pará (Sespa).

A alta do tratamento ocorre quando a baciloscopia 
apresenta resultado negativo. Quando o paciente não 
consegue fazer o exame de escarro, realiza-se o exame 
de imagem, como o raio-x ou tomografia do tórax.
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Acompanhamento, tratamento e entrega de medicamentos é feita atravás das UBS’s
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Clube das Mães oferece atividades de informática
e pintura a mulheres da melhor idade
Os dias estão muito mais proveitosos e divertidos para 
uma média de trinta mulheres da melhor idade que 
fazem parte do Projeto Ensinando e Aprendendo – 
Clube das Mães, da Fundação Casa da Cultura de 
Marabá (FCCM). Por meio do projeto, vinte e duas 
mulheres praticam atividades de informática e pintura 
na sala multiuso preparada especialmente para elas e 
que está localizada no Núcleo de Educação Infantil 
(NEI) Arco-Íris, na Marabá Pioneira. O espaço amplo e 
moderno foi entregue pela Prefeitura à comunidade, 
em dezembro passado.

De acordo com Vanda Américo, presidente da FCCM e 
idealizadora do projeto, o objetivo é promover 

qualidade de vida, autonomia, reinserção social e o 
empoderamento dessa turma que agora têm um local 
de referência, especialmente nesse período de pós-
pandemia que deixou muitas sequelas emocionais.

A próxima oficina a ser desenvolvida com as idosas 
será a de alimentação balanceada. O projeto funciona 
de segunda a sexta-feira de manhã e tarde. Tudo é feito 
no ritmo das idosas e elas têm aproveitado bastante o 
local, tanto realizando atividades quanto em visitas 
somente para interagir com as demais companheiras. 
Importante destacar que além de cursos e oficinas, a 
FCCM oferece atividades recreativas como música, 
dança e contação de história.

FCCM

Espaço contém sala de informática exclusiva para o uso
das idosas
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Espaço busca levar qualidade de vida, autonomia e reinserção social as idosas

 

Mulheres se reinventam nas aulas de pintura e computação
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Equipe realiza rondas motorizadas diariamente 
Todos os dias, o Departamento Municipal de 
Segurança Patrimonial (DMSP) garante rondas 
motorizadas, como parte da estratégia de segurança 
montada pelo órgão com foco no apoio aos agentes de 
serviços nos diversos postos de trabalhos espalhados 
pela cidade, em prédios e/ou espaços onde funcionam 
serviços públicos municipais, como, hospitais, escolas, 
e abrigos municipais, dentre outros.

Josafá Rozal de Souza, coordenador do DMSP, enfatiza 
que o Departamento tem sido estruturado para atuar 
no município e recebeu da Prefeitura de Marabá, por 
meio da Secretaria de Segurança Institucional (SMSI) 
quatro novas viaturas personalizadas e equipadas. 
“Esses veículos são um grande diferencial para o 
Departamento pois têm proporcionado uma atuação 
mais dinâmica e estratégica, frente às demandas 

diárias, em vários pontos da cidade”, informa.

De acordo com o DMSP, a equipe é qualificada e com 
experiência para atuar nas ações da Defesa Civil. Por 
outro lado, a ronda de supervisão tem como objetivo 
supervisionar os sessenta e cinco postos de trabalho 
nos cinco núcleos da cidade, com orientações e 
suporte  para a execução das ordens de serviço.

O DMSP conta com 238 servidores trabalhando em 
pontos fixos, além de dar suporte a outras ações de 
segurança da Prefeitura. O grupo da Mike (motos) é 
composto por doze agentes, mas no total, trinta e sete 
dão suporte ao serviço de rondas diárias. Nos 
atendimentos de emergência o destaque é a agilidade 
que os motociclistas ganham no deslocamento para o 
atendimento, sendo feito em tempo hábil.

PATRIMONIAL

Agentes garantem segurança de órgãos públicos como as
Unidades Básicas de Saúde (UBS)
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DMSP conta atualmente com 238 servidores

 

Grupo da Mike é composto por 12 agentes 
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Escolas públicas oferecem atendimento 
especializado para alunos PcD

SEMED

Somente na escola Salomé Carvalho são 31 crianças 
atendidas

Crianças passam por triagem  e avaliação para analisar
caso a caso dos alunos
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                                         Salas de recurso dão apoio a crianças com deficiência
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O Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem 
como função identificar, elaborar e organizar recursos 
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 
barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando suas necessidades específicas. Dentro 
disso, foram criadas em várias escolas de Marabá as 
salas de recursos, que são salas de apoio para atender 
crianças com deficiência, seja ela mental ou física. 

A Escola de Ensino Fundamental Salomé Carvalho é 
uma das escolas que conta com essa sala e atende hoje 
31 crianças não só da escola, mas de outras também. 
Segundo a diretora Claudenice Batista, a sala de 
recursos conta com um plano de ação próprio. 

“Aqui temos o Plano de Educação Individual (PEI) que 
as pedagogas desenvolvem para trabalhar com cada 
aluno individualmente, respeitando a especificidade 
de cada deficiência, de cada aluno”.

De acordo com a pedagoga especializada em Educação 
Especial e Inclusiva, Vanderlanja Rodrigues, as crianças 
passam por uma triagem em sala de aula e vão para a 
avaliação das pedagogas responsáveis pela sala de 
re c u r s o s.  De p o i s  s ã o  e n c a m i n h a d o s  p a ra  o 
Departamento de Educação Especial da Semed, onde 
cada caso é analisado e uma equipe multiprofissional 
composta por psicólogo, psicopedagogo e assistente 
social vai até a escola conversar com os alunos e os pais.
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Obras na UBS Pedro Cavalcante contempla 
aumento de consultórios

SAÚDE

Equipe inicia etapa de instalação das bancadas
e logística da parte elétrica

Espaço passará a contar com sete consultórios
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                                          Obras irão expandir número de atendimentos diários
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A comunidade do bairro Amapá e de áreas próximas 
vão receber em breve uma Unidade Básica de Saúde 
totalmente revitalizada e com novos espaços. Os 
serviços na UBS Pedro Cavalcante estão avançados e, 
logo, atenderá a população no prédio reformado e 
ampliado.

De acordo com a engenheira, Larissa Brás, as equipes 
finalizaram a cobertura da parte central com instalação 
de calhas e rufo. Agora será feito o telhamento da 
cobertura do primeiro pavimento, onde está sendo 
ampliado. Tá foi concluído o revestimento com a 
cerâmica, bem como iniciado o serviço de pintura com 

emassamento e selador. A próximas etapas são a 
instalação das bancadas em granito, a instalação de 
lógica e dados e parte elétrica.

O espaço contará com sete consultórios, expandindo o 
número de atendimentos diários, podendo chegar a 80, 
entre atendimentos médico, de enfermagem, 
odontológico, nutricionista e vacinação.

A UBS Pedro Cavalcante é referência no atendimento 
médico dos moradores de bairros do núcleo Cidade 
Nova, como Amapá e Novo Horizonte, entre outros, 
sendo um dos postos de saúde mais antigos de Marabá.
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Festival de Xadrez reúne mais de 100 atletas da
mente no Partage Shopping
Qual a sua programação para sábado à noite? Alguns 
ficam em casa curtindo um filme ou série, outros saem 
para jantar, vão para a casa de amigos, festas ou mesmo 
shopping.  Para mais de 100 crianças e adolescentes de 
Marabá, a programação do último sábado (25) foi um 
pouco diferente. Está certo que eles acabaram indo 
para o shopping, mas o motivo desta vez não foi o 
usual.

Organizado pela Associação de Xadrez Marabá, com 
apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
(Semel), o Partage Shopping recebeu o Festival 
Marabaense da Criança e da Juventude de Xadrez. O 
evento teve competições nas categorias sub 8, sub 10, 
sub 12, sub 14, sub 16 e sub 18.

A competição teve a participação de vários alunos da 
rede pública de ensino, que têm aulas do esporte 
regularmente. Uma das escolas, que levou 13 alunos 
para participar, foi a João Anastácio.

O secretário de esportes, Thyago Ferraz, comemora o 
sucesso da iniciativa e das parcerias que começaram 
em 2022, quando a secretaria de Educação decidiu 
expandir a gama de esportes contemplados pelo órgão.

A competição foi dividida em cinco rodadas por 
categoria, para as mais de 20 mesas dispostas próximas 
à praça de alimentação. O evento foi uma festa para os 
participantes e para as famílias que acompanharam os 
atletas da mente.

SEMEL

Evento teve competições em categorias que foram do 
sub-8 ao sub--18

Torneios foram divididos em cinco rodadas por categoria
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Competições contaram com mais de 100 inscritos
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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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