FAÇA BONITO | Prefeito participa
de caminhada alusiva ao Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes
Para celebrar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, data a ser celebrada em 18 Maio, a administração
municipal realizou nesta sexta-feira (17) caminhada por ruas e avenidas com a
participação de alunos da rede municipal de ensino e órgãos integrantes da
administração como; CREAS, CRAS, CMDCA e Conselho Tutelar.
A iniciativa sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social
(SMAS) visa, sobretudo, a prevenção a crescente situação de exploração sexual
contra crianças e adolescentes, buscando ações voltadas ao enfrentamento dessa
triste realidade de ordem nacional. A caminhada com início na Praça de São
Sebastião, teve seu fim na Praça de Eventos com a presença do prefeito Flávio
César Nogueira, secretários municipais, vereadores, profissionais da área.

SEM FOLGA | Prefeito visita postos
de saúde, hospital e participa de
eventos durante o fim de semana
Com uma extensa programação que associara compromissos administrativos e
sociais, o prefeito Flávio César Nogueira, de forma compartilhada, cumpriu
durante o fim de semana uma extensa agenda. Acompanhado da secretária de
Saúde, Ana Lúcia Barbosa Moreira, o gestor visitou no último sábado (27), todos
os postos de saúde e mais o Hospital Municipal Monsenhor Pedro Moura. O
propósito das visitas foi o de ver de perto o pleno andamento das unidades,

possíveis dificuldades e urgentes necessidades do setor. O momento foi oportuno
para conversar com pacientes, internos e profissionais de saúde.
MOTOCROSS
Já no domingo (28), o prefeito Flávio César Nogueira dedicou espaço a dois
compromissos sociais. No período da tarde, o gestor prestigiou evento esportivo
dedicado ao Motocross. O evento que reunira pilotos locais e de vários estados,
contou com apoio logístico por parte administração que, visando concretizar sua
realização fez o uso do emprego de máquinas na recuperação da pista, bem como
disponibilizou infraestrutura de tendas e outros. A festa sobre duas rodas contou
com cerca de 100 inscritos, levando mais de duas mil pessoas ao circuito.
RODEIO
Já era noite quando o prefeito concluíra a sua agenda do fim de semana. O último
compromisso social do gestor foi participar do Circuito Nacional Fest Rodeio, que
ocorrera ao lado do Ginásio Poliesportivo Giovana de Azevedo Targino. Dotado de
uma megaestrutura física, o evento que também recebeu apoio logístico da
prefeitura, reunira milhares de munícipes em três dias de festa regado a muito
forró.

SAÚDE | Prefeitura realiza 7ª
Conferência Municipal de Saúde
A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho
Municipal de Saúde, promove nesta quinta quinta-feira (25), nas instalações do
CCI – Centro de Convivência de Idosos, a 7ª Conferência Municipal de Saúde.
Com o tema: “Democracia e Saúde”, o evento traz eixos temáticos como; saúde
com direito, consolidação dos princípios do SUS e financiamento
adequado e suficiente para o SUS.
Com o objetivo de estabelecer diretrizes e prioridades da política de saúde do

SUS para o município, a conferência é a expressão máxima da participação da
população, processo no qual a comunidade se reúne, discute e delibera
coletivamente ações que visam a melhoria da assistência e qualidade dos serviços
de saúde oferecidos a população. Na pauta do evento, consta palestra com
Terezinha Rego – Cpcs/Sesap-RN, sobre o referido tema.
Com formulação, deliberação e elaboração de propostas de interesse municipal, a
conferência conta com a participação do prefeito Flávio César Nogueira,
secretários municipais, profissionais da saúde, representantes da sociedade civil
organizada e de associações, retratando um verdadeiro canal de participação
popular, com ampla participação e efetivo compromisso do governo municipal
para exercício das políticas públicas e voltadas para a saúde dos munícipes.

LDO | Prefeitura sedia audiência
pública sobre Lei de Diretrizes
Orçamentária
Ouvindo, debatendo e colhendo sugestões diversas dos participantes, a prefeitura
via Secretaria Municipal de Administração, sediou nesta quarta-feira (24.04),
audiência pública visando a elaboração da LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias/2020. O evento, aberto à população, aconteceu no auditório do
Sebrae, no Centro Profissionalizante Jessé Freire, centro da cidade.
A LDO traz uma previsão de arrecadação (receita) e fixa despesas a serem
realizadas com os recursos públicos, para o exercício financeiro subsequente,
definindo verbas para áreas como saúde e educação, obras e serviços. Todas as
sugestões expostas pelos participantes são encaminhadas para análise das
respectivas pastas inerentes.
Na apresentação das propostas para o orçamento do próximo ano, os
participantes podem opinar sobre temas, programas, distribuição e realocação de
investimentos. A audiência, presidida pelo secretário Wenceslau Braz, contou com

explanação do contador Rummenigge e a com a presença do prefeito Flávio César
Nogueira, secretários, servidores municipais, vereadores e munícipes.

SEMANA SANTA | Prefeitura
realiza distribuição de mais de 10
toneladas de peixes e flocos de
milho
A Prefeitura Municipal de Nova Cruz, via Secretaria Municipal de Assistência
Social, realizou nesta quinta-feira (18), de forma prática e eficiente, a entrega de
mais de dez toneladas de peixes e flocos de milho a população. A distribuição do
pescado aconteceu simultaneamente em diversos pontos de entrega das zonas
urbana e rural. Com participação direta da primeira-dama Andréa Milena, a
distribuição também contou com a presença e ajuda do prefeito Flávio César
Nogueira.
A iniciativa que veio a beneficiar milhares de famílias cadastradas nos programas
sociais do município, tem por objetivo atender a pessoas em vulnerabilidade
social, assegurando a presença do pescado na mesa dos que mais precisam e
contribuindo para com a comunhão das famílias durante o feriado santo. Todo o
trabalho de embalagem, organização e distribuição ficou sob a responsabilidade e
espontaneidade dos mais diversos servidores municipais.

