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SOLUÇÃO. 6 | Atividades dos Centros 
Públicos de Emprego foram retomadas 
para prover vagas de trabalho para 
a população da cidade; pasta ainda 
investiu na agricultura familiar

OBRAS. 2 | Mesmo com pandemia, os 
serviços estão programados para serem 
finalizados no primeiro semestre de 
2021. Ao término das obras, mais de 320 
ruas estarão drenadas e pavimentadas

NATAL FORTE CONTRA  
A PANDEMIA DA COVID

SAÚDE. 4 | Prefeitura do Natal abriu diversas frentes para atender 
a população da capital potiguar, como o Hospital Municipal de 
Campanha e os Centros de Enfrentamento à Covid-19 -- que 
atenderam 35 mil natalenses nos últimos meses



2 | | QUARTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2020 Agora Natal

A Prefeitura do Natal é um agente 
público indutor do desenvol-
vimento da capital potiguar. 

Nesse sentido, a gestão municipal tem 
se empenhado para fazer boas parce-
rias com o setor produtivo, de modo a 
gerar empregos e renda para a popu-
lação, mesmo durante a crise causada 
pela pandemia do novo coronavírus. 
Iniciativas como a Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa – proposta e sancio-
nada pela Prefeitura – são provas disso. 

Em julho de 2019, o prefeito Álvaro 
Dias sancionou a Lei. De lá para cá, o 
novo regramento permitiu ao inves-
tidor melhores condições de licencia-
mentos, tributos, incentivos, informa-
ções e segurança jurídica, para abrir ou 
manter aberto um empreendimento na 
capital potiguar. E a Prefeitura seguiu 
promovendo um cronograma de mais 
iniciativas em prol dos novos negócios 
na cidade, com programas como a Re-
de de Desenvolvimento, o Comitê de 
Compras do Município, o Agente de 
Desenvolvimento e a Sala do Empreen-
dedor.  

De acordo com estudos, cerca de 
99% das empresas do País se encaixam 
na categoria. Em meio à pandemia da 
Covid-19, a nova legislação municipal 
ajudou os micro e pequenos empresá-
rios natalenses a atravessar esse mo-
mento difícil. “Desde a publicação da 
Lei, o Município passou a discutir em 
vários âmbitos, desde o Conselho de 
Ciência e Tecnologia, até contatos com 
o Sebrae e outras instituições e, no ano 
passado, o próprio Sebrae, em parceria 
com a Prefeitura do Natal, lançou uma 
cartilha para que todos pudessem com-
preender os benefícios dessa Lei”, des-
tacou a secretária adjunta da Secretaria 
Municipal de Planejamento (Sempla), 
Joanna Guerra. 

Desde 2019, o órgão municipal vem 
minutando decretos que instituem 
alguns instrumentos relativos à Lei 
com o objetivo de regularizá-los. “A lei 
de micro empresa, juntamente com a 
digitalização dos processos da Semurb, 
provocou um aumento de 500% na 
emissão de alvarás provisórios, consi-
derando períodos anteriores, logo no 

Ações da Prefeitura favorecem 
desenvolvimento econômico
AVANÇO | Após a sanção da Lei da Micro e Pequena Empresa em julho de 2019, a emissão de alvarás provisórios cresceu 500% na capital potiguar. Em dezembro deste ano, a “Sala 
do Empreendedor” foi apresentada no Alecrim,  atendendo diversos empreendedores natalenses. Outras medidas importantes para a economia já foram implementadas pela gestão

PREFEITURA DO NATAL

Em meio à pandemia, nova legistação ajudou os pequenos empreendedores natalenses 

Lei da Micro e Pequena Empresa foi sancionada pelo prefeito Álvaro Dias em 2019

primeiro ano de implementação. Dos 
alvarás definitivos, houve um aumen-
to anual de aproximadamente 300%, 
quantidade que se manteve estável 
mesmo no período de pandemia, o que 
nos dá indícios de que as flexibilizações 
da Lei e as modernizações da Semurb 
conseguiram evitar um dano maior na 
nossa economia, mesmo na fase de cri-
se”, explicou o titular da Secretaria de 
Meio Ambiente e Urbanismo de Natal 
(Semurb), Thiago Mesquita. 

Com base na Lei da Micro e Peque-
na Empresa, o empreendedor natalen-

se conseguiu facilitar ações executadas 
anteriormente com demasiada lenti-
dão, como a desburocratização da lega-
lização para quem tem lotes pequenos 
com a ampliação da desobrigação de 
estacionamento para lotes até 300m² e 
com frente menor que 15m. Além disso, 
passou a ser permitida a flexibilização 
na acessibilidade de pequenos negó-
cios que passam a ter a acessibilidade 
obrigatória nas áreas de atendimento 
ao público, mas facilitada para áreas de 
serviço. Um exemplo são pequenas uni-
dades que têm sobreloja sem elevador, 

as quais passam a ser desobrigadas de 
instalar o equipamento caro que invia-
biliza a legalização, muitas vezes. 

Os empreendedores também pas-
saram a contar com o aumento da vali-
dade do alvará provisório para um ano, 
podendo ser prorrogada por mais 180 
dias, período em que o empreendedor 
trabalha coberto pela lei e se capitaliza 
para efetivar alguma adequação física 
no estabelecimento e providenciar os 
documentos para a legalização de todo 
o empreendimento. Outras medidas 
importantes já implantadas na Semurb 

são a emissão automática para MEI, 
ME e pequenas empresas do alvará de 
funcionamento provisório para usos de 
baixo risco, a instituição da fiscalização 
educativa e a criação do processo uni-
ficado de licenciamento, ato adminis-
trativo que está sendo implementado 
com toda a digitalização dos sistemas 
da prefeitura, bem como da unificação 
do rito de licenciamento com todas as 
secretarias envolvidas. Estes ganhos 
foram possíveis pela ampliação dos ser-
viços do portal directa e pela migração 
dos sistemas de trabalhos manuais ou 
de sistemas desatualizados para um 
mais moderno que integra toda a Pre-
feitura. 

SALA DO EMPREENDEDOR 
A Sala do Empreendedor é uma das 

iniciativas previstas pela lei de apoio às 
microempresas, empresas de pequeno 
porte e aos microempreendedores in-
dividuais de Natal. No começo de de-
zembro, entre os dias 1º e 5, a Prefeitura 
participou do “CDL nos Bairros”, proje-
to da Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Natal (CDL Natal). Foi montada uma 
base na Praça Gentil Ferreira, no bairro 
do Alecrim, para promover diversos 
atendimentos à população e às peque-
nas e microempresas do bairro. 

Com o apoio do Sebrae RN, a Secre-
taria de Planejamento (Sempla) atuou 
no “CDL nos bairros” com a Sala do 
Empreendedor. O objetivo da ação foi 
ofertar, em um só lugar, serviços que 
contribuíssem para facilitar e desbu-
rocratizar a vida das pessoas e das em-
presas. O Alecrim é o bairro de maior 
concentração de micro e pequenas 
empresas de Natal. Diversas secretarias 
e órgãos da prefeitura participaram da 
ação, prestando atendimento ao públi-
co-alvo. 

“A iniciativa do CDL em reunir 
parceiros para ajudar principalmente 
aos pequenos e microempresários do 
Alecrim é louvável, particularmente 
neste momento de pandemia, e nós 
ficamos felizes em integrarmos esta 
corrente do bem e em poder oferecer 
nossa experiência no atendimento ao 
público, principalmente já colocando à 
disposição da sociedade, em uma ação 
pioneira na Sempla, os serviços a serem 
ofertados pela Sala do Empreendedor 
do Município, que em breve estará à 
disposição do cidadão natalense”, disse 
a secretária municipal de Planejamen-
to, Joanna Guerra. 

“Nesses cinco dias do evento ‘CDL 
nos Bairros’, nos aproximamos dos 
empreendedores e realizamos diversos 
atendimentos, como informações so-
bre como se tornar microempreende-
dor individual, formalização, emissão 
de certificado de condição de micro-
empreendedor individual - CCMEI, 
emissão de CNPJ e certidão negativa 
da Receita Federal e do TST, bem co-
mo emissão de DAS e consulta sobre a 
Declaração Anual”, ressaltou Hermana 
Rebouças, diretora do Departamento 
de Desenvolvimento Socioeconômico 
da Sempla. Além da Prefeitura do Natal, 
apoiaram e participaram do “CDL nos 
Bairros” o Sebrae RN, Associação dos 
Empresários do Bairro do Alecrim (Ae-
ba), Agência de Fomento do RN (AGN), 
Cosern, Caern e a Unimed Natal. 

300%
é o índice de aumento dos  
alvarás definitivos em Natal
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Uma das obras mais importan-
tes para a cidade de Natal, o 
saneamento integrado de di-

versos bairros da Zona Norte da capi-
tal potiguar prosseguiu neste segundo 
semestre mesmo em meio à pande-
mia da Covid-19 e já alcançou a marca 
de 90% de conclusão. A informação é 
da Secretaria Municipal de Obras Pú-
blicas e Infraestrutura (Semov).  

De acordo com o titular da Semov, 
secretário Carlson Gomes, os serviços 
estão programados para terminar no 
primeiro semestre de 2021. Ao térmi-
no das obras, mais de 320 ruas estarão 
drenadas e pavimentadas. O trabalho 
acabará, de vez, com os problemas de 
alagamentos no inverno e poeira na 
temporada de verão na maior região 
da cidade.   

“O saneamento integrado é uma 
revolução na vida dessas comuni-
dades. Uma ação da Prefeitura que 
mudará para sempre a realidade dos 
moradores dos bairros contemplados. 
Um projeto ousado, dividido em dois 
lotes, com o primeiro já executado, e 
o segundo com 90% de finalização”, 
explicou o secretário Carlson.  

Orçado em mais de R$ 130 mi-
lhões de reais (em uma parceria entre 
o Governo Federal e a Prefeitura do 
Natal), o projeto iniciou em fins de 
2018. “No primeiro lote, foram drena-
das e pavimentadas 22 ruas no Parque 
dos Coqueiros, 36 na Vila Paraíso e 27 
no Loteamento José Sarney, bem co-
mo a lagoa de captação do Parque dos 
Coqueiros, que teve a sua capacidade 
ampliada. Nesta etapa, foram investi-
dos R$ 27 milhões”, ressaltou o titular 
da Semov. 

Outras comunidades beneficiadas 
pelo trabalho da Prefeitura do Natal 
com os serviços de saneamento inte-
grado na Zona Norte foram os con-
juntos Brasil Novo e Novo Horizonte. 
A Prefeitura investiu R$ 44 milhões em 
drenagem e pavimentação de 80 ruas. 

Os serviços na segunda etapa de 
obras, que engloba os loteamentos 
Nordelândia, Boa Esperança, Cida-
de Praia, Câmara Cascudo, Parque 
Industrial e Bom Jesus tiveram início 

Saneamento integrado da Zona 
Norte passa dos 90% de execução
INFRAESTRUTURA  | Mesmo com pandemia da Covid-19, os serviços estão programados para serem finalizados no primeiro semestre de 2021. Ao término das obras, mais de 320 ruas 
estarão drenadas e pavimentadas na maior região da capital potiguar. Trabalho acabará com os problemas de alagamentos no inverno e poeira na temporada de verão na cidade

na metade do ano de 2019 e continu-
am em ritmo acelerado de trabalho. 
“Com o cronograma de serviços em 
ordem, acredito que agora no primei-
ro semestre entregamos tudo. Dando 
assim, maior qualidade de vida para 
todos os moradores contemplados”, 
finalizou o secretário Carlson Gomes, 
da Semov. 

NORDELÂNDIA 100% PAVIMENTADA 
Os investimentos realizados pela 

Prefeitura mudaram completamente 
a realidade do Loteamento Nordelân-
dia. A comunidade não possui mais 
rua sem ser drenada e pavimentada. A 
gestão municipal executou os serviços 
nas 33 vias do local. Esse momento 
vivido pelos moradores da comuni-
dade aconteceu graças ao avanço do 
projeto de saneamento integrado. No 
fim de 2019, a Prefeitura também en-
tregou quatro novas lagoas de capta-
ção na Zona Norte – serviços bastante 
reivindicados pela população.  

OPERAÇÃO TAPA BURACOS 
Na última terça-feira 22, os bairros 

de Candelária, na Zona Sul, e Igapó, na 
Zona Norte, receberam os serviços da 
Operação Tapa Buracos, da Prefeitura 
do Natal. O destaque é a manutenção 
de vias pavimentadas com paralelepí-
pedos. De acordo com o secretário 
Carlson Gomes, o trabalho foi realiza-
do na travessa Santa Luzia, no Igapó, e 
na rua Frei Henrique de Coimbra, no 
bairro de Candelária. Os serviços des-
ta terça-feira foram finalizados com 
a manutenção da rede de drenagem. 
“Continuamos na av. Mário Negócio, 
nas Quintas, e na rua Caraúbas, no 
Potengi”, finalizou o secretário.

33
é o número de ruas que já foram 
pavimentadas em Nordelândia

 Mais de 320 ruas estarão pavimentadas na Zona Norte de Natal até o primeiro semestre de 2021

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal já investiu R$ 44 milhões em drenagem e pavimentação de 80 ruas

PREFEITURA DO NATAL
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Natal no enfrentamento à Covid-19
Os três Centros de Enfrentamen-

to à Covid-19 de Natal aten-
deram mais de 35 mil pessoas 

desde julho. As unidades em funcio-
namento na capital potiguar prestam 
importante serviço para conter a 
transmissibilidade do coronavírus ao 
reduzir a ida de pessoas com sinto-
mas leves aos serviços de urgências 
ou hospitais, assim atuando na identi-
ficação precoce dos casos de infecção 
pela doença.

O serviço dos centros de atendi-
mento já permitiu que mais de 50 mil 
pessoas passassem pela testagem da 
Covid-19. A ação atua para manejo 
adequado das pessoas que apresen-
tam sintomas de síndrome gripal (SG) 
e de infecção pelo novo coronavírus.

Com a atuação das unidades, a 
proposta é que o serviço componha o 
fluxo de cuidado na Rede de Atenção 
à Saúde (RAS), atendendo os casos 
leves e encaminhando os casos graves 
para a rede de urgência e emergência 
ou rede hospitalar.

Em Natal, os Centros de Enfren-
tamento à Covid-19 estão instalados 
no Ginásio Nélio Dias, na Zona Norte; 
no Centro de Referência em Educação 
Aluízio Alves (Cemure), na Zona Oes-
te; e no Palácio dos Esportes, na Zona 
Leste. De acordo com a prefeitura, a 
medida se faz necessária em razão da 
procura crescente da população.

O espaço físico dos Centros de 
Atendimento — instalados em am-
bientes amplos e abertos — é bem are-
jado e limpo, permitindo que o serviço 
de clínica médica aconteça de acordo 
com as regras de biossegurança, bem 
como assegura o distanciamento 
mínimo entre o profissional da saú-
de e o paciente. Além disso, todos os 
profissionais que atuam nestes locais 
trabalham fazendo uso de máscaras 
cirúrgicas para receber os usuários 
sintomáticos respiratórios logo na 
porta de entrada.

PANDEMIA  | Serviços de saúde 
de Natal atuam nas ações de 
enfrentamento à Covid-19. 
Prefeitura Municipal do Natal 
abriu diversas frentes para 
atender o público 

Dentro do centro de atendimen-
to, o paciente passa por uma triagem 
de enfermagem, onde é verificado 
temperatura, pressão, oxímetro, peso, 
altura e é preenchido um formulário 
com todos os dados do paciente. De-
pois disso, o paciente é encaminhado 
para o atendimento médico, que pode 
requisitar a testagem de swab (RT/
PCR) e a prescrição de medicamentos, 
que é entregue ao pela farmácia insta-
lada no local.

O Hospital de Campanha de 
Natal foi inaugurado em 4 de maio 
deste ano. A unidade de saúde já 
atendeu quase mil pessoas ao lon-
go dos últimos meses. A taxa de 
alta hospitalar ultrapassa os 80%.

A unidade tem 120 leitos hos-
pitalares para atendimento do pú-
blico. Vale lembrar que o hospital 
funciona como “unidade de porta 
fechada”. O paciente atendido no 
local precisa ter sido encaminhado 
por uma Unidade Básica de Saúde, 
os Centros de Enfrentamento à 
Covid-19 ou as Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs).

Os pacientes são acompanha-
dos diariamente por uma equipe 
multidisciplinar de 450 profissio-
nais entre médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas, farmacêuticos, 
bioquímicos, assistentes sociais, 
técnicos de enfermagem, enge-
nheiros clínicos, técnicos de labo-
ratório, técnicos em radiologia e 
auxiliares de farmácia.

O hospital atua com 100 leitos 
de enfermaria e outros 20 leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Os pacientes internados em 
vagas críticas têm monitores cardí-
acos, bombas de infusão e estrutu-
ra para hemodiálise. Além disso, a 
unidade hospitalar também conta 
com o serviço de tomografia, labo-
ratório, farmácia, sala de assistên-
cia social e necrotério. O Hospital 
de Campanha também oferta ser-
viços de auriculoterapia, massote-
rapia, relaxamento e Reflexologia.

ATENDIMENTOS 
NO HOSPITAL DE 
CAMPANHA

O Hospital de Campanha de Natal foi inaugurado em 4 de maio deste ano. A unidade de saúde já atendeu quase mil pessoas ao longo dos últimos meses e tem 120 leitos hospitalares

No centro de atendimento, o paciente passa por triagem de enfermagem, é encaminhado para atendimento clínico, passa por testagem de swab (RT/PCR) e, por fim, recebe prescrição de medicamentos
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Natal no enfrentamento à Covid-19
Desde o início da pandemia, as 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
são referência para acompanha-
mento de casos leves para casos 
leves da Covid-19. O serviço serve 
para a identificação precoce e en-
caminhamento rápido dos casos 
graves aos serviços de urgência 
para Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA) e hospitais. Para me-
lhorar o atendimento ao público, 
os serviços das UBS tiveram o ho-
rário de funcionamento estendido 
em toda a Natal.

Cada distrito sanitário da ci-
dade do Natal dispõe de duas uni-
dades básicas com funcionamento 
em horário estendido, das 7h às 
19h ou das 8h às 20h. A população 
pode contar com a USF Panatis e 
USF Vale Dourado no Distrito Nor-
te II, UBS São João e USF Brasília 
Teimosa no Distrito Leste, USF Fe-
lipe Camarão 2 e USF Bom Pastor 
no Distrito Oeste e USF Rosângela 
Lima e UBS Nova Descoberta no 
Distrito Sul. ODistrito Norte I pas-
sa a atender da mesma forma com 
a UBS Pajuçara e USF Nova Natal.

Na rede de urgência existem 
52 leitos especializados, sendo 15 
destes em sala vermelha com su-
porte para ventilação mecânica: 
UPA Satélite (3 leitos em sala ver-
melha e 8 leitos em sala amarela), 
UPA Esperança (5 leitos em sala 
vermelha e 10 leitos em sala ama-
rela), UPA Potengi (3 leitos em sala 
vermelha e 8 leitos em sala amare-
la), UPA Pajuçara (3 leitos em sala 
vermelha e 8 leitos em sala ama-
rela) e Hospital dos Pescadores (1 
leito em sala vermelha e 3 leitos 
em sala amarela).

Além do atendimento clínico, 
a Secretaria Municipal de Saúde 
adotou, de forma pioneira, um 
programa de tratamento precoce 
da Covid-19. Em Natal, os pacien-
tes com sintomas da doença, após 
passarem pelo atendimento médi-
co, recebem medicamentos para 
a profilaxia do novo coronavírus. 
A prescrição médica indica o uso 
de ivermectina, hidroxicloroquina, 

azitromicina, entre outras drogas.

MONITORAMENTOS 
DOS CASOS DE COVID-19

A Secretaria Municipal de Saú-
de de Natal (SMS) iniciou o moni-
toramento dos casos via telefone, 
com ligações diárias aos pacientes 
que testam positivo e ficam em 
isolamento domiciliar. O intuito é 
de monitorar os sintomas. 

O serviço de rastreamento é 
de responsabilidade das Unidades 
Básicas de Saúde dos municípios, 
sendo uma recomendação do Mi-
nistério da Saúde. Atualmente, o 
Departamento de Atenção Básica 
(DAB) da SMS Natal desenvolve 
esse trabalho de acompanhamen-
to aos pacientes notificados pela 
Covid-19.

O monitoramento é feito com 
algumas informações contidas na 
ficha de notificação preenchida 
nas unidades; e alerta para indiví-
duos que podem passar pelo setor 
com envio de códigos ou solicita-
ção de dados financeiros durante 
as ligações. 

A plataforma utilizada é o 
Sistema de Atenção e Vigilância 
em Saúde, que dispõe de alguns 
dados que podem ser solicitados 
ou confirmados no momento das 
ligações: nome completo, CPF, e 
endereço, por exemplo.

Em junho passado, a Secreta-
ria de Saúde promoveu ações de 
testagem em massa para detecção 
de pessoas infectadas com a Co-
vid-19. Ao todo, foram realizados 
11.624 testes, em esquema de dri-
ve thru, em postos montados na 
Arena das Dunas, na Zona Sul de 

Natal, e no Ginásio Nélio Dias, na 
Zona Norte.

Na Arena das Dunas, foram 
feitos 5.425 exames, sendo 924 
positivos e 4.501 negativos. Já no 
Nélio Dias foram feitos 6.199, tes-
tes, sendo 1.345 positivos e 4.844 
negativos. Todos os casos posi-
tivos foram encaminhados para 
unidades de atendimento de casos 
de Covid-19.

FISCALIZAÇÃO 
DE AGLOMERAÇÕES

A Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública e Defesa Social 
(Semdes) iniciou ação educativa 
e fiscalização no intuito de com-
bater as atitudes que agem contra 
as normas legais de prevenção ao 
contágio pelo Covid-19. Com o 
decreto nº 12.116/2020, publicado 
em edição extra no Diário Oficial 
do Município (DOM) da sexta-fei-
ra (04), a Prefeitura do Natal age no 
sentido de proteger a população 
fiscalizando mais intensamente 
lojas, bares e restaurantes de Natal.

As Guarnições do Grupamen-
to de Ação Patrimonial da Guarda 
Municipal do Natal (GMN) atu-
am para impedir aglomerações, 
conscientizar a população para o 
uso de máscaras e garantir o dis-
tanciamento social da população. 
Nos últimos dias, mais de nove mil 
máscaras foram distribuídas em 
Natal

Apesar de a estrutura monta-
da pela Prefeitura do Natal para 
casos de Covid-19, a Secretaria 
Municipal de Saúde aponta que 
as medidas de prevenção biossa-
nitária devem ser mantidas pela 
população. 

Os integrantes do Comitê 
Científico de Enfrentamento à 
Covid-19 em Natal mostrou que 
em novembro houve aumento 
significativo no número de casos 
na capital e isso requer da popu-
lação mais cuidados e medidas de 
higiene, como o uso de máscaras, 
distanciamento social e o uso do 
álcool em gel.

ATENDIMENTO BÁSICO COM HORÁRIO ESTENDIDO

O Hospital de Campanha de Natal foi inaugurado em 4 de maio deste ano. A unidade de saúde já atendeu quase mil pessoas ao longo dos últimos meses e tem 120 leitos hospitalares

No centro de atendimento, o paciente passa por triagem de enfermagem, é encaminhado para atendimento clínico, passa por testagem de swab (RT/PCR) e, por fim, recebe prescrição de medicamentos

35 mil
é o número de pessoas atendidas 

nos Centros Covid-19 em Natal

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN

NEY DOUGLAS /AGORA RN
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Semtas amplia medidas para gerar 
emprego e auxiliar a população
SERVIÇOS | Secretaria de Trabalho e Assistência Social retomou as atividades dos Centros Públicos de Emprego para prover vagas de trabalho para a população da capital do Rio 
Grande do Norte; ações da pasta também reforçam atendimentos para idosos e grupos populacionais em vulnerabilidade social; Semtas ainda investiu na agricultura familiar

A Secretaria de Trabalho e Assis-
tência Social (Semtas) de Natal 
reforçou as ações para garantir 

acesso às vagas de emprego na capital 
potiguar, mesmo diante do cenário 
da pandemia da Covid-19. O serviço 
também é feito para prover vagas para 
pessoas com deficiência como também 
as de primeiro emprego. Para isso, a se-
cretaria municipal retomou as ativida-
des dos  Centros Públicos de Emprego, 
Trabalho e Renda nos bairros de Cidade 
Alta e do Alecrim. 

Além disso, a Semtas atualiza dia-
riamente, através do Portal de Vagas, as 
oportunidades de emprego abertas pa-
ra a capital. Para ter acesso às vagas, os 
interessados devem procurar a listagem 
no endereço eletrônico da Semtas. Os 
natalenses também devem se cadastrar 
nos Centros Públicos de Emprego, Tra-
balho e Renda. Para fazer o cadastro, os 
documentos necessários são: identida-
de, CPF, Carteira de Trabalho, número 
do PIS e comprovante de residência

As duas unidades têm atendimen-
tos presenciais  das 9h às 16h, de segun-
da a sexta, com horário agendado por 
telefone e respeitando todas as regras 
de segurança sanitária para a retomada. 

Os Centros Públicos são unidades 
da Prefeitura do Natal para o enfrenta-
mento do desemprego no município. 
Nos locais, os natalense podem dar 
entrada no seguro-desemprego, fazer 
cadastro para ser encaminhado para 
vagas de trabalho, fazer a emissão da 
Carteira de Trabalho Digital através de 
aplicativo no próprio aparelho celular, 
entre outros serviços.

 Os agendamentos podem ser feitos 
pelos telefones 3232.4233, para atendi-
mento no Alecrim (Rua Fonseca e Silva 
1112, em frente ao Instituto dos Cegos); 
e 3232.4922, na Cidade Alta (Rua João 
Pessoa, em frente à Praça Padre João 
Maria). 

“Em decorrência da situação de 
calamidade pública, muitas empresas 
fizeram dispensa em massa dos co-
laboradores e, sem emprego, muitos 
deles estão enfrentando dificuldades. 
Para inúmeros cidadãos, os serviços 

que oferecemos como dar entrada no 
seguro-desemprego representam não 
apenas sua sobrevivência, mas também 
dos seus familiares”, explica a secretária 
Andréa Dias.

SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA
Durante o isolamento social, a Se-

cretaria Municipal de Trabalho e Assis-
tência Social teve que se reinventar para 
manter o atendimento à população de 
forma não presencial. O órgão manteve 
cinco Centros de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos, que atendem 
crianças, adolescentes e idosos. Com 
os decretos para distanciamento social, 
eles foram fechados, mas passaram a 
atender os usuários de maneira remota. 

Com o fechamento das escolas, as 
crianças e adolescentes passaram a 
ficar o dia todo em casa, já os idosos iso-
lados. Cabe ao Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 
que atende atualmente a 305 crianças 
e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, 
o desenvolvimento da autonomia deles, 
a partir dos interesses, demandas e po-
tencialidades de cada faixa etária.

O Serviço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos dos idosos possui 
um trabalho social que objetiva o desen-
volvimento de atividades que contribu-
am para o fortalecimento de vínculos 

familiares e do convívio comunitário, a 
prevenção de situações de risco social 
e o desenvolvimento da autonomia e 
da sociabilidade das pessoas na tercei-
ra idade. Atualmente, 900 idosos são 
assistidos diretamente pelo Município. 
E a Semtas atende ainda 53 grupos 
independentes, nas quatro zonas da 
cidade, que somam mais de quatro mil 
usuários.

Em Natal, o Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
é realizado nos centros de convivência 
existentes na área de abrangência e nos 
Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS), através da Semtas. Os 
Centros de Convivência Marly Sarney e 
Ivone Alves atendem os idosos e os Cen-
tros de Convivência da Redinha, Cidade 
Nova e Santos Reis atendem crianças e 
adolescentes.

 Além disso, fazem também tele-

atendimentos aos usuários, a fim de 
acompanhar a situação socioeconômi-
ca e os vínculos familiares durante iso-
lamento social, com orientações acerca 
de prevenção à Covid-19; mobilização 
das comunidades Santos Reis, Rocas e 
Brasília Teimosa, através de mensagens 
em carros de som, sobre cuidados com 
a higiene e uso de máscaras, em articu-
lação com a Unidade Básica de Saúde 
dos bairros.

 
A Prefeitura do Natal, através da 

Secretaria Municipal do Trabalho 
e Assistência Social, está captando 
6,4 toneladas de alimentos produ-
zido por agricultura familiar, no 
período de dezembro de 2020 até 
junho de 2021, através do progra-
ma emergencial de enfrentamento 
à Covid-19, chamado Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), 
gerenciado pelo Departamento 
de Segurança Alimentar (DSA) da 
Semtas.

O PAA foi criado para promover 
o acesso à alimentação e incentivar 

a agricultura familiar. Os alimentos 
serão destinados a pessoas em si-
tuação de insegurança alimentar e 
nutricional e ao público atendidos 
pela rede socioassistencial e pelos 
equipamentos públicos de alimen-
tação e nutrição.  

“Foram cadastrados produto-
res que se encaixam nos critérios 
do programa e que já participam 
da Feira da Agricultura Familiar, 
projeto fomentado e acompanhado 
pela Semtas, através do DSA, que 
gera emprego e renda para famí-
lias agricultoras e oferta alimentos 
saudáveis para as quatro zonas de 
Natal. Além da Feira da Agricultura 
Familiar, temos o Banco de Alimen-
tos, com o objetivo de reduzir o des-
perdício e combater à fome; o Sopa 
Solidária, que atende a 15 comuni-
dades e cerca de oito mil pessoas”, 
explica Andréa Dias.

São beneficiadas: Escola Ambu-
latório Padre João Maria, Instituto 
de Educação e Reabilitação de Ce-
gos, Lar da Vovozinha, Associação 
Casa de Idosos Jesus Misericordio-
so, Lar Fabiano de Cristo, Lar do 
Ancião Evangélico (LAE), além das  
Escolas Estaduais Euripedes Bar-
sanulfo, Hegesippo Reis e Leonor 
Lima.

As instituições cadastradas 
atenderam aos normativos previs-
tos nas resoluções 81 e 83 do Grupo 
Gestor do Programa de Aquisição 
de Alimentos (GGPAA) e foram 
selecionadas por critérios relativos 
ao maior grau de vulnerabilidade 
social do público atendido, e que 
recebem menos recursos para ga-
rantia da segurança alimentar e 
nutricional de órgãos e programas 
do poder público ou por iniciativas 
da sociedade civil.  

Inicialmente, 2,5 toneladas de 
alimentos serão destinadas às ins-
tituições via Banco de Alimentos, 
das quais aproximadamente duas 
toneladas já foram doadas”, relata 
Herick Martins de Carvalho, diretor 
do DSA. 

Serviços dos  Centros Públicos de Emprego, Trabalho e Rendada Prefeitura do Natal podem ser agendados por telefone pela população

SEMTAS

900
é o número de idosos que 

recebem atendimento da Semtas

PROGRAMA DE 
AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS
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Natal ganha 
centro de 
iniciação ao 
esporte
FORMAÇÃO | Prefeitura do Natal inaugurou este ano importantes 
espaços para a promoção de atividades esportivas e de lazer

A Zona Norte de Natal ganhou o 
Centro de Iniciação ao Esporte. 
O espaço foi construído no con-

junto Nova Natal, ao lado do Ginásio 
de Esportes Nélio Dias, e tem como 
meta formar atletas para várias mo-
dalidades. O local terá duas quadras, 
sendo uma coberta com arquibanca-
da móvel, academia, 16 salas e toda a 
estrutura será adaptada para receber 
paratletas.

O Centro de Iniciação ao Esporte 
tem potencial para utilização por até 
24 horas, com a realização de ativida-
des em 14 modalidades esportivas. 
O local será equipado com arquiban-
cadas móveis para até 90 pessoas, 
ginásio, sala de professores e técnicos, 
academia, enfermaria, banheiros e ves-
tiários. 

Além disso, o CIE também terá 
acessibilidade para pessoas com defi-
ciência, quadra poliesportiva com piso 
especial, grades de proteção, traves 
de futebol e tabelas de basquetebol. 
A Prefeitura de Natal disponibilizou o 
terreno onde o Centro vai funcionar. 
Vai também investir na implantação 
de vias de acesso, paisagismo, ilumina-
ção externa e manutenção do equipa-
mento.

Ao todo, foram investidos R$ 4,2 
milhões, sendo R$ 3,2 milhões do Go-
verno Federal, da Secretaria Especial 
do Esporte, vinculado ao Ministério da 
Cidadania, e R$ 986 mil de contraparti-
da de Natal.

“É um equipamento esportivo da 
maior importância para atender várias 
modalidades esportivas. É um espaço 
que serve também para instalação e 
desenvolvimento de eventos”, disse o 
prefeito Álvaro Dias.

Segundo o secretário de Esportes 
de Natal, Cláudio Porpino, o projeto vai 
contemplar até 20 modalidades, sendo 
13 olímpicas, seis paralímpicas e uma 
não olímpica, que é o futsal. A ideia é 

que o espaço receba projetos sociais, 
escolinhas, estudantes e alunos com 
potencial desenvolvedor para receber, 
inicialmente, 1.500 alunos.

“É um projeto interessante, porque 
vamos ter descoberta de talentos que 
começam com 5,6 anos e vão até os 
15 anos. Vamos atender quase 1.500 
crianças e a gente espera ter gente 
despontando na ginástica, judô, vôlei, 
basquete, todas as modalidades, espe-
ramos gente despontando no cenário 
mundial”, disse Porpino.

O espaço conta com uma quadra 
coberta, salas de administração, ves-
tiários, banheiros e outras salas. Além 
disso, há outra quarta externa, para 
prática de vôlei e handebol.

ESTAÇÃO DE ESPORTES DE AREIA
Natal ganhou a primeira Estação 

de Esportes de Areia de Natal. O novo 
equipamento esportivo conta com um 
complexo de nove campos e quadras 
e está localizado na Praça Presidente 
Tancredo Neves, no conjunto Ponta 
Negra, na zona Sul da capital potiguar.

A atleta Patrícia Lessa, mais co-
nhecida por Patricinha, que já foi seis 
vezes campeã mundial e dez vezes 
campeã brasileira de futevôlei, presti-
gia a abertura oficial. Na ocasião, ela 
promove uma uma Clínica de Futevô-
lei (oficina) e Altinha (modalidade de 
esporte de praia) no espaço esportivo 
para o público inscrito. 

No sábado, 7 de dezembro, a Es-
tação Ponta Negra recebeu a primeira 
partida oficial: o clássico potiguar 
América x Alecrim pelo Beach Soccer. 
A partida aconteceu  no campo princi-
pal do novo complexo esportivo e terá 
importantes figuras da modalidade, 
como o atleta André Bigode, tetracam-
peão da Copa do Mundo FIFA. O tor-
neio “Futevôlei Pelo Mundo” também 
está na programação de abertura da 
Estação de Esportes de Areia.Centro de Iniciação ao Esporte e a Estação de Esportes de Areia de Natal foi inaugurado para permitir a formação de atletas em Natal

PREFEITURA DO NATAL
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