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Árvore de 30 metros abrilhanta
decoração de Natal em Marabá
Uma árvore de natal de 30 metros de altura e 10,52 metros de diâmetro foi erguida na entrada da 
Marabá Pioneira, ascendendo ainda mais o clima natalino na cidade e proporcionando ao 
marabaense um local para fazer muitas “selfies” e fotos criativas. A árvore de Natal faz parte do 
projeto de decoração natalina da Prefeitura de Marabá, sendo erguida pela primeira vez na 
cidade. Foram utilizados mais de 1.700 quilos de ferro da base ao topo onde está fixada a estrela.



Espetáculos natalinos emocionam público
A Escola Municipal de Música da Fundação Casa da Cultura e suas extensões, o Coral de crianças 
e idosos do Cras Amapá e a Banda Musical do Cine Marrocos realizaram apresentações natalinas 
em vários locais públicos e repartições, emocionando as pessoas por onde passavam.



Prefeitura entrega mais de mil cestas 
básicas aos agentes de conservação 
As 1.015 cestas foram distribuídas durante café da manhã na sede do Serviço de Saneamento 
Ambinetal (SSAM), a todas as equipes que integram o serviço de limpeza pública da cidade



SEVOP

s Moradores do Bairro Bela Vista estão Oganhando um presente neste Natal. A 
Secretaria de Viação e Obras Públicas 

(Sevop) iniciou mais um trecho de 
pavimentação asfáltica na continuação da 
Avenida Goiás com a Avenida Geraldo Veloso. A 
pavimentação da Avenida faz parte do pacote 
de obras do Lote 1, que já beneficiou outras 
ruas como Maria Adelina, Orlando Solino, 1º de 
Junho, entre outros.Somente neste trecho da 
Avenida Goiás e Geraldo Veloso foram mais de 
700 metros de asfalto realizados nessa gestão. 
A dona de casa, Fátima do Carmo, de 49 anos, 
não esconde a satisfação com a novidade.

Moradores do Bairro Bela Vista 
celebram a chegada do asfalto

SEGURANÇA

Em cerimônia realizada no auditório do 
gabinete da Prefeitura de Marabá, na manhã 
desta quinta-feira (19), o secretário de 
segurança institucional, Jair Guimarães, fez a 
entrega de 100 pistolas ao comandante da 
Guarda Municipal (GM), inspetor Everton 
Barreto, para uso dos agentes em serviço. As 
armas calibre .40 foram adquiridas através de 
doação da Polícia Rodoviária Federal e ficarão 
em poder do Exército Brasileiro, guardadas no 
quartel do 52º BIS (Batalhão de Infantaria de 
Selva). Os agentes passarão por curso que os 
habilite a utilizar o armamento de fogo, com 
acompanhamento da Polícia Federal 

GMM recebe armamento para
apoio em operações
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