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UMA GESTÃO
COM TRABALHO
E COMPRoMISSO!

crateús no combate

obras de
à covid-19
calçamento mais de 60 mil
a todo vapor

doses APLICADAS

olimpíada brasileira de
astronomia e astronáutica

27 alunos
em destaque
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gestão municipal
prefeito marcelo machado
participa do lançamento do
projeto pacto pela
aprendizagem
O Prefeito Marcelo Machado
participou no dia 26 de agosto, no
Colégio Estadual Regina Pacis, do
Lançamento do Projeto Pacto pela
Aprendizagem, promovido pelo
Governo do Ceará por meio da
Secretaria de Educação do Estado.

apoio ao crateús
esporte clube
A Prefeitura Municipal de Crateús enviou o
Projeto de Lei para a Câmara Municipal, com
o repasse financeiro no montante de 70 mil
reais para o Crateús Esporte Clube, o qual irá
participar do Campeonato Cearense da 3ª
divisão 2021. O Projeto de Lei foi aprovado e
possibilitará a participação da equipe na
competição.

JUVENAL BESERRA (JB)

MARCELO MACHADO

PRESIDENTE DO CLUBE

PREFEITO DE CRATEÚS

PREFEITO marcelo machado participa da abertura
da feira regional da agricultura familiar

O Prefeito Marcelo Machado participou, no dia 25 de agosto, da reunião virtual de
abertura da XVI Feira Regional da Agricultura Familiar e Economia Popular Solidária dos
Territórios de Inhamuns e Crateús.

assistência social
semana da primeira infância

assistência social
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A Prefeitura Municipal de Crateús por meio da Secretaria de Assistência Social e o Programa
Criança Feliz realizaram, no mês de agosto, a Campanha alusiva ao Mês da Primeira Infância,
que teve seu encerramento realizado na noite de sexta-feira 20 de Agosto, na Praça Mais
Infância, e contou com a presença do Prefeito Marcelo Machado.

conselho tutelar de crateús recebe mais um veículo

O veículo foi entregue em Solenidade realizada no último dia 19 de Agosto, com a
presença do Prefeito Marcelo Machado. É uma parceria com o Deputado Federal André
Figueiredo, que também participou do evento.

crateús sediou a
entrega do 2º lote
do cartão auxílio
cesta básica
Foi realizada no dia 10 de Agosto, a
entrega do 2° lote dos Cartões
Auxílio Cesta Básica, para os
municípios da região de Crateús e
Inhamuns. É uma ação do Governo
do Estado para as famílias cearenses
q u e t i ve r a m a re n d a f a m i l i a r
prejudicada em razão da pandemia
do Covid-19.
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esporte
gestão municipal acompanha
at i v i d a d e s d a e s c o l i n h a
futsal em movimento

administração

A Prefeitura Municipal de Crateús por
meio do Secretário de Esportes, da
Secretária de Assistência Social e do
Presidente dos Direitos das Crianças e
Adolescentes, acompanharam as
atividades da Escolinha Futsal em
Mov i m e n t o , q u e t r a b a l h a o Fu t s a l
Feminino, bem como, questões
pedagógicas, vislumbrando o
protagonismo social.

gestão administrativa
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COMPETÊNCIA

meio ambiente
entrega do
termo de
cooperação
técnica do
programa aja
agente jovem ambiental
A Prefeitura Municipal de Crateús por meio da
Secretaria de Meio Ambiente, recebeu o termo
de cooperação técnica do Programa AJA, uma
parceria entre Estado e Município que
beneficiará 122 jovens com bolsa.

meio ambiente

SALÁRIO EM DIA

EMPREENDEDORISMO
sedetec REALIZA ENTREGA DOS CARTÕES
AUXÍLIO CESTA BÁSICA À 77 FAMíLIAS
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e
Empreendedorismo, continua realizando a entrega dos
Cartões as famílias contempladas com o auxílio cesta básica do Governo do Estado,
que foram aprovados no 4°, 5° e 6° lotes. O município de Crateús liderou com maior
número de inscritos na região, beneficiando mais famílias.

EMPREENDEDORISMO
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sedetec realiza atendimentos à empreendedores

PROCURADORIA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
SE REÚNE COM FEIRANTES DE CRATEÚS
A Prefeitura Municipal de Crateús, por meio da Procuradoria,
realizou reunião com feirantes do Município para tratar de
assuntos pertinentes à categoria.

PROCURADORIA
cultura

A
S e c r e t a r i a
d e
Desenvolvimento Econômico,
Tecnologia e Empreendedorismo
realizou, durante o mês de
agosto, inúmeros atendimentos
a MEI, com orientações no
pagamento de impostos.

INFRAESTRUTURA
avançam as obras de
construção de passagens
molhadas na zona rural
A Prefeitura de Crateús, através da Secretaria de Infraestrutura, continua a
construção das Passagens Molhadas de Maricas, Tombador e Boqueirão. As obras são
realizadas em parceria com o Governo do Estado do Ceará.

localidade de valente

localidade de maricas - 70 % concluída

infraestrutura
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localidade
localidade
de boqueirão
de valente
- concluída

preparação do terreno para a construção
do centro de educação infantil (cei)
A Prefeitura Municipal de Crateús realiza serviços de preparação do terreno para a construção das
futuras instalações do Centro de Educação Infantil - CEI, obra em parceria com o Governo do
Estado e que será executada no Conjunto Dom Fragoso em Crateús.

obras de calçamento a todo vapor
A Prefeitura de Crateús, através da Secretaria de Infraestrutura, trabalha em busca de melhorias
à mobilidade urbana no Município. As obras de calçamento seguem a todo vapor em diversas ruas
do município.

rua zacarias vieira rosa - planalto

rua maria das dores - planaltina

NEGÓCIOS RURAIS
retorno da feira da
agricultura familiar
A Prefeitura Municipal de Crateús, por meio da Secretaria
de Negócios Rurais, realizou no dia 06 de agosto de 2021, o
retorno da Feira da Agricultura Familiar, com o objetivo de
fomentar o desenvolvimento do comércio local com a
comercialização de produtos.

assinatura do termo
de cooperação
técnica do paa
programa de aquisição de alimentos

O Prefeito Marcelo Machado assinou o
termo de cooperação técnica do PAA e
termo de cessão de uso dos equipamentos
do PAA entre a SDA e o Município de
Crateús.

negócios rurais
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saúde
secretaria de saúde recebe
epi’S DO GRUPO C&A

saúde
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A Prefeitura Municipal de Crateús, por meio da Secretaria
de Saúde, recebeu do Grupo C&A, uma doação de Epi's e
Caixas Térmicas do Projeto Campanha Unidos pela Vacina, para a Campanha de
Vacinação contra a Covid-19 em Crateús.

CRATEÚS JÁ APLICOU MAIS DE

DOSES DE VACINA CONTRA A COVID-19
A Secretaria de Saúde de Crateús trabalha no combate à Covid-19 no Município. Semanalmente
são realizadas ações de vacinação com a finalidade de imunizar o mais rápido possível a população.
Atualmente, a Secretaria está vacinando o público geral com idade de 23 anos acima,

Já vacinados ou não,

TODOS PRECISAM
DE PREVENÇÃO
Use máscara corretamente, cobrindo
nariz e boca;
Não aglomere;
Lave frequentemente as mãos com
água e sabão;
Evite tocar no rosto,
olhos e boca;
Mantenha o distanciamento
social.
QUANDO CHEGAR A SUA VEZ, VACINE-SE!
A VACINAÇÃO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA
PARA BARRAR A PROLIFERAÇÃO DAS
VARIANTES. NÃO ESQUEÇA DE COMPLETAR
O ESQUEMA DE IMUNIZAÇÃO ATRAVÉS DA
2a DOSE.

saúde
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educação
Entrega de Cestas
de Alimentos da

Agricultura Familiar

educação
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A Secretaria de Educação de Crateús está realiazando, em todas as escolas/creches do
Município, a entrega de cestas, com aquisição de rodutos oriundos da agricultura familiar
local.

lançamento
do pacto pela
aprendizagem
A Secretária de Educação de Crateús
e Presidente da Undime-Ce,
Professora Luiza Aurélia, participou,
juntamente com o Governador
Camilo Santana, do Lançamento do
Projeto Pacto pela Aprendizagem.

educação

Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica

educação
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PRODUZIDO POR:

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
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