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Prefeitura reinaugura sede da Seaspac 
após passar por ampla reforma  

A Prefeitura de Marabá entregou nesta 
sexta-feira (25) a sede da Secretaria 
de Assistência Social, Proteção e 
Assuntos Comunitários (Seaspac), 
totalmente reformada. O prédio foi 
contemplado com revitalização da 
cobertura, troca da maior parte dos 
revestimentos cerâmicos de paredes 
e piso; parte das esquadrias 
substituída;  refeita a parte hidro 
sanitária, inclusive com troca de 
louças; instalação elétrica revisada; 
pintura em todo o prédio e, com foco 
na segurança, colocada placa de 
sinalização fotoluminescente, 
extintores e luminárias de 
emergência. O investimento na 
Seaspac foi da ordem R$173.420.

Mulheres de todas as idades, cores, religiões, 
urbanas e rurais participaram da 3ª 
Conferência Municipal de Politicas Públicas, 
promovida pelo Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Mulher (Comdim), em 
parceria com a Coordenadoria Especial de 
Politicas Públicas para Mulheres, com 
participação de vários órgãos e entidades. O 
encontro, que contou com o apoio da 
Prefeitura de Marabá, foi realizado na quinta 
e sexta-feira, 24 e 25 de outubro, na Câmara 
Municipal, reunindo cerca de 250 mulheres.

Conferência reúne mais de 250
mulheres de Marabá e região 



SSAM

obras

Nesta semana a Sevop finalizou a etapa de 
drenagem e terraplanagem de um trecho 
da Rua Cuiabá, entre o bairros de Belo 
Horizonte e Bairro da Paz no núcleo Cidade 
Nova. As equipes fizeram o serviço de 
drenagem de uma grota que corta a rua e 
no período de chuvas trazia sérios 
transtornos aos moradores, pois 
capacidade do canal de vazão da água era 
inferior à força das águas pluviais, o que 
ocasionava os alagamentos. No trecho, 
foram colocadas 18 aduelas de concreto, 
com maior capacidade para escoar a água 
do canal. O trânsito já está liberado no local.

Sevop conclui serviços de 
drenagem na Rua Cuiabá

árias equipes de limpeza do Serviço Vde Saneamento Ambiental de Marabá 
(SSAM) estão espalhadas em pontos 

específicos realizando a limpeza de grotas, 
devido às chuvas que atingiram a cidade 
nesta semana. A ação tem como objetivo 
retirar todo tipo de lixo doméstico e 
vegetação de dentro das grotas, visando 
evitar alagamentos e maiores riscos à 
saúde do cidadão. O trabalho será 
realizado de forma contínua, cumprindo um 
calendário de atividades que atendam 
todos os bairros.

Prefeitura realiza limpeza de grotas
e bueiros por toda a cidade  
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s alunos Karen Cristhiny Carvalho, de o13 anos; Grazielly Jeane Silva Lima, 15 
anos e Hudson Gabriel Pereira, de 14, 

que estudam na Escola  Municipal de Ensino 
Fundamental Nagib Mutran, na comunidade 
rural Capistrano de Abreu participaram do 5º 
Mundial de Karatê Esportivo, realizado no 
último final de semana em Fortaleza-CE. 
Grazielly e Hudson ganharam medalha de 
bronze no Mundial, assim como a professora 
de Educação Física Gina Suelem, que 
também competiu em sua categoria. Eles 
participam de um projeto social que envolve 
cerca de 50 meninos e meninas da escola.

 Alunos da zona rural conquistam 
medalhas em Mundial de karatê

DMTU

O projeto de sinalização da Prefeitura de 
Marabá está em plena execução pela 
cidade, deixando o trânsito mais seguro e 
organizado em todos os núcleos. De acordo 
com a coordenação de sinalização do 
Departamento Municipal de Trânsito Urbano 
(DMTU), atualmente existem seis frentes de 
serviço, fruto de uma parceria entre o 
município e o Estado. até 2017, o município 
contava apenas com oito semáforos, e 
agora com o projeto de sinalização, que 
está sendo executado há 2 anos,  Marabá 
passou a ter 26 semáforos implantados em 
pontos considerados críticos, onde o 
tráfego de veículos é intenso.

Serviços de sinalização avançam
por todos os núcleos da cidade
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