


 Nossa agricultura só 
cresce, o produtor rural está 
recebendo cada dia mais in-
centivo, em parceria com o 
AgroAmigo do Banco do Nor-
deste no fortalecimento da ag-
ricultura familiar de Vera Cruz, 
só este ano serão mais de 3 mil-
hões de reais aplicados no mu-
nicípio. 
 Ao todo, 40 casas de 
farinha em todo município, 600 
empregos diretos gerados pelas 
casas de farinha, mais de 1200 
produtores de mandioca. 
 Ainda mais de 1500 ho-
ras de corte de terra, apoio 
para regularização das casas de 
farinha no processo de licenci-
amento ambiental. E em 2019 
nossa agricultura esteve cada 
vez mais presente na merenda 
escolar, 09 produtores rurais do 
nosso município atenderam a 
chamada pública para fornecer 
alimentos da agricultura famil-
iar a partir daí a nutricionista da 
educação elaborou junto com 
sua equipe um cardápio varia-
do, nutritivo e de grande aceit-
ação por parte das crianças. 
 Mais de 1500 horas de 
corte de terra. 3300 doses da 
vacina contra a febre aftosa fa-
zendo de Vera Cruz o municí-
pio com a menor taxa de in-

Agricultura
A economia que nos transforma

adimplência do estado do 
RN. 
 A Secretaria de Agri-
cultura juntamente com a 
Prefeitura tem dado todo 
apoio para regularização 
das casas de farinha no 
processo de licenciamento 
ambiental. 
 Apoio ao fortaleci-
mento da Mandiocultura 
em parceria com a Emater, 
Sebrae e Banco do Nord-
este através do PRODE-
TER (programa de desen-
volvimento territorial) do 
Banco do Nordeste.
Parceria com o AgroAmigo 
do Banco do Nordeste no 
fortalecimento da agricul-
tura familiar de Vera Cruz, 
só este ano serão mais de 3 
milhões de reais que serão 
aplicados no município.
 Parceria com a Ema-
ter através do termo de 
cooperação técnica entre 
a prefeitura e a Emater, 
visando melhor a assistên-
cia técnica e elaboração de 
projetos como também a 
emissão de DAP.



 Promover o desenvolvimento social e 
do combate à fome visando a inclusão e a 
promoção da Cidadania, garantia da Segu-
rança Alimentar e Nutricional e assistência 
as famílias, oportunizando ações emanci-
patória através da inclusão produtiva e em-
preendedora .  
 Esse é a finalidade do Projeto Nu-
trindo Cidadãos, desenvolvido no ano de 
2019 pela Prefeitura Municipal de Vera 
Cruz através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social em parceria com as de-
mais secretarias. O projeto atende a 668 
famílias em situação de extrema pobreza e 
entre as atividades desenvolvida no proje-
to estão: Cursos Profissionalizantes, incen-
tivo ao cultivo de produtos da agricultura 
familiar para o sustento da família, como 
também, ampliação da renda familiar, 
Atividades Física, saúde bucal, projeto de 
alfabetização. 
 2019 também foi um ano de inclusão 
digital. Foi lançado o projeto Melhor Idade 
conectada que tem como objetivo intro-
duzir o idoso às novas tecnologias, tais 
como computadores, notebooks, tablets e 
smartphones, para que o mesmo adquira 
autonomia na utilização destes recursos, 
ampliando suas possibilidades de comuni-
cação e de relacionamento com a família, 
amigos e com a comunidade. 
 Com uma turma inicial de 20 alunos, 
o projeto será em breve estendido para 
que, mais idosos possam participar. Além 
das atividades desenvolvidas pelo serviço 
de convivência durante todo o ano como 
música, esporte e artesanato.

Assistência Social
Promovendo o desenvolvimento social e o combate a fome



 Iniciamos 2019 concluin-
do à manutenção preventiva e 
corretiva das escolas da rede 
municipal de ensino. As esco-
las receberam fôrros e pinturas 
novas para receber bem o aluno 
para o novo ano letivo.
 A Jornada Pedagógica 
2019 veio com o tema “CON-
STRUINDO UM NOVO TEM-
PO NA EDUCAÇÃO MU-
NICIPAL”. O evento teve como 
objetivo discutir o processo en-
sino-aprendizagem, uma nova 
perspectiva educacional visan-
do uma nova qualidade do en-
sino e as práticas pedagógicas, 
além de traçar ações inovadoras 
para o ano de 2019, construin-
do uma nova forma de pensar 
educação. 
 A educação também fez 
um investimento de quase 300 
mil reais em material didático. 
Alunos do ensino infantil re-
ceberam material que foi tra-
balhado todo o ano na sala de 
aula. Já no ensino fundamental, 
o investimento  foi no incentivo 
a leitura, recebendo cada aluno 
um kit literário com 6 livros.
 A merenda escolar 
também mantendo alto padrão. 
A nutricionista da educação 
juntamente com toda a equi-
pe sempre procurando inovar 
no cardápio, realizando ações 
de introdução alimentar como 
o “ churrasquinho de frutas” 
que proporcionou as crianças 
um contato direto com uma 
variedade de frutas onde elas 
puderam experimentar sab-
ores e escolher as frutas de suas 
preferências. A equipe também 
vem mantendo a atenção espe-
cial as crianças com intolerância 
a lactose, diabetes ou alergias 

Educação de qualidade, compromisso da gestão
Educação

alimentares e para essas 
crianças são utilizados pro-
dutos adequados para cada 
necessidade.
 Outro grande 
destaque em 2019 foi  para 
o esporte. Muitos atletas do 
se destacaram em quadra 
como também em campo e 
no tatame. 
 A secretaria pro-
moveu a Copa de Futsal 
Masculino Arnor Ferreira, 
O Projeto Karatê na escola 
rendeu frutos, classificou 
dois alunos no  XX campe-
onato brasileiro de Karatê 
em São Paulo  onde a aluna 
Maria Isabela foi medalha 
de ouro.
 Também tivemos 
medalhista na OBMEP 
(Olímpiadas Brasileira de 
Matemática das Escolas 
Públicas), aluna da Es-
cola Municipal Filomena 
Curcio Cabral, Rafaeli dos 
Santos Lima. Alunos da 
rede municipal de ensino 
também ingressaram no 
IFRN. Safira Vitória, alu-
na da Escola Municipal 
Cônego Antônio Barros 
ficou em primeiro lugar 
na aprovação no exame. 
Além de Safira, Beatriz 
de Souza Alves, aluna da 
Escola Municipal Profes-
sora Ascendina Lustosa, 
e Dayane Oliveira Rocha, 
aluna da Escola Estadual 
Monsenhor Paiva, obtivem 
aprovação nos cursos de 
Administração e Controle 
Ambiental, respectiva-
mente.  
 A realidade atual 
mostra que a prefeitura 
de vera cruz considera a 
educação como a base de 
qualquer sociedade desen-
volvida, livre, justa e feliz.



 A Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambi-
ente de Vera Cruz com 
o intuito de alertar toda 
a comunidade sobre 
os perigos que as quei-
madas podem causar a 
saúde humana e ao meio 
ambiente, foi iniciada 
uma campanha com a 
realização de uma pal-
estra no dia 26/02/2019 
que trouxe como tema 
“QUEIMADAS URBA-
NAS: APAGUE ESSA 
IDÉIA” na qual foram 
expostos os perigos e as 
formas de evitar as que-
imadas urbanas.
 Muitos cidadãos 
procuram a Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente para denunciar 
o incômodo ocasiona-
do pela criação de ani-
mais na vizinhança. No 
entanto, a SMMA ain-
da não possui nenhum 
instrumento legal para 
regulamentar os casos 
de criação de animais. 
Contudo, são realizadas 
visitas pela equipe da 
SMMA periodicamente, 
a fim de conscientizar 
os moradores, para que 
procurem um local ade-
quado para sua criação. 
Na ocasião a equipe leva 
um material consulti-
vo para demonstrar à 
problemática que gera 
pela criação de animais 
nos centros urbanos.
 2019 também fo-
ram entregues  mudas 
e na ocasião iniciou o 
projeto de Arborização 
no Loteamento Villa 
Real, com a participação 
dos alunos do Centro 
Municipal de Educação 
Infantil Gurizinho Feliz 
- CMEI. A atividade ac-
onteceu durante a ação 
cidadania alusiva aos 56 
anos de Emancipação 
Política de Vera Cruz.
 Esse ano também 
aconteceu a avaliação de 
animais dos produtores 
da agricultura familiar. 
O momento aconteceu 
no Sítio do Senhor Ed-

inho, localizada no Araçá 
I e teve como objetivo 
avaliar os animais através 
de atendimento clínico 
e realização de exames e 
vacinas.
 O projeto da Praça 
dos Ipês foi elaborado 
para atender o Lotea-
mento Vila Real, bairro 
recém-criado na cidade 
de Vera Cruz. O projeto 
tem como objetivo cri-
ar uma área verde, que 
poderá ser utilizada para 
drenagem que atual-
mente não possui uso.
A praça traz inúmeros 
benefícios para a popu-
lação, tais como bem es-
tar psicológico, função 
social, conscientização 
ecológica, redução da 
temperatura, filtragem 
do ar, redução dos ruí-
dos urbanos, e embe-
lezamento da cidade. 
“Qualquer um de nós 
tem, remotas que sejam, 
lembranças de uma praça 
onde, na infância, o bal-
anço, a gangorra ou o es-
corregador faziam parte 
do universo da criança. ” 
(Angelis, 2000).
O projeto tem como in-
tuito a arborização da 
área, colocação dos equi-
pamentos urbanos como 
parque infantil, bancos e 
lixeiras. O piso foi pro-
jetado com bloco inter-
travado para manter a 
drenagem das águas plu-
viais. Foi utilizado como 
partido arquitetônico os 
ipês, que em seu período 
de muda da folhagem, irá 
criar um tapete de folhas 
colorida. 

Meio Ambiente
Cuidar, preservar e amar



 Vera Cruz tem construído sua identidade cultural voltada 
a preservar nossa história, a nossa religiosidade e os costumes de 
nossa gente, para isso, a prefeitura tem promovido ações e eventos, 
apoiando e valorizando nossos jovens, principalmente aqueles com 
vocações para as mais variadas artes, assegurando direitos básicos 
para sua formação sociocultural-artística.
 A Secretária da pasta, Tânia Maria L. Cabral promoveu a con-
strução de um calendário de eventos com a Festa de Emancipação, 
o Dia das Crianças, o MovMãe que é a grande Festa das Mães, o 
Festival Gastronômico da Mandioca, o São João da Gente e o Réveil-
lon e em 2019 tivemos a primeira edição do Natal na Praça, além 
dos mais variados eventos promovidos em todo município, incenti-
vando a manutenção da cultura em nossa cidade.
 Além disso, temos também o projeto Pró-Juventude, com o 
objetivo de fortalecer o espaço de convivência e conexão entre jov-
ens e crianças de nosso município, criando redes de emancipação, 
principalmente da juventude de vulnerabilidade, através das parce-
rias entre gestores municipais de serviços e programas governamen-
tais e não governamentais, promovendo oficinas de música. E ainda 
temos os adolecentes do NUCA que vem ganhando cada vez mais 
voz abordando assuntos importantes para a juventude do nosso mu-
nicípio.

Cultura, Turismo e Juventude
Incentivando a juventude e preservando nossa história e nossas tradições



Saúde para todos
Um desafio para qualquer gestor

 A secretaria Municipal de Saúde promoveu du-
rante todo o ano, diversas ações buscando promover 
a melhor qualidade de vida para a população. Cam-
panhas de vacinação, Setembro Amarelo, Outubro 
Rosa, Novembro azul entre outras foram realizadas du-
rante o ano, mas em 2019 o grande destaque foi para o 
projeto pediatria itinerante. 
 Esta ação contou com total apoio da Secretaria 
Municipal de Saúde e da Prefeitura de Vera Cruz. Cer-
ca de 200 crianças com idades entre 1 mês de vida e 
12 anos de idade foram atendidas pelos pediatras que 
participaram da ação, que contou também com as 
presenças do idealizador e criador do projeto, Doutor 
Francisco Américo Micussi e o coordenador Thiago 
Henrique da Silva Maia.
  O projeto sorriso saudável que visa conscientizar 
e difundir elementos que possam contribuir para a 
melhoria das condições da saúde bucal da população e 
também temos os carros que levam pacientes, mais de 
6500 pessoas levadas  para realizarem consultas e ex-
ames nas clínicas de Natal, Parnamirim e Santo Antô-
nio.
 Uma grande inovação de 2019 no incentivo aos 
cuidados da saúde foi o projeto funcional na praça com 
mais de 200 pessoas inscritas, as aulas acontecem dia-
riamente e tem cada dia mais levado uma melhor qual-
idade de vida a quem pratica o exercício. 
O projeto é sucesso total. Sob as orientações de um 
profissional de educação física, essas pessoas vem con-
seguindo excelentes resultados e melhorando a sua 
saúde e condicionamento físico. 




