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UMA GESTÃO
COM TRABALHO
E COMPRoMISSO!

crateús no combate
à covid-19

mais de 44 mil
doses APLICADAS

crateús CONTINUA
AVANÇANDO NA

INFRAESTRUTURA

CRATEÚS
comemora

189 anos

gestão municipal
prefeito marcelo machado

em solenidade comemora os
189 anos de crateús

Foi realizada, no último dia 06 de Julho, cerimônia em comemoração aos 189 anos de Crateús,
que contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas o Prefeito Marcelo Machado,
Vice-Prefeito Dr. Nenzé, Secretária Especial do Governador, Janaína Farias, deputados
estaduais, vereadores e secretários municipais.
Na ocasião, houve a entoação dos Hinos
Nacional, do Ceará e Municipal, ato ecumênico e
fala das autoridades. Ao final, foram assinadas
as ordens de serviço para a construção das
passagens molhadas nas localidades de
To m b a d o r, M a r i c a s , Va l e n t e , S a n t a n a ,
Boqueirão e Carrapateiras, todas em parceria
com o Governo do Estado do Ceará.

gestão municipal
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PREFEITO e governador assinam ordem de serviço
do centro de educação infantil de crateús
O Prefeito Marcelo
Machado juntamente com
o Governador Camilo
Santana e demais
autoridades, participou no
dia 16 Julho da cerimônia
de assinatura da ordem de
Serviço do Novo Centro de
Educação Infantil - CEI
que será construído no
Conjunto D. Fragoso em
Crateús.

gestão municipal
PREFEITO MARCELO machado em sede da gcm
entrega novas motos, epi‘s e promove agentes
A Prefeitura Municipal de Crateús realizou no
último dia 08 de Julho, na Sede da Guarda Civil
Municipal de Crateús, a cerimônia de entrega de
novas Motocicletas, EPI’s e assinatura do
Decreto de Promoção de Agentes.

gestão municipal
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CRATEÚS BEM PRÓXIMO DE REALIZAR MAIS UM SONHO,

AGORA COM GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
O Prefeito Marcelo Machado, Vice Prefeito Dr. Nenzé juntamente com o
Governador Camilo Santana e demais autoridades, participaram no último dia 23
de Julho, da cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação para instalação e
funcionamento da Fábrica Neorubber que vai gerar 450 empregos de forma direta
em Crateús.

assistência social
V Conferência Municipal de Políticas
para as Mulheres de Crateús-Ce.
A Prefeitura Municipal de
Crateús e Secretarias de
Assistência Social e Turismo,
Juventude, Mulher e Trabalho,
realizaram no dia 14 de Julho, a V
Conferência Municipal de
Políticas para as Mulheres, com o
tema: "Garantias e Avanços de
Direitos das Mulheres:
Democracia, Respeito,
Diversidade e Autonomia".

assistência social
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PREFEITO marcelo machado VISITA OBRAS DO CRAS II
O Prefeito Marcelo Machado acompanhou no último dia 28 de Julho, a reforma que está sendo
realizada no CRAS II, Bairro Venâncios em Crateús, que trará melhorias para a população que
utiliza aquele equipamento.

11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL De ASSISTÊNCIA SOCIAL
Realizada no dia 28 de Julho, com a presença do Prefeito Marcelo Machado, a 11ª
Conferência Municipal de Assistência Social tratou de assuntos relacionados à
assistência social da população.

A Prefeitura Municipal de
Crateús por meio da Secretaria
de Assistência Social e CMDCA,
realizaram no dia 29 de Julho,
com a presença do Prefeito
Marcelo Machado, o repasse do
valor arrecadado do Imposto de
Renda da Campanha Declare seu
A m o r, p a r a a s e n t i d a d e s
selecionadas.

meio ambiente
crateús é nota máxima no iqm 2021

A Prefeitura Municipal de Crateús, por
meio da Secretaria de Meio Ambiente,
divulga CRATEÚS com NOTA MÁXIMA
no RESULTADO FINAL do Índice
Municipal de Qualidade do Meio
Ambiente - IQM Edição 2021.

gestão administrativa

Pagamento

13º SALÁRIO
PRIMEIRA PARCELA

A Prefeitura Municipal de Crateús, por meio da Secretaria de Gestão
Administrativa, realizou no último dia 06 de Julho, o pagamento da primeira
parcela do 13º salário dos Servidores.

meio ambiente
cultura

CAMPANHA DECLARE SEU AMOR

administração

assistência social

assistência social
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CULTURA
secretaria de cultura realiza o i festival
musical em homenagem a crateús
Com o intuito de valorizar os artistas da terra, o Festival premiou a
melhor composição em homenagem a Crateús. Os mais de 30
artistas gravaram vídeos de suas músicas e ao final, os 3 vídeos
mais curtidos foram premiados, sagrando a jovem Ana Úrsula como a grande campeã.
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cultura realiza live com artistas da terra
em comemoração aos 189 anos de crateús
Contando com mais de 40 artistas da terra, a Live em comemoração aos 189 anos de
Crateús fez parte da programação de comemorações do dia do Município, no último dia 06
de Julho. O evento contou ainda com apresentações juninas.

EMPREENDEDORISMO
sedetec auxilia na implantação
da fábrica neorubber em crateús

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e
Empreendedorismos, trabalha diuturnamente, no auxílio a
reforma dos Galpões da ADECE, para instalações da
Neorubber. O Secretário Deyvid
San, esteve no dia 23 de Julho no
Palácio do Governo em Fortaleza,
j u nt a m e nt e c o m o P refe i t o
Marcelo Machado, a Secretária
Janaína Farias e o Governador
para assinatura que firmou a
c o n s t r u ç ã o d e u m t e rc e i ro
Galpão para ampliação da fábrica
além de firmar a Parceira para instalação da mesma no Município.

EMPREENDEDORISMO
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sedetec realiza
entrega dos cartões
auxílio cesta básica
A Secretaria de Desenvolvimento
E c o n ô m i c o , Te c n o l o g i a e
Empreendedorismo, realizou a
entrega dos Cartões a 229 pessoas
contempladas no auxílio cesta
básica do Governo do Estado, que
foram aprovados nos 3 primeiros
lotes, o município de Crateús
liderou com maior número de
inscritos na região.

sedetec realiza atendimentos à empreendedores
A
S e c r e t a r i a
d e
Desenvolvimento Econômico,
Tecnologia e Empreendedorismo
realizou durante o mês de Julho
inúmeros atendimentos a MEI,
para abertura das mesmas, além
de orientações no pagamento de
impostos.

INFRAESTRUTURA
continuam as obras de
calçamento na sede e
na zona rural
A Prefeitura de Crateús, através da Secretaria de Infraestrutura, trabalha em busca
de melhorias à mobilidade urbana no Município. Em Julho, foram várias as ruas
calçadas tanto na Sede quanto na Zona Rural. Além das ruas concluídas e em
execução, foram lançadas obras de calçamento em mais 18 ruas da Sede.

antes

infraestrutura
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depois

INÍCIO DAS OBRAS - RUA LEANDRO MARTINS

calçamento concluído - RUA agaci machado

obra em andamento - vila graça

iniciada a terraplanagem do terreno para
a construção do centro de educação infantil (cei)
A Prefeitura Municipal de Crateús realizou o serviço de terraplanagem, preparando o terreno para a
construção das futuras instalações do Centro de Educação Infantil - CEI, que será no Conjunto D.
Fragoso em Crateús, em parceria com o Governo do Estado do Ceará.

INFRAESTRUTURA
iniciadas as obras das passagens
molhadas na zona rural do município
Em parceria com o Governo do Estado do Ceará, a Prefeitura de Crateús iniciou a
construção das passagens molhadas nas localidades de Boqueirão, Valente e Maricas.
A importante obra irá melhorar a mobilidade da população que transita pelos trechos
das 3 localidades.

localidade de maricas

localidade de boqueirão

infraestrutura
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localidade de valente

crateús já recuperou 100% das estradas principais
da zona rural do município
Através da Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura de Crateús tem trabalhado
incansavelmente na recuperação das estradas da Zona Rural do Município de Crateús.
A Primeira Etapa, que contempla as estradas principais, já está 100% concluída e a
Segunda Etapa, que contempla as estradas vicinais está em execução. Após a
conclusão, será iniciado o Programa de Retirada de Atoleiros, da Gestão Municipal.

curral velho à palmares

curral velho à palmares

santana à baixio

santana à baixio

NEGÓCIOS RURAIS
crateús recebe visita da sedet
secretaria do desenvolvimento econômico e trabalho do ceará

Realizada no período de 5 a 7 de Julho, contando com a presença do
Secretário da SEDET, o Sr. Sílvio Carlos, que fez visitas à prospecção
das potencialidades agropecuárias de Crateús, e com o objetivo de
realizar investimentos em projetos por parte do Governo do Estado do Ceará. A visita
encerrou-se com uma reunião entre a equipe da SEDET, Secretário de Negócios Rurais, Bruno
Alves de Oliveira, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, SEBRAE, COGERH,
EMATERCE e ADAGRI.

negócios rurais
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Visitas técnicas da
Equipe SENER
A equipe técnica da SENER realizou visitas à
p ro d u t o re s de m e l e a g r i c u lt o re s d a s
localidades de Lagoa do Juazeiro e Lagoa das
Pedras dos Braz.

Programa Suporte Forrageiro
A Secretaria de Negócios Rurais continua a
apoiar o homem do campo com o Programa de
Suporte Forrageiro, que disponibiliza dez
ensiladeiras aos criadores para produção de
silagem, que garante a alimentação dos
rebanhos em época de estiagem.

programa de
Aquisição de Alimentos
O Município de Crateús foi contemplado com mais
R$ 25.000,00 para execução do Programa de
Aquisição de Alimentos. Com isso foi realizada mais
uma Chamada Pública para seleção de agricultores
familiares que participarão deste importante
programa de geração de renda e apoio às entidades
de nossa cidade. Perfazendo assim, mais de R$ 140.000,00 em recursos para o programa em 2021,
beneficiando 35 agricultores e 18 entidades crateuenses.

saúde

entrega da ubs

do bairro são vicente - centro

saúde
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A P re f e i t u r a M u n i c i p a l d e
Crateús, com a presença do
Prefeito Marcelo Machado,
realizou no último dia 09 de
Julho, a entrega da UBS
totalmente reformada e
revitalizada.

crateús no combate à covid-19
já são MAIS de 44 mil doses aplicadas

A Secretaria de Saúde de Crateús
trabalha no combate à Covid-19 no
Município. Semanalmente são
realizadas ações de vacinação a fim
de imunizar o mais rápido possível a
população. Além disso, os Centros
Covid tem funcionado diariamente,
nos três turnos, com atendimentos à
pacientes com sintomas suspeitos do
n o v o C o r o n av í r u s , b e m c o m o
realizado testes e, em casos mais
graves, encaminhamentos.
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