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UMA GESTÃO
COM TRABALHO
E COMPRoMISSO!

calçamentos
no bairro
santa luzia

crateús chega a

100 mil doses
aplicadas contra
a covid-19

prefeito

marcelo machado
visita obra do
atacadão mateus
em crateús

gestão municipal
prefeito marcelo machado
visita obra de construção
do atacadão mateus em crateús
No último dia 19 de Novembro, o Prefeito Marcelo Machado visitou a obra
de construção do Atacadão Mateus em Crateús. O empreendimento irá
gerar diversos empregos diretos e indiretos para Crateús
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prefeito marcelo machado participa de
seminário para apresentação e dicussão
da ploa 2022
O Prefeito Marcelo Machado participou, juntamente com Deputados,
Prefeitos e demais autoridades, do Seminário para apresentação e discussão
do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA/2022, que aconteceu no dia 22
de Novembro em Crateús.

gestão municipal
Prefeito Marcelo Machado
participa 1a reunião de planejamento
e acompanhamento do censo 2022
de crateús
O Prefeito Marcelo
Machado participou, no
dia 25 de Novembro, da 1ª
reunião de planejamento e
acompanhamento do
Censo 2022, que foi
promovida pelo IBGE
Regional Crateús.
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PREFEITO MARCELO MACHADO participa de
reunião de trabalho sobre o litígio
entre ceará e piauí
O Prefeito Marcelo Machado participou, no dia 16 de Novembro na cidade de São Benedito, de
reunião de trabalho referente ao litígio entre Ceará e Piauí, em defesa do território cearense,
que foi promovido pelo Comitê de Estudos, Limites e Divisas Territoriais do Ceará - Ceditec.

gestão municipal
Prefeito Marcelo Machado
participa de reunião de trabalho
na assembleia legislativa do ceará
O Prefeito Marcelo Machado esteve cumprindo agenda de trabalho em
Fortaleza e como uma das pautas, participou de reunião de trabalho do
Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará (Celditec),
que aconteceu no dia 09 de Novembro, na Assembleia Legislativa do
Ceará.
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PREFEITO MARCELO MACHADO participa da
feira da agricultura familiar
Com a presença do Prefeito Marcelo Machado, a Prefeitura Municipal de
Crateús por meio da Secretaria de Negócios Rurais, realizou no dia 05 de
Novembro, a Feira da Agricultura Familiar, que tem o objetivo fomentar o
desenvolvimento e aquecer a economia do município.

prefeito marcelo machado realiza entrega
da premiação do concurso de desenho
A Prefeitura Municipal de
Crateús por meio da
S e c re t a r i a de C u lt u ra
realizou, no dia 05 de
Novembro, com a presença
do Prefeito Marcelo
Machado, a solenidade de
entrega da premiação aos
finalistas do Concurso de
Desenho Artístico - Troféu
Louro da Cruz. 1° lugar João Henrique Diniz Lacerda | 2° lugar - Paulo Henrique Soares Lima | 3° lugar Antonio Gulherme Machado da Silva

Crateús avança no combate à Covid-19.

CRATEÚS
ATINGE A MARCA DE

DOSES APLICADAS
TOTAL DE DOSES APLICADAS
TOTAL D1

52.449

TOTAL D2

46.767

TOTAL REFORÇO

105.368
5.122

TOTAL DU

Nós vamos vencer essa batalha.
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instalação do sistema de abastecimento de água entre
as localidades de km15 e assentamento são josé
A Prefeitura Municipal de Crateús realiza a instalação do sistema de abastecimento de
água entre as localidades Km 15 e Assentamento São José, que beneficiará cerca de 40
famílias. As Ações da Prefeitura chegam nos quatro cantos do Município.

secretaria de cultura recebe instrumentos
do edital toda banda de música é uma escola

informativo digital

06

A Prefeitura Municipal de Crateús, por
meio da Secretaria de Cultura,
recebeu, através da parceria com o
Governo do Estado, os Instrumentos
Musicais referente ao Edital - Toda
Banda de Música é uma Escola.

Prefeitura de crateús disponibilizou transporte
escolar para alunos que fizeram o enem 2021
A Prefeitura de Crateús, através da Secretaria da Educação, disponibilizou transporte
escolar para alunos que realizaram a prova do ENEM/2021.
Foram disponibilizadas 15 rotas para o transporte de 320 alunos das escolas de ensino
médio da rede pública estadual de ensino, observando todos os protocolos de segurança
contra a COVID-19.

Secretária de Cultura, participou do evento com artistas
contemplados pela Lei Aldir Blanc nas categorias de música,
premiação, artes cênicas e prestação de serviços.
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secretária de saúde de crateús recebe
homenagem no evento café com história na linha da vida
A Prefeitura Municipal de Crateús por
m e i o d a S e c re t a r i a de S a ú de ,
representada pela Secretária
Betinha Machado, foi homenageada
no evento Café com História - Na
Linha da Vida, por sua atuação a
frente da Pasta no período de
pandemia.
O evento aconteceu no dia 06 de
Novembro, na sede do Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional - CREFITO 6.

chegada de medicamentos na secretaria de saúde
A Prefeitura Municipal de Crateús, por meio da Secretaria de Saúde, registra a chegada de
medicamentos para atender a necessidade dos pacientes.

1º Passeio Ciclístico – Projeto cuidando de quem cuida
A Prefeitura de Crateús, por meio da
Secretaria de Educação, realizou, no
dia 03 de novembro, o 1º Passeio
Ciclístico – Projeto cuidando de quem
cuida. O evento contou com o apoio da
Guarda Civil Municipal e Secretaria de
Saúde. Mais uma ação da Gestão
Marcelo Machado, com o objetivo de
promover o lazer e o bem estar dos
servidores municipais e incentivar a
prática de atividades físicas através do
ciclismo.
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secretaria de empreendedorismo realiza mais uma edição
da feira de empreendedorismo
A Prefeitura Municipal de
Crateús, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento
E c o n ô m i c o , Te c n o l o g i a e
Empreendedorismo, realizou no
dia 26 de Novembro, a Feira do
Empreendedor, com o objetivo
de fomentar a economia do
Município.
A Prefeitura de Crateús, por meio da
Secretaria de Educação, realizou no dia 04 de
novembro, um simulado unificado da prova do
Sistema de Avaliação da Educação Básica
(Saeb). A iniciativa é uma das estratégias
pedagógicas para que os alunos adquiram
mais conhecimentos e consigam ter um bom
desempenho durante a prova do Saeb. “As
ações realizadas nas escolas enchem os
nossos olhos e refletem a dedicação e o
empenho para com a aprendizagem.” Afirma a
Secretária de Educação, Professora Luiza
Aurélia. O Prefeito de Crateús, Marcelo Machado, salienta que “O apoio de todos que
fazem a comunidade escolar tem sido imprescindível para o desenvolvimento da
educação de Crateús. Continuaremos de forma incansável por mais avanços para a rede
municipal de ensino. A todos que fazem a educação de Crateús, meu respeito e
gratidão”.Parabenizamos e agradecemos a cada professor, gestor, coordenador,
secretários, merendeiras, vigias e as famílias pelo apoio no “Simula Saeb”. A aplicação das
provas aconteceram nos dias 18 a 26 de novembro de 2021.

retirada de atoleiros na localidade de pulgas de leite
A P refe i t u ra M u n i c i p a l de
Crateús continua com o
P r o g r a m a d e Re t i r a d a d e
Atoleiros na zona rural do
município. Agora foi a vez da
localidade de Pulgas de Leite, na
estrada que liga Patos a
Corredores, região do Distrito
de Santana.

capacitação dos supervisores do programa
criança feliz
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O Governo do Estado do Ceará por meio da
Secretaria de Proteção Social - SPS em parceira
com a Prefeitura Municipal de Crateús por meio
da Secretaria de Assistência Social, no período
de 22 à 26 de novembro no municipio de Crateús,
a Capacitação Regional com a participação dos
municípios dos sertões de Crateús e Inhamuns
para os supervisores do programa primeira
infância no SUAS - Criança Feliz.

SECRETARIA DE CULTURA promove curso de
flores artificiais
A JC Flores com o apoio da Prefeitura Municipal de Crateús por meio da Secretaria de
Cultura, realizou o curso de flores artificiais gratuitos com uma duração de 05 dias. O
curso foi ministrado na Escola de Cidadania Vilebaldo Barbosa Martins nos horários da
manhã, tarde e noite. Também foi realizada a solenidade de entrega dos certificados
para os concludentes do curso.

serviço de Recuperação de estradas
A Prefeitura Municipal de Crateús
realizou serviço de aterro no
trecho paralelo ao riacho Capitão
Pequeno, na estrada que liga as
localidades de Bebida Nova a
Bom Princípio na zona rural do
município.

secretária de cultura de crateús recebe
homenagem em são paulo
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A Prefeitura Municipal de Crateús por
meio da Secretaria de Cultura, destaca
que a Secretária Janaina Martins
Mourão foi homenageada pela
Secretária Adjunta de Cultura de São
Paulo, Andréa Sousa, com o Troféu
Louro da Cruz.
O evento fez parte do Intercâmbio
Cultural - A Arte de Crateús em São
Paulo.

bairro santa luzia tem o maior investimento dos
últimos anos em pavimentação em pedra tosca
A Prefeitura Municipal de Crateús em parceria com
o Governo do Estado, continua beneficiando a
população com obras de calçamento. O bairro
Santa Luzia, está sendo contemplado com o maior
investimento dos últimos anos em obras de
calçamento, e as ruas Maria Moreira, Vila Padre
Cícero e a TV André Moreira, receberam este
grande benefício.

crateús raliza ação em alusão ao
novembro azul
A
A Prefeitura
Prefeitura Municipal
Municipal de
de Crateús
Crateús por
por meio
meio da
da Secretaria
Secretaria de
de Saúde
Saúde destaca
destaca que
que
esteve
realizando
atendimentos
e
ações
em
alusão
ao
novembro
azul
pelas
esteve realizando atendimentos e ações em alusão ao novembro azul pelas
equipes
equipes das
das UBS's
UBS's Caic
Caic II e
e II.
II.
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prefeitura de crateús realiza multirão
de limpeza em diversos pontos da cidade
A Prefeitura Municipal de Crateús, além das ações diárias de manutenção,
realiza mutirão de limpeza nas ruas da cidade de Crateús, com o objetivo de
proporcionar a população uma cidade mais limpa e bem cuidada.

RUA demócrito rocha - bairro dos venâncios

margem da br-226 - saída para independência
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