
Execução

RESIDENCIAL JARDIM DO ÉDEN
PMCMV

Nossas Ações:

Olá,

A equipe social da ABRADESA em parceria
com a PMM- SEASPAC, vem comunicar que estamos
no 3º mês de atividades do PTS.

As atividades desenvolvidas são de Educação
ambiental, sanitária, Cursos profissionalizantes e
muito mais.
É muito importante a participação de vocês, estejam

atentos as novidades!

Contato do Escritório: 91 33235067
E-mail: abradesa@abradesa.com.br

PALESTRA SOBRE DOENÇAS DE                         
VEICULAÇÕES HÍDRICAS

CURSO DE PEDREIRO

PALESTRA PARA IDOSOS:                   

DIREITO DO IDOSO/SAÚDE

CITY TUR PARA IDOSOS

OFICINA DE CAPOEIRA

ATIVIDADES COM IDOSOS

Realização

CURSO DE PEDREIRO

OFICINA DE CAPOEIRA

PALESTRA PARA IDOSOS:          DIREITO DO IDOSO/SAÚDE



Empoderamento 

de 40  mulheres 

através da 

qualificação 

Profissional! 

Curso  de Bolos 

Caseiros 

A ABRADESA em parceria com  

SEASPAC - Prefeitura Municipal de 

Marabá, vem buscando resgatar o 

empoderamento feminino através 

do empreendedorismo,  qualificando 

mulheres que se viam  relegadas a 

papéis secundários na economia, 

sobretudo por questões               

socioculturais que subjugaram o seu 

potencial  empreendedor, hoje o 

mundo desperta para as qualidades 

e competências que levam mulheres 

a gerir os mais diferentes negócios 

com excelência e propósitos bem        

delineados, influenciando tendências 

e, acima de tudo, incentivando   

outras mulheres a empreenderem, 

como num círculo virtuoso que se 

retroalimenta dando a elas         

visibilidade e reconhecimento no 

mercado. 

Uma das grandes apostas para as pessoas que desejam ser  donas do 

próprio negócio ou querem complementar a sua renda é a              

comercialização de bolos caseiros. E não à toa! Esse é uma das áreas  

mais  promissoras para investir. A previsão do    mercado global de 

confeitaria e doces é que o setor movimente em torno de 2.5 bilhões 

em receitas até 2025 (SEBRAE_2021). Foi pensando nisso que a 

SEASPAC - PMM, através da ABRADESA  capacitou  40 novas          

empreendedoras para esse desafio.  
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