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GORANATALA
CHEGOU A 
VEZ DELES

VACINAÇÃO. 2 | Em nova etapa 
da campanha de vacinação contra a 
Covid-19, idosos com 90 anos ou mais 
começam a receber imunizante. 
Em três dias, Natal vacina 2.454 idosos. 
Para evitar aglomerações, vacina é 
aplicada em formato drive-thru

PREFEITURA DOBRA 
LEITOS DE UTI NO 
HOSPITAL DE CAMPANHA 
E REFORÇA ASSISTÊNCIA

OBRA DO SANEAMENTO 
INTEGRADO NA ZONA 
NORTE DE NATAL ATINGE 
80% E SEGUE AVANÇANDO

PANDEMIA. 3 | Unidade municipal 
de atendimento aos pacientes com 
Covid-19 agora terá 40 leitos críticos
para atender os pacientes. Gestão 
também estende horário dos postos

INFRAESTRUTURA. 4 | Empresas que 
estão tocando os lotes finais da obra 
ainda terão mais alguns meses de 
serviços. Melhorias vão beneficiar
19,6 mil famílias na região
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No primeiro fim de semana 
após o Carnaval, as equipes 
de fiscalização da Prefeitura 

do Natal atuaram incessantemente 
nas fiscalizações a bares, restaurante 
e casas de shows fazendo valer o De-
creto Municipal nº 12.135/2020, que 
determina as normas de combate ao 
Coronavírus.

Entre o dia 19 e o dia 21, foram 
12 interdições, dez autos de infração, 
duas apreensões a equipamentos de 
som e duas notificações. A operação 
conta com a participação da Guar-
da Municipal, Secretarias de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb), de 
Mobilidade Urbana (STTU), Serviços 
Urbanos (Semsur) e da Polícia Militar.

“Foi um final de semana de in-
tensa fiscalização. Muitas denúncias 
e flagrantes de pessoas que insistem 
em desrespeitar as regras sanitárias 
e colocar a saúde da população em 
perigo. Nossas equipes estão dando 
tudo para combater essas ilegalida-
des, mas precisamos também que 
a sociedade nos ajude e respeite os 
decretos que prezam pela vida das 
pessoas”, pediu o comandante co-
mandante da Guarda Municipal de 
Natal, Alberfran Grilo.

O dia mais movimentado para 
as equipes foi sábado 20, quando 
seis estabelecimentos, entre casas de 
shows e bares, foram interditados e 
embargados por estarem descum-
prindo também regras do decreto da 
pandemia.

Segundo o supervisor de Fisca-
lização da Semurb, Iang Chaves, “os 
estabelecimentos que foram inter-
ditados não estavam cumprindo o 
horário de funcionamento permitido 
até 1h da manhã, além de estarem 
pecando em problemas pontuais co-
mo quantidade de pessoas nos locais, 
e espaçamento entre mesas e cadei-
ras”. “Dois deles bastante conhecidos 
no bairro Ponta Negra, na Zona Sul 
da Capital”, disse.

Em um dos estabelecimentos em 
Ponta Negra, antes da interdição, os 
fiscais estiveram no local e adverti-
ram os responsáveis sobre o horário 
de encerramento, visto que havia 
denúncia de que não vinha cumprin-
do o horário já há vários dias. Infeliz-
mente foi preciso usar uma medida 
restritiva para fazer cumprir a norma.

Ainda no sábado, houve apreen-
são de paredão e som, na comuni-

dade da Guarita, no Bairro Alecrim, 
zona Leste da cidade. Acionar pare-
dão de som em Natal é proibido pela 
Lei Municipal 6246/2011 e ocasiona 
apreensão e multa pecuniária. Já na 
sexta-feira (19) seis autos de infração 
foram lavrados, cinco deles eram 
bares e espetinhos concentrados na 
zona Norte de Natal, que foram inter-
ditados parcialmente.  

“Os cinco estabelecimentos 
estavam descumprindo as normas 
do decreto da pandemia, como o es-
paçamento correto entre as mesas, 
aglomeração e até mesmo fazendo 
uso da via pública com mesas e 
cadeiras, um deles estava fazendo 
uso de equipamento de som. Já um 
quiosque na Redinha estava fazendo 
uso também de um paredão de som, 
o mesmo foi apreendido”, acrescenta 
Chaves.

Por fim, o domingo 21 foi tran-
quilo, havendo apenas duas notifi-
cações, em um aniversário alertan-
do sobre os cuidados sanitários de 
distanciamento e uso da máscara. 
E outro a um bar sobre o horário de 
funcionamento, capacidade máxima 
de pessoas e medidas de segurança 
contra a covid-19. Além de um em-
bargo de uso da via pública e autua-
ção a um espetinho, em Neópolis.

DENÚNCIAS
A população também pode ser 

um agente fiscalizador realizando 
uma denúncia, que pode ser anôni-
ma, entrando em contato pelo tele-
fone da Ouvidoria da Semurb no (84) 
3616-9829, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 14h, ou ainda pelo e-mail 
ouvidoria.semurb@natal.rn.gov.br. 
Além do canal 24h do Ciosp pelo 190 
e o 181 (Disque Denúncia- Polícia Ci-
vil) nos fins de semana e feriados.

Agora Natal

Uma nova etapa da campanha 
de vacinação de grupos prio-
ritários contra a Covid-19 foi 

iniciada na última segunda-feira 22 
pela Prefeitura de Natal. Os idosos 
com 90 anos e mais, não acamados, 
puderam receber a primeira dose do 
imunizante contra a Covid-19. Ao 
todo, em três dias, foram vacinados 
2.454 idosos.

Emocionado, seu Joaquim da Ro-
cha, de 93 anos, morador de Capim 
Macio, foi o primeiro a receber a dose 
no setor de vacinação para pedestre 
montado no shopping Via Direta. Ele 
chegou acompanhado do filho e elo-
giou a organização. “Achei tudo orga-
nizado, fiz questão de comparecer logo 
cedo”, contou. Emoção também vivida 
pela família de Maria Fernandes, de 
111 anos, que foi vacinada no drive-th-
ru montado no Ginásio Nélio Dias.

João Maria, 95 anos, também che-
gou cedo. Assim que lhe aplicaram a 
dose, disse aliviado para a profissional 
de saúde: “Escapei dessa, né minha 
filha”? A vacinadora lembrou ao ido-
so que ainda é necessário continuar 
com os cuidados básicos como usar 

Em três dias, Natal 
vacina 2.454 idosos 
com 90 anos ou mais
CORONAVÍRUS | Para evitar aglomerações, Secretaria Municipal de Saúde montou três pontos de drive-thrus: 
Palácio dos Esportes, Via Direta e Nélio Dias. Além disso, estão disponíveis salas de vacinação em postos
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Para se vacinar, idoso deve levar o cartão de vacina, comprovante de residência e documento oficial com foto

Estabelecimentos descumpriam normas

máscara, manter a higienização das 
mãos, evitar aglomerações e compa-
recer para tomar a segunda dose da 
vacina, entre o 14º ao 28º dia após a 
primeira.

A família de Maria de Jesus, de 92 
anos, agradeceu a atenção, rapidez, 
empatia e profissionalismo da equi-
pe do drive do Palácio dos Esportes. 
“Chegamos na fila às 7h45, já estava 

SAIBA MAIS:

Vacinômetro
para idosos com 90+

TOTAL = 2.454

Segunda-feira (22/02):
1.471

Terça-feira (23/02):
626

Quarta-feira (24/02):
357

virando a avenida Campos Sales. 
Achei que ia demorar, mas foi tudo 
muito rápido. Esse momento é histó-
rico para mim e minha família, estão 
todos de parabéns”, conta.

Nessa etapa de vacinação, estão 
sendo aplicadas vacinas somente da 
Coronavac. Para se vacinar, o idoso deve 
levar o cartão de vacina, comprovante 
de residência que confirme o domicílio 
em Natal e documento oficial com foto.

Para evitar aglomerações duran-
te a etapa da vacinação, a Secretaria 
Municipal de Saúde montou três 
pontos de drive-thrus: Palácio dos 
Esportes, Via Direta e Nélio Dias. 
Esses dois últimos contam com salas 
de vacinação para pedestre e fun-
cionam das 8h às 16h, de segunda a 
quinta-feira, e na sexta, até as 13h.

Para quem optar por uma das 
cinco salas de vacina, a vacinação 
está disponível nas seguintes Unida-
des Básicas: UBS São João, UBS Na-
zaré, UBS Pajuçara, UBS Candelária 
e USF Vale Dourado, com horário de  
funcionamento no período da ma-
nhã das 8h às 12h30 e da tarde  das 
13h30 às 16h.

Fiscalização interdita
12 estabelecimentos

CONTRA AGLOMERAÇÕES
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O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, apresentou à bancada 
federal do Rio Grande do 

Norte um pedido para que os re-
cursos de uma das emendas coleti-
vas impositivas às quais os nossos 
deputados federais e senadores 
têm direito sejam destinados para 
a construção do novo Hospital Mu-
nicipal. O pleito da gestão munici-
pal gira em torno de R$ 25 milhões. 
O encontro ocorreu no Centro de 
Convenções e contou ainda com 
as presenças da governadora Fá-
tima Bezerra, de outros prefeitos, 
lideranças políticas, reitores das 
universidades públicas e diversas 
outras autoridades.

O projeto para a construção do 
hospital elaborado pela Prefeitura 
está orçado em R$ 100 milhões e es-
ses recursos provenientes da emen-
da coletiva da bancada do RN serão 
utilizados para iniciar o projeto. 
Álvaro Dias informou que vai buscar 
o complemento dos investimentos 
para executar a obra no Ministério 
da Saúde, bem como vai indicar re-
cursos próprios do Município.

“Esse é um sonho antigo e 
uma necessidade da população 
de Natal. Atualmente, a unidade 
funciona em um prédio alugado. 
Queremos oferecer à cidade um 
equipamento próprio, moderno e 
de alta qualidade para a população. 
Acreditamos na sensibilidade e es-
pírito público da nossa bancada 
para confirmar a destinação desses 
recursos junto ao Orçamento Geral 

da União”, disse Álvaro.
O Hospital Municipal de Natal 

deverá ser construído em um ter-
reno próprio, com 17.976,92m², si-
tuado em quadra definida pela Av. 
Omar O’Grady, Av. dos Xavantes e 
Rua Lago da Pedra, bairro Pitimbu.

A unidade vai se destinar ao 
atendimento de usuários do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) em 
Natal com uma população de mais 
de 800 mil habitantes, podendo 
abranger usuários do SUS de ou-
tros municípios do Rio Grande do 
Norte com as devidas pactuações 
que o sistema de saúde prevê.

As linhas de atenção plane-
jadas para o hospital preveem 
atendimentos referenciados a pa-
cientes adultos clínicos para inter-
nação hospitalar e cirúrgicos para 
cirurgias programadas (eletivas), 
além de atendimento de urgência 
24h a pacientes adultos e pediá-
tricos com traumas ortopédicos 
de baixa complexidade e atendi-
mentos ginecológicos e obstétricos 
para gestantes de risco habitual e 
alto risco.

Agora Natal

A Prefeitura de Natal vai dobrar 
nos próximos dias a capacida-
de de leitos críticos do Hospital 

Municipal de Campanha, passando 
a operar agora com 40 Unidades de 
Tratamento-Intensivo. O anúncio foi 
feito no início da semana pelo prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, em coletiva de 
imprensa realizada no salão nobre do 
Palácio Felipe Camarão.

Depois do anúncio, 10 dos novos 
leitos prometidos já começaram a fun-
cionar, restando outros 10 para aumen-
tar a capacidade.

“Natal estava com a pandemia 
controlada, mas, após as mobilizações 
eleitorais houve um recrudescimento 
da doença. Infelizmente, o decreto que 
publicamos proibindo essas manifesta-
ções foi derrubado e estamos sentindo 
o resultado disso até agora. Estamos tra-
balhando diuturnamente para reforçar 
a nossa rede de atendimento. Para tanto, 
estamos dobrando a nossa capacidade 
de leitos críticos. O Hospital de Campa-
nha, que começou com 20 leitos, passará 
a ter 40”, destacou Álvaro Dias.

A gestão municipal vai estender 
ainda o horário de atendimento de 10 

unidades básicas de saúde nas quatro 
regiões administrativas da capital po-
tiguar.  O foco é atender pessoas com 
sintomas leves da Covid-19, que apre-
sentem tosse, coriza e dor de garganta. 
Para esses casos, não haverá necessida-
de de retirar ficha e uma equipe de pro-
fissionais da saúde estará trabalhando 
para atender a demanda.

Confira os horários de funciona-
mento das UBS: Distrito Sanitário Nor-
te I UBS Pajuçara: Rua Maracaí, S/N - 7h 
às 19h; UBS Nova Natal: Rua do Pastoril, 
S/N, Conjunto Lagoa Azul - 7h às 19h; 
Distrito Sanitário Norte II; UBS Panatis: 
Rua Milton Servita Brito, nº 994, Poten-
gi - 7h às 19h; UBS Vale Dourado: Rua 
irmã Vitória, 706, N. Srª. da Apresenta-
ção - 7h às 19h; Distrito Sanitário Leste; 
UBS São João: Av. Romualdo Galvão, nº 
891, Tirol - 8h às 20h; UBS Brasília Tei-
mosa: R. Miramar, nº 32, Praia do Meio - 
7h às 19h; Distrito Sanitário Oeste; UBS 
Felipe Camarão II: R. Santa Cristina, s/
nº - 8h às 20h; UBS Bom Pastor: R. Au-
gusto Calheiros, nº 1 - 8h às 20h; Distri-
to Sanitário Sul; UBS Nova Descoberta: 
Av. Xavier da Silveira - 8h às 20h;UBS 
Rosângela Lima: Rua Santa Beatriz, 11, 

Planalto - 7h às 19h.
O secretário municipal de Saúde, 

George Antunes, reforça a necessidade 
da população seguir contribuindo com 
os protocolos sanitários, evitando aglo-
merações, usando máscara e saindo de 
casa só em situações de extrema neces-
sidade. Além disso, ele comentou que a 
sobrecarga na rede pública municipal 
de saúde é fruto também da “invasão” 
de pacientes de outros municípios. Ele 
informou que, entre janeiro e fevereiro, 
mais de 2 mil pacientes de fora de Natal 
foram atendidos apenas na Unidade de 
Pronto-Atendimento da Cidade da Es-
perança. Ao todo, segundo a Secretaria 
de Saúde, mais de 4 mil pessoas oriun-
das do interior foram atendidas na rede 
pública de Natal.

“Estamos em um momento que 
precisa de cuidado e colaboração. Não 
vamos retroceder e para isso é preciso 
que a sociedade contribua. A Prefeitu-
ra vem fazendo um trabalho hercúleo 
desde o início da pandemia e precisa-
mos que todos façam a sua parte. Va-
mos agir de forma conjunta para que 
a gente saia de desse período crítico o 
mais breve possível”, pontuou.

Prefeitura dobra setor 
de UTI do Hospital de 
Campanha de Natal
PANDEMIA | Unidade municipal de atendimento aos pacientes com Covid-19 agora terá 40 leitos críticos
para atender os pacientes. Gestão também vai estender o horário de atendimento de 10 unidades básicas

R$ 100 mi
é o valor estimado para o novo 

Hospital Municipal de Natal

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, durante anúncio da abertura de novos leitos críticos no Hospital Municipal de Campanha
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Prefeito de Natal durante reunião com deputados e senadores do RN

Município solicita emenda
para construção de hospital

SAÚDE
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As obras do saneamento integra-
do de bairros da Zona Norte, 
que ao final contemplará mais 

de 300 ruas, atingiram na última sema-
na 80% de conclusão.

De acordo com o secretário Carl-
son Gomes, titular da Secretaria Mu-
nicipal de Obras Públicas e Infraestru-
tura (Semov), as empresas que estão 
tocando os lotes finais da obra ainda 
terão mais alguns meses de serviços. 
“Elas estão bem avançadas, mas ainda 
teremos, acredito, uns seis meses de 
trabalho”, ressaltou o secretário Carl-
son Gomes.

As empresas que estão na reta fi-
nal de serviços, a Alcântara e a Certa 
Engenharia, estão com lotes que so-
mam mais de 90 ruas. “A Certa tem 
no seu escopo 30 ruas, e a Alcântara 
tem sob a sua responsabilidade 66 
vias”, explicou o secretário de Obras 
Públicas.

ETAPAS
As intervenções na capital poti-

guar estão divididas em duas etapas. 

A primeira consiste na implantação 
de sistema de abastecimento de água 
em três praças, duas quadras polies-

portivas, duas escolas, um Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras) 
e dois ecopontos.

Já a segunda prevê ações como a 
construção de sistemas de drenagem e 
kits sanitários, obras de pavimentação 
asfáltica, instalação intradomiciliar à 
rede de coleta de esgoto e regulariza-
ção fundiária.

As melhorias alcançam mais de 
300 ruas e vão beneficiar 19,6 mil famí-
lias na região.

O Núcleo Gestor divulgou nova 
data e local para realização 
da Conferência Final da revi-

são do Plano Diretor de Natal1, últi-
ma etapa antes do envio do projeto 
para análise da Câmara Municipal. 
O evento vai ocorrer entre 1º e 5 de 
março, das 8h às 17h, na Arena das 
Dunas.

Participarão da conferência 119 
delegados eleitos durante a pré-
-conferência. Serão representantes 
dos segmentos dos movimentos 
populares, ONGs com atuação na 
área do desenvolvimento urbano e 
ambiental, entidades profissionais, 
acadêmicas e de pesquisa e conse-
lhos profissionais, dos empresários 
relacionados à produção e ao finan-
ciamento do desenvolvimento ur-
bano, e por fim dos trabalhadores 

Obra do saneamento integrado
na Zona Norte de Natal atinge 80%

Conferência do PDN será em março

INFRAESTRUTURA | Empresas que estão tocando os lotes finais da obra ainda terão mais alguns meses de serviços. Alcântara e Certa Engenharia estão com lotes que somam mais de 
90 ruas. No total dos investimentos, melhorias alcançam mais de 300 ruas e vão beneficiar 19,6 mil famílias na região. Intervenções na capital potiguar estão divididas em duas etapas
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Obras do saneamento integrado alcançam mais de 300 ruas e vão beneficiar 19,6 mil famílias na região

DESENVOLVIMENTO URBANO Participarão da conferência 119 delegados eleitos
durante a pré-conferência. Serão representantes de diversas áreas

19,6 mil
é o número de famílias que 

serão beneficiadas pelo 
saneamento integrado na ZN

ÚLTIMA ETAPA ANTES DA CÂMARA

por suas instituições sindicais. E 
ainda por representantes do poder 
público, que votarão a nova propos-
ta de revisão do Plano Diretor.

De acordo com o Núcleo Gestor, 
após conclusão dessa etapa, a Se-
cretaria de Meio Ambiente de Natal 
(Semurb) vai sistematizar as contri-
buições oriundas da Conferência e 
enviará o projeto de lei à Secretaria 
Municipal de Governo no prazo má-
ximo de cinco dias. Depois, o projeto 
seguirá para discussão pelos verea-
dores de Natal.

Mais informações sobre o proces-
so de revisão do Plano Diretor de Na-
tal estão disponíveis no site do Plano 
Diretor de Natal (https://www.natal.
rn.gov.br/semurb/planodiretor/) ou 
pelo perfil no Instagram: @planodi-
retornatal.
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O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
fez no último dia 18 a leitura de 
sua mensagem anual na Câma-

ra dos Vereadores durante a abertura 
oficial do ano legislativo no Município 
de Natal. A sessão solene aconteceu no 
Plenário Érico Hackradt com presenças 
do presidente da Câmara Municipal, 
vereador Paulinho Freire (PDT), e dos 
demais 28 vereadores da Casa. A vice-
-prefeita Aíla Cortez e os secretários 
municipais também participaram da 
solenidade. A sessão foi aberta com 
uma homenagem em memória pelas 
vítimas da Covid-19 na cidade.

Numa analogia à célebre frase do 
poeta Vinícius de Moraes, “a vida é a ar-
te do encontro”, o prefeito Álvaro Dias 
abriu sua fala destacando a missão de 
tornar a cidade de Natal um lugar de 
encontros. “Uma cidade mais acessível 
e humana, saudável e inclusiva, com 
mais desenvolvimento, gerando empre-
gos e oportunidades para nossa gente 
com sua inegável capacidade de traba-
lho e vocação empreendedora”, citou.

O chefe do Executivo Municipal 
deu destaque à prestação de contas das 
ações realizadas pela Prefeitura no en-
frentamento da pandemia e as perspec-
tivas para o segundo mandato diante 
das dificuldades provocadas pela crise 
sanitária. “Desde o início, trabalhamos 
em diversas frentes para enfrentar esse 
desafio. Essas medidas estão permi-
tindo minimizar as perdas de vidas 
humanas, embora muitas tenham sido 
as vítimas dessa guerra que travamos 
contra o coronavírus”, disse.

Álvaro Dias enumerou a aplicação 
dos R$ 113 milhões em ações para mi-
nimizar os efeitos da crise sanitária, 
como a contratação de mais de 1.000 
profissionais de saúde, criação dos 
três Centros de Atendimento contra a 
Covid-19, ampliação de atendimento 
das unidades básicas, distribuição de 
alimentos e acolhimento de população 
vulnerável, recursos para a economia 
criativa, além da construção do Hospi-
tal de Campanha.

“Conseguimos junto à Justiça do 
Trabalho um hotel desativado na Via 
Costeira para lá instalar um Hospital 

de Campanha e ainda hoje mantemos 
esse hospital funcionando. Mesmo 
quando houve uma queda acentuada 
da procura, não o desativamos, inclusi-
ve com uma usina de oxigênio instalada 
com capacidade superior à demanda 
atual. Agora no mês de janeiro, tivemos 
a condição de receber irmãos nossos 
vindos do Estado do Amazonas, onde o 
sistema colapsou”, relatou.  

SAÚDE E EDUCAÇÃO
Ainda na área de saúde, o gestor 

lembrou os 423 mil atendimentos de 
pacientes não-Covid com a reestrutu-
ração do Hospital Municipal de Natal, a 
implantação do Hospital Pediátrico Ni-
valdo Júnior. Também foram lembradas 
a continuidade das obras de ampliação 
da Maternidade Sandra Celeste, e como 
meta maior, o novo Hospital de Natal, 
projetado para atender em diversas espe-
cialidades médicas a dispor de 240 leitos.

Na Educação, Álvaro Dias falou 
dos desafios para milhares de crianças 
e jovens prejudicadas pela pandemia. 
“A Prefeitura adquiriu equipamentos 
de proteção para quando os índices de 
transmissibilidade permitirem o retorno 
presencial das atividades escolares”. Se-
gundo o gestor, estão sendo investidos 
R$ 3,5 milhões na aquisição de kits de 
higiene, máscaras, gel higienizador para 
mãos, toalhas de rosto, e protetor facial a 

serem distribuídos com os alunos. Tam-
bém foram adquiridos totens de lavató-
rios, de álcool em gel adulto e infantil em 
um investimento de outros 500 mil reais.

CIDADE MAIS HUMANA
Álvaro Dias citou o urbanista Jan 

Gehl quando diz “primeiro modelamos 
as cidades e então elas nos modelam”, 
como mote para o plano de humaniza-
ção da cidade. Nesse sentido destacou 
a requalificação dos espaços urbanos 
em todos os bairros da cidade, recupe-
rando áreas degradadas que permitam 

o retorno da população às ruas e ativi-
dades do comércio, serviço e economia 
criativa.

Foram 32 praças e logradouros 
públicos que passaram por reforma e 
recuperação, além da reestruturação 
de 37 academias e a criação do Skate 
Park na praça Henrique Carloni, em 
Ponta Negra, a primeira do gênero na 
capital. “Um projeto em andamento é a 
requalificação do Bosque das Manguei-
ras, que passa a ter um espaço para fo-
mentar a agricultura urbana em Natal, 
beneficiando produtores de hortifrutis 
orgânicos das comunidades de Gramo-
rezinho e Planalto”, disse o gestor.

TURISMO
Ainda entre as novas obras que pre-

tende executar, Álvaro Dias enumerou 
dois grandes projetos que darão uma 
grande contribuição ao Turismo em 
Natal: a engorda de Ponta Negra, um 
projeto que permitirá a ampliação em 
30 metros da faixa de areia, além de 
permitir novas intervenções urbanas; 
e o Terminal Turístico da Redinha, com 
novo acesso à praia, um novo mercado, 
um píer e centro de artesanato.

“Essas duas obras irão possibilitar 
intervenções urbanas que melhorarão 
muito o aspecto dessas duas praias e 
atrairão investimentos privados para 
gerar mais empregos e renda na cida-

de”.
O prefeito ressaltou uma obra em 

especial “muito esperada pelos natalen-
ses”: a recuperação da avenida Felizar-
do Moura, cuja meta é iniciar durante 
este ano. “Não será apenas um novo as-
falto. Iremos refazer as bases da aveni-
da antes de aplicar o asfalto, implantar 
ciclovia, iluminação e novos passeios e 
uma terceira faixa reversível, conforme 
o horário de maior tráfego”.

REURBANIZAÇÃO
Também foram lembrados na men-

sagem à CMN a requalificação do bair-
ro da Ribeira, a modernização do bairro 
do Alecrim e a reforma já em andamen-
to do Teatro Sandoval Wanderley, a 
requalificação da Cidade Alta incluindo 
a nova iluminação que se inicia com o 
Beco da Lama e a recuperação do cal-
çadão da Av.Rio Branco. “Fazer uma 
cidade que valorize o convívio humano, 
que seja inclusiva, buscando eliminar 
preconceitos e barreiras, é outro desa-
fio ao qual vamos nos dedicar ainda 
mais. Muito já tem sido feito e temos 
também projetos e propostas nessa 
área que passo a citar aqui”, destacou.

PLANO DIRETOR
Ainda em termos urbanísticos, o 

prefeito reiterou o compromisso com 
a revisão do Plano Diretor da cidade, 
estimando que até o próximo mês 
de março enviará para a própria Câ-
mara Municipal a proposta final da 
matéria.

“Nós temos a oportunidade de de-
volver a Natal o dinamismo econômico 
que nossa cidade já teve. A última mo-
dificação foi aprovada em 2007, já lá se 
vão quase 14 anos. O próprio Estatuto 
das Cidades prevê a revisão a cada 10 
anos. Já passou do tempo de revermos 
essa legislação, afinal a cidade é um 
organismo vivo e precisa se adaptar às 
mudanças do tempo e das tecnologias”, 
pontuou Álvaro, solicitando o apoio 
dos vereadores na apreciação da pro-
posta. “Não podemos mais continuar 
permitindo que os investimentos que 
poderiam vir para cá sejam destinados 
a municípios vizinhos por total inação”.

Na CMN, prefeito destaca missão 
de tornar Natal cidade sustentável
MENSAGEM | Chefe do Executivo Municipal deu destaque à prestação de contas das ações realizadas pela Prefeitura no enfrentamento da pandemia e as perspectivas para o segundo 
mandato diante das dificuldades provocadas pela crise sanitária. Entre novas obras que pretende executar, Álvaro Dias enumerou projetos que darão grande contribuição ao turismo

JOANA LIMA / PREFEITURA DO NATAL

Prefeito Álvaro Dias, vice-prefeita Aíla Cortez, presidente da Câmara e demais vereadores durante abertura dos trabalhos legislativos

Medidas estão permitindo 
minimizar as perdas de
vidas humanas, embora 
muitas tenham sido as 
vítimas dessa guerra
que travamos contra

o coronavírus”

“
ÁLVARO DIAS

PREFEITO DE NATAL
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Rede Municipal de Ensino retoma 
atividades de forma não presencial
EDUCAÇÃO | Gestora pedagógica de escola no Paço da Pátria, professora Janaína Félix Araújo Nascimento dos Santos, fala sobre o processo de retorno e das estratégias
pedagógicas para o atendimento dos alunos. Livros didáticos foram entregues para que alunos possam estudar à distância, mas seguindo roteiro estabelecido pelos professores

A Rede Municipal de Ensino de Na-
tal retomou no último dia 18 as 
atividades escolares no formato 

não presencial, para conclusão do ano 
letivo de 2020, seguindo os protocolos 
de retorno estabelecidos para as 146 
unidades de ensino pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação.

Na Escola Municipal Professora 
Mareci Gomes dos Santos, localizada 
na comunidade do Paço da Pátria, no 
bairro do Alecrim, o retorno aconteceu 
para os 380 alunos matriculados do 1º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A gestora pedagógica, professora 
Janaína Félix Araújo Nascimento dos 
Santos, falou sobre o processo de retor-
no e das estratégias pedagógicas para o 
atendimento dos alunos.

“Esse início foi pensado com toda a 
equipe pedagógica da escola, buscando 
amenizar os impactos da pandemia 
causados no ensino público. Sabemos 
que o acesso à internet ainda não acon-
tece para todos. Utilizamos os grupos de 

WhatsApp que já mantemos o contato 
com os pais, comunicando todo esse 
processo de retorno. Então, estamos en-
tregando os livros didáticos dos alunos 

acompanhado de roteiros – que será a 
voz do professor – orientando o estudo, 
além das atividades xerocadas para que 
eles realizem em casa”.

As atividades desenvolvidas pela 
equipe pedagógica da escola têm como 
objetivo prioritário desenvolver habi-
lidades de leitura e escrita dos alunos. 

Foram entregues livros didáticos de Lín-
gua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
Artes e Ensino Religioso.

A dona de casa Marineide Teixeira 
da Silva compareceu na unidade de en-
sino para receber o material da sobrinha 
Raynna Victória Pereira da Silva, matri-
culada no 3º ano do Ensino Fundamen-
tal. “A entrega desse material é muito 
importante, pois será para o aprendizado 
das crianças que estão em casa”.

A secretária municipal de Educa-
ção, professora Cristina Diniz, visitou a 
Escola Municipal Professora Mareci Go-
mes dos Santos e destacou o trabalho 
e a organização da unidade de ensino 
neste retorno não presencial. “Estamos 
seguindo os protocolos de retorno, 
agora no formato não presencial, e é 
muito significativo encontrar todo esse 
trabalho realizado pelos profissionais. 
Tudo planejado com carinho, pensado 
pedagogicamente e mantendo toda se-
gurança necessária para este momento 
de retorno”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (Semsur) entregou na 
semana passada mais uma obra. 

A Praça São Vicente de Paula, no Igapó, 
foi totalmente revitalizada e já está sen-
do utilizada pelos moradores do bairro, 
que fica na Zona Norte. O equipamento 
está dentro do cronograma de obras da 
Prefeitura do Natal estabelecido para o 
primeiro semestre deste ano.

Situada no largo entre o Cartório e a 
Igreja Católica de Santa Cruz, a praça é 
um dos principais locais de convivência 
do bairro, atraindo pessoas de todas as 
faixas etárias.

Com a reforma, a praça ganhou no-
vos equipamentos e instalações que vão 
proporcionar mais lazer e bem-estar à 
população. O espaço teve a recomposi-

Prefeitura entrega Praça São 
Vicente de Paula revitalizada

MANOEL BARBOSA / PREFEITURA DO NATAL

Gestores de escolas da rede municipal de ensino entregam livros didáticos para pais de alunos que permanecerão em casa

ROBERTO GALHARDO / SEMSUR

Praça, que fica na Zona Norte, ganhou novos equipamentos e instalações

SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA DO NATAL SEGUE 
CUMPRINDO A ORIENTAÇÃO DO 
PREFEITO ÁLVARO DIAS PARA A 

RECUPERAÇÃO DO MAIOR NÚMERO 
DE EQUIPAMENTOS POSSÍVEIS, DIZ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
URBANOS, IRAPOÃ NÓBREGA

ção do passeio público e do paisagismo, 
recebeu melhorias na iluminação, com 
a modernização das luminárias em 
LED e foi instalada uma nova Academia 
ao Ar Livre, além de um parquinho para 

as crianças.
De acordo com o titular da Semsur, 

Irapoã Nóbrega, a Prefeitura do Natal 
segue cumprindo a orientação do pre-
feito Álvaro Dias para a recuperação 
do maior número de equipamentos 
possíveis.

“Estamos totalmente focados em 
deixar Natal mais bonita e cada vez 
melhor para os cidadãos. As praças são 
muito importantes para o desenvolvi-
mento sustentável de uma cidade e são 
essenciais para a melhoria da qualida-
de de vida de todos. O prefeito Álvaro 
sabe dessa importância para nossa 
sociedade. Com a reforma das praças, 
garantimos que todos possam desfrutar 
de momentos de lazer e descontração”, 
destacou o secretário.
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Carnaval de Natal 
online registrou 16 
mil horas de exibição
FESTA  | Palcos, iluminação, sonorização, estrutura de camarins e apoio. Não faltou nada para as atrações 
musicais se apresentarem, além de todos os cuidados sanitários de higienização e distanciamento social

Mais de 100 mil visualizações 
e 16 mil horas de tempo de 
exibição. O Carnaval de Natal 

na sua versão online, promovido pela 
Prefeitura do Natal através da Secreta-
ria Municipal de Cultura (Secult/Fun-
carte), apresentou mais de 50 shows 
musicais, projetos e exposições.

O canal do YouTube da prefeitura 
recebeu 1.480 novos inscritos no perí-
odo carnavalesco e exibiu 46 vídeos de 
shows gravados no Gérbera Recepções, 
em Nova Parnamirim, onde foi monta-
da toda a infraestrutura para a folia.

Palcos, iluminação, sonorização, 
estrutura de camarins e apoio. Não fal-
tou nada para as atrações musicais se 
apresentarem. Além de todos os cuida-
dos sanitários de higienização, distan-
ciamento e controles na chegada.

O prefeito Álvaro Dias destaca 
o acerto da iniciativa da prefeitura. 
“Com o Carnaval de Natal #emcasa, 
oferecemos aos natalenses uma pro-
gramação diversificada que conciliou 
a segurança das pessoas que gostam 
de brincar na data com apresentações 
culturais de qualidade e que ainda 
garantiram exposição e renda para 

PREFEITURA DO NATAL / DIVULGAÇÃO

Carnaval online aconteceu entre os dias 11 e 16 de fevereiro com atrações de peso na cena potiguar

CARNAVAL EM NÚMEROS:

Carnaval de Natal
#emcasa

De 11 a 16 de fevereiro

Plataforma YouTube da 
Prefeitura do Natal

46 videos exibidos
1.480 novos inscritos
102.860 visualizações
Tempo de exibição:

16,3 mil horas

os artistas locais. Ficamos felizes com 
toda a aceitação registrada e a grande 
audiência nos canais oficiais da Pre-
feitura”, destaca o prefeito.

O secretário de Cultura de Natal, 
Dácio Galvão, também festeja a re-
ceptividade do público às apresenta-
ções transmitidas pelas redes sociais. 
“O formato online é uma realidade 
que tanto a classe artística quanto o 

público aprovam e entendem neste 
momento de pandemia. O prefeito Ál-
varo Dias topou a ideia e, graças a isso, 
pudemos reunir dezenas de atrações 
potiguares e brindar o público com 
um Carnaval de qualidade e muita 
responsabilidade”, comentou.

Organizado pela Prefeitura do 
Natal, através da Secretaria de Cul-
tura (Secult-Funcarte), o Carnaval 
online aconteceu entre os dias 11 e 
16 de fevereiro com atrações de peso 
na cena potiguar.

Se apresentaram: Frevo do Chico, 
Perfume de Gardênia, Fobica do Jubila, 
Camila Masiso, Isaque Galvão, Wagner 
Buchexa, Érica Silva, Cavaleiros do Forró, 
Potyguara Bardo, Nagibe, Som e Balanço, 
Orquestra do Papão, Samya Maia, Dodora 
Cardoso, Ivando Monte, Jaina Elne, Isaque 
Galvão, Kanelinha, Detroit, Pedro Mendes, 
Sueldo Soares, Dodô Pressão, Pedro Lu-
cas, Pedro e Erick, Cida Lobo Feat Khrys-
tal, Robson Paiva, Luiza e os Alquimistas, 
Valéria Oliveira, Felipe Toca, Greiosa, 
Rocas de Samba (Debinha Ramos, Rafael 
Almeida, Mestre Zorro, Luizinho Nobre, 
Rogerinho, Eri da Balanço e Denício Boa-
ventura), Serginho Pimenta e muito mais.  

O Grupamento de Ação Patri-
monial da Guarda Municipal 
do Natal (Gapa/GMN) conti-

nua com patrulhamento constante 
e ponto base nas áreas do comércio 
do Alecrim e Cidade Alta. O objetivo 
das guarnições é zelar pela segurança 
das pessoas que circulam na região 
comercial evitando e combatendo 
principalmente furtos e roubos.

Os guardas municipais estão pa-
trulhando os locais de maior concen-
tração de pessoas a exemplo das ruas 
comerciais, camelódromos, área dos 
magazines e principais paradas de 
transporte coletivo dos dois maiores 
locais de comércio popular de Natal. 
As viaturas estão sendo utilizadas na 
realização de constantes rondas e os 
guardas também estão fazendo pon-
to base e circulando nas calçadas.

A ação de um patrulhamento 
mais presente na área comercial do 
Alecrim e Cidade Alta se deu a partir 
da inauguração da Base Regional da 
Guarda Municipal que está localiza-
da na Praça Gentil Ferreira.

A base é responsável por pos-
sibilitar a ação da corporação em 
duas frentes distintas. Uma delas é 
o patrulhamento móvel com uso de 
viaturas circulando pelas ruas co-
merciais do Alecrim e Cidade Alta. A 
segunda conta com guardas muni-
cipais fazendo ponto base na Praça 
Gentil Ferreira, feira livre e imedia-
ções. A Base Regional é utilizada co-
mo ponto operacional das ações de 
segurança empreendidas pela GMN 
nos dois maiores polos do comércio 

de rua de Natal.
A secretária da Semdes, Sheila 

Freitas, ressalta que o Alecrim e 
Cidade Alta contam com um olhar 
de segurança mais presente com o 
plano da Prefeitura de fortalecer a 
prevenção contra delitos de maneira 
integral. “Com a Guarda nesses dois 
pontos comerciais, a segurança dos 
empresários, trabalhadores e clien-
tes foi ampliada. A presença osten-
siva inibe a ação de delitos e coloca 
um efetivo próximo e pronto para 
agir em situação de crise”, explicou 
a secretária.

Outro local que vem contando 
com apoio da segurança preventiva 
do Gapa/GMN é a feira livre do Ale-
crim. Nessa área, guardas municipais 
patrulham rotineiramente durante o 
período de realização da feira. “Com 
isso, damos continuidade ao proces-
so de aproximação da população e 
combatemos preventivamente os 
delitos que ocorrem nessas áreas”, 
comentou o coordenador do Gapa/
GMN, CGA Elson.

Guarda Municipal reforça 
patrulhamento no comércio

SEGURANÇA

PREFEITURA DO NATAL / DIVULGAÇÃO

Agentes da Guarda Municipal fazem patrulhamento em área comercial de Natal

PATRULHAMENTO MAIS
PRESENTE NA ÁREA COMERCIAL

DO ALECRIM E CIDADE ALTA SE DEU 
A PARTIR DA INAUGURAÇÃO DA BASE 

REGIONAL DA GUARDA MUNICIPAL
QUE ESTÁ LOCALIZADA NA
PRAÇA GENTIL FERREIRA
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