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COMUNIDADE DA SERRA DO VALÉRIO E AÇUDINHO SÃO AGRACIADAS COM PROJETO 
PAULO FREIRE

O GOVERNO MUNICIPAL DE ALTANEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DE VALORIZAÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DA VIDA

NOVA FASE DE VACINAÇÃO É ANUNCIADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTANEIRA

ALUNA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALTANEIRA É DESTAQUE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA ADERIU AO PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
 Buscando o desenvolvimento de Políticas Públicas direcionadas a criança e ao 
Adolescente do nosso município através da Secretaria de Governo, visando um 
fortalecimento de ações que levem ao nível de excelência para os nosso 
pequenos altaneirenses , a gestão municiapal aderiu ao programa “Prefeito 
Amigo da Criança da Fundação Abrinq”. Criado em 1996, o Programa Prefeito 
Amigo da Criança busca mobilizar e apoiar tecnicamente os municípios na 
implementação de ações e políticas que resultem em avanços na garantia dos 
didireitos das crianças e adolescentes.  

Por que é importante que os prefeitos e prefeitas participem do programa? É um meio de fortalecer, priorizar e qualificar as políticas 
públicas em prol das crianças e dos adolescentes; Prioriza e qualifica as ações do município em benefício das crianças; Promove a 
garantia dos direitos da criança e do adolescente no município.

Comunidade da Serra do Valério e Açudinho são agraciadas com projeto Paulo Freire; é a 
gestão municipal buscando melhorias para as comunidades altaneirenses.   Governo 
Municipal de Altaneira através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente esteve hoje 
(17/03) acompanhando a chegada dos equipamentos da casa de farinha da Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais dos Sitios Serra do Valerio Açudinho, estes equipamentos 
fazem parte de mais uma etapa de conclusão do Projeto Paulo Freire, implantado na 
comunidade, também esteve presente o Coordenador do escritório da EMATERCE, Joaquim 
NeNeto e o Presidente Mauricio Pereira representando os associados, o técnico Cicero Ricardo 
da Fundação Flor do Pequi e Alguns associados 

que ajudaram no desembarque, "hoje é um momento especial, depois de um ano esperando e em plena pandemia, mesmo assim 
estamos realizando esse sonho de ver essa casa de farinha voltar a funcionar" relata Maurício Pereira

O Governo Municipal de Altaneira através da Secretaria Municipal de Assistência Social 
em parceria com os demais órgãos de valorização e preservação da vida, pactua com o 
Ministério Público do Estado do Ceará a execução do Programa Vidas Preservadas, a um 
só tempo, capacitar os mais variados agrupamentos, trazendo informações preciosas 
para atores sociais estratégicos, e garantir recursos públicos prioritários capazes de 
fazerem surgir e de fortalecer políticas públicas intersetoriais e efetivas para a prevenção 
do suicídio. Vale ressaltar que o principal objetivo do projeto é promover, em parceria 
comcom um importante grupo de órgãos públicos e de organizações não governamentais, 
uma abordagem intersetorial da temática, de modo a fomentar o debate, a sensibilização 
e o fortalecimento de políticas públicas para a promoção da saúde.

Hoje (24) de março de 2021, a Secretaria de Saúde do Município de Altaneira, tornou público a nova fase 
de vacinação.  Neste momento, será vacinado os idosos de 70 à 74 anos. A ideia é que consiga imunizar 
todos dentro do prazo.  Algumas pessoas por falta de informação, ou informações divergentes, não 
querem ou se recusam a tomar a vacina. Devemos orientar e guiar todos para que tomem. É segura a 
vacina, e a única forma de se proteger da COVID-19.  Hoje foi vacinada alguns idosos que faltavam da 
faixa etária acima de 75 anos, como foi o caso de Dona Francisca Nova (Dade), que reside a rua Joaquim 
Soares da Silva, e que se deslocou até a USB próxima a prefeitura municipal, passou pelo 
prprocedimentos para tomar sua primeira dose. Faltando pouco mais de um mês para completar 80 
anos, a mesma se diz feliz de poder tomar sua vacina, e ter esperança e fé para alcançar o fim dessa 
doença.

Aluna da rede municipal de ensino de Altaneira é destaque em Ações contempladas 
pelo PETECA em 2020 Aluna Luana Projeto PETECA  A aluna Maria Luana Inácio da 
Silva, 12 anos, ex - aluna da Emef Joaquim Soares da Silva, hoje aluna da Emef 18 de 
Dezembro- Altaneira- CE, se destacou com a sua participação no ano de 2020 nas 
ações escolares remota no PETECA. Luana, debaterá com Dr. Antonio e outros 
convidados, o tema: Trabalho Infantil: conceito, exceções e piores formas, pelo 
Facebook e YouTube, nesta segunda feira, 15/03, a partir das 17h. Convidamos a todos 
papara prestigiar esse momento plausível da educação de nossas crianças e 
adolescentes altaneirenses.
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