
NATAL/RN, SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2021 | EDIÇÃO Nº 25 | ANO 2  | 7.500 EXEMPLARES
Agora Natal é informe publicitário produzido com material da Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Natal

GORANATALA

SERVIÇOS ESSENCIAIS 
DA PREFEITURA DO 
NATAL CONTINUAM 
FUNCIONANDO 

SEMURB E GUARDA 
MUNICIPAL AGEM 
EM CONJUNTO PARA 
COIBIR AGLOMERAÇÕES

SEMSUR FAZ MELHORIAS 
NO MERCADO DO PEIXE 
PARA AS VENDAS DA 
SEMANA SANTA

GESTÃO. 2 | Secretarias suspenderam 
atendimento presencial devido o 
momento crítico da Covid-19. Apesar 
disso, os serviços essenciais continuam 
em funcionamento para a população

RESTRIÇÕES. 3 | Operações estão 
divididas por quatro regiões de Natal e 
compostas por equipes da Polícia Militar 
e de secretarias municipais e estaduais. 
Fiscalização ocorre todos os dias

INFRAESTRUTURA. 6 | Secretaria iniciou 
trabalhos de manutenção, reparos 
e pintura do Mercado do Peixe. 
As melhorias vão possibilitar boas 
condições sanitárias para a população

JOSÉ ALDENIR DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DO NATAL

PREFEITURA 
ABRE NOVOS 
HOSPITAIS

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DO NATAL

MAIS LEITOS. 4 E 5 | Prefeitura do Natal 
iniciou a ampliação da rede hospitalar 
para atender pacientes com Covid-19. 
Objetivo é desafogar o serviço das UPAs. 
Esta semana, com um total de 41 leitos, 
foi aberto o Hospital de Campanha da 
Zona Sul. Ainda este mês, outros 50 semi-
leitos passam a atender no Hospital Dia, 
na Zona Leste. Em abril, com 20 leitos de 
enfermaria, começa a operar novo hospital 
em Felipe Camarão, na Zona Oeste.
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As secretarias municipais da 
capital potiguar suspende-
ram o atendimento presen-

cial devido o momento crítico da 
Covid-19, seguindo as determina-
ções do Decreto formalizado entre 
Prefeitura do Natal e Governo do 
Estado. Neste primeiro momento, a 
suspensão do atendimento aconte-
ce até o dia 2 de abril. 

Apesar da interrupção do aten-
dimento público nas repartições 
públicas, os serviços essenciais 
continuam em funcionamento para 
a população, os quais estão inse-
ridos limpeza urbana, cemitérios, 
iluminação pública, coleta de lixo, 
fiscalização e administração tribu-
tária, call center, entre outros.

A Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos (Semsur) está man-
tendo o funcionamento integral 
dos seus setores essenciais. Pelo 
call-center (0800 281 8980) o atendi-
mento é das 8h às 18h. Os Mercados 
Públicos vão funcionar apenas com 
opção de delivery, sem possibilida-
de de consumação no local. A lim-
peza pública dos Verdinhos estará 
operando de segunda a sábado, nos 
turnos da manhã e tarde. Já as Fei-
ras livres continuam normalmente, 
de domingo a domingo, de 5h às 
13h.

CEMITÉRIOS 
Os oito cemitérios públicos de 

Ponta Negra e Nova Descoberta, na 
zona Sul; o cemitério do Alecrim, na 
zona Leste; os cemitérios do Bom 
Pastor I e Bom Pastor II, na zona 
Oeste; e os cemitérios de Igapó, 
Redinha e Pajuçara, na zona Norte. 
Todos funcionam das 7h às 11h e 
13h às 17h, de domingo a domingo.

COLETA 
A Companhia de Serviços Ur-

banos de Natal (Urbana) está aten-
dendo a população de forma virtual 
e por telefone. O atendimento ao 
público está suspenso. A área de 
operações manterá seus horários, 
gerenciada pelos gerentes e encar-

Os fiscais e técnicos de diver-
sas secretarias municipais 
integram uma operação 

conjunta de fiscalização em Natal, 
que começou no dia 20 de março, 
em atendimento ao decreto con-
junto assinado pela Prefeitura do 
Natal e Governo do Estado para 
o enfrentamento da Covid-19. A 
operação tem participação das 
secretarias de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb) e Serviços 
Urbanos (Semsur), assim como 
Guarda Municipal, Vigilância Sa-
nitária, Procon Natal e Defesa Civil 
Municipal. 

De acordo com a secretária 
Sheila Freitas, as operações estão 
divididas por quatro regiões de 
Natal e compostas por equipes da 
Polícia Militar e das secretarias 
municipais e estaduais. A fiscaliza-
ção ocorre todos os dias, de domin-
go a domingo, e tem foco no setor 
econômico não essencial, visando 
ao cumprimento do decreto. Uma 
outra operação é feita em paralelo 
pelas forças de segurança do Go-
verno. 

Eventos que ocasionam aglome-
ração são o alvo da fiscalização, as-
sim como são visitados quiosques, 
bares e restaurantes que estiverem 
oferecendo serviços fora do que 
está estabelecido no decreto, como 
salão ou self-service de padarias. 
As multas aplicadas pelos fiscais 
constam na legislação municipal vi-
gente de Meio Ambiente, Vigilância 
e Defesa Civil, conforme artigo do 
Decreto estadual. Os trabalhadores 
que estiverem infringindo alguma 
lei estão sendo alertados e multa-
dos, caso haja reincidência.

No primeiro fim de semana 
com o novo decreto conjunto em 
vigência, um hotel da Via Costei-
ra terminou sendo notificado por 
colocar jogos de guarda-sóis e es-
preguiçadeiras na orla. Outras três 
autuações foram registradas, além 
do fechamento de um estabeleci-
mento na Zona Sul de Natal. 

“Na ocasião da vistoria dos fis-

Serviços essenciais ofertados pela 
Prefeitura funcionam normalmente

Semurb e Guarda Municipal agem 
para coibir aglomerações em Natal

ATENDIMENTO | Secretarias municipais suspenderam atendimento presencial devido o momento crítico da Covid-19. Apesar da interrupção do atendimento nas repartições públicas,  
os serviços essenciais continuam em funcionamento para a população, os quais estão inseridos limpeza urbana, cemitérios, iluminação pública, coleta de lixo, fiscalização e outros

AÇÕES | Operações estão divididas por quatro regiões de Natal e compostas por equipes da Polícia Militar e de secretarias municipais e estaduais. Fiscalização ocorre todos os dias, 
de domingo a domingo, e tem foco no setor econômico não essencial, visando o cumprimento do decreto conjunto que definiu medidas mais restritivas até o fim do dia 2 de abril
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Coleta de lixo realizada pela Urbana continua durante dias de isolamento social rígido

Atendimento presencial foi suspenso no Procon Natal desde a última segunda-feira Multas aplicadas pelos fiscais da Prefeitura constam na legislação municipal vigente Eventos que ocasionam aglomeração são o alvo da fiscalização conjunta em Natal

Barracas e quiosques das praias só podem funcionar de segunda-feira a sexta-feira, sendo vedado o funcionamento nos fins de semana

regados da Companhia de Serviços 
Públicos de Natal.  Coleta, varrição, 
capinação estão funcionando nor-
malmente.  Os canais para atendi-
mento por telefone são o Alô Lim-
peza (843232-9999).

PROCON NATAL 
O Procon Natal suspendeu aten-

dimento presencial desde a última 
segunda-feira. As audiências de 
conciliação já programadas estão 

sendo reagendadas pelo setor jurí-
dico que entrará em contato com as 
partes quando o órgão voltar a sua 
forma presencial. O atendimento à 
população acontece, das 8h às 12h, 
pelos seguintes canais de comuni-
cação: Whatsapp: 98870 3865 ou 
por e-mail: procon@natal.rn.gov.br.

PORTAL DIRECTA 
A Secretaria Municipal de Mobi-

lidade Urbana (STTU) vai restringir 

cais observaram a presença de nove 
jogos de guarda-sóis com espre-
guiçadeiras instalados na faixa de 
orla em frente ao hotel. Nem todos 
estavam ocupados e foram imedia-
tamente retirados pelos funcioná-
rios, após a orientação dos agentes”, 
contou o supervisor de fiscalização 
de plantão da Semurb, Gustavo Szi-
lagyi.

Atualmente, as barracas e quios-
ques das praias só podem funcio-

nar de segunda-feira a sexta-feira, 
sendo vedado o funcionamento nos 
sábados, domingos e feriados. Com 
o específico fim de evitar a aglome-
ração de pessoas na orla marítima 
e resguardar o interesse da coleti-
vidade na prevenção de contágio 
e enfrentamento da pandemia da 
Covid-19, está proibida a concen-
tração, circulação e permanência 
de pessoas nas praias urbanas de 
Natal nesses dias, excetuando-se a 

prática de caminhadas ou ativida-
des esportivas individuais que não 
causem aglomeração.

“A grande maioria dos bares es-
tava fechado. E os locais vistoriados 
como restaurantes e lanchonetes 
operavam com sistema delivery, 
assim como as conveniências”, co-
mentou o fiscal da Semurb, ainda 
sobre as fiscalizações do sábado e 
domingo, 20 e 21 de março. 

A população também pode ser 

um agente fiscalizador realizando 
uma denúncia, que pode ser anô-
nima, entrando em contato pelo 
telefone da Ouvidoria da Semurb 
no (84) 3616-9829, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h, ou ainda 
pelo e-mail ouvidoria.semurb@na-
tal.rn.gov.br. 

Além do canal 24 horas do Ciosp 
pelo 190 e o 181 (Disk Denúncia- 
Polícia Civil) nos fins de semana e 
feriados.

o acesso aos prédios administra-
tivos da entidade e suspender o 
atendimento presencial ao público 
no período de vigência do decreto. 
O acesso aos prédios só está sendo 
liberado por servidores, estagiários, 
prestadores de serviços e Guarda 
Municipal de Natal. Segundo o ór-
gão, nove serviços estão sendo pres-
tados apenas pelo portal https://
directa.natal.rn.gov.br 

São eles: Recursos de infração 
de trânsito à Defesa Prévia, Junta 
Administrativa de Recursos de In-
frações (JARI) e Conselho Estadual 
de Trânsito (CETRAN); Indicação 
de condutor de infração de trânsi-
to;Solicitação de ressarcimento de 
valores de multa de trânsito; Soli-
citação de prescrição de multas de 
trânsito; Solicitação de antecipação 
de geração de penalidade de multa 
de trânsito; Recurso de infração de 
transporte; Solicitação de ressarci-
mento de valores de multa de trans-
porte; Solicitação de prescrição de 
multa de transporte; Análise de Re-
latório de Impacto sobre o Trânsito 
Urbano (RITUR).

Por outro lado, estão suspensas 
a emissão e renovação de carteira 
de operador de transporte para os 
trabalhadores das empresas de ôni-
bus e dos serviços de transporte op-
cional, táxis, escolares e motofrete;  
Renovação dos cartões de gratuida-
de de transporte; Emissão de car-
tão de estacionamento para vagas 
especiais; Vistoria dos veículos das 
empresas de ônibus e dos serviços 
de transporte opcional, táxis, esco-
lares e motofrete.

FUNCARTE 
A Secretaria de Cultura (Secult/

Funcarte) suspendeu o atendimen-
to presencial. Para tirar dúvidas 
de assuntos gerais, Lei Aldir Blanc 
e Programa Djalma Maranhão, os 
canais de comunicação são, das 8h 
às 14h, através pelos telefones 3232 
4956/4951, pelo email secult.fun-
carte@natal.rn.gov.br e Whatsapp 
98898-4082.

ADMINISTRAÇÃO 
A Secretaria Municipal de Ad-

ministração, juntamente com a 
Controladoria Geral do Município 
e a Ouvidoria, que dividem o mes-
mo prédio, na Cidade Alta, também 
definiram restrições para quem 
necessita de atendimento na Se-
mad. É realizado pelo endereço de 
e-mail atendimento.semad@natal.
rn.gov.br ou através dos seguintes 
telefones: Atendimento: 3232.1714; 
Secretaria Adjunta de Gestão de 
Pessoas – SAGP: 3232.4990; Secreta-
ria Adjunta de Orçamento e Finan-
ças: 3232.8676 e Secretaria Adjunta 
de Administração Geral – SAAG: 
3232.8658. Os servidores estão em 
horário especial corrido, das 8h às 
14h.

NATALPREV
O Instituto de Previdência dos 

Servidores de Natal (Natalprev) 
suspendeu o atendimento pre-
sencial ao público, priorizando o 
atendimento remoto por e-mail, 
ligações telefônicas ou ainda por 
whatsapp, respeitando o horário 
das 8h às 14h, de segunda à sexta-
-feira, novo período de expediente 
interno devido ao agravamento da 
pandemia.  

O atendimento remoto do Na-
talprev é feito através do endereço 
eletrônico atendimento.natalprev@
gmail.com, além dos canais telefô-
nicos (84) 3232-8841 da recepção e 
(84) 3232-8697, setor de atendimen-
to e cadastro. 

O contato também pode ser 
feito por mensagens instantâneas 
WhatsApp pelo número (84) 99195-
1535, dentro do horário das 08h às 
14h, diariamente, de segunda à sex-
ta-feira. 

Os servidores inativos do muni-
cípio e pensionistas podem acessar 
documentos através do site  www.
natal.rn.gov.br, em sua página ini-
cial, clicando na aba “Contrache-
que”, onde constam as informações 
necessárias para a realização dos 
serviços.

Resumo de ações registradas pela 
Prefeitura do Natal até 22  

de março:
- 43 autos de infração - todas 
a lojas de alimentos e bebidas 

desde shopping, supermercados 
e suas galerias e conveniências;

- 17 interdições a 
estabelecimentos;

- 20 apreensões a equipamentos 
de som;  

- 150 notificações diversas desde 
embargo, multa a interdição de 

uso;

FISCALIZAÇÃO EM NÚMEROS
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A Prefeitura do Natal vai am-
pliar até o fi m do mês a re-
de hospitalar para atender 

casos clínicos da Covid-19. Serão 
abertas três novas unidades hospi-
talares, uma na Zona Leste, outra 
na Zona Sul e uma terceira na Zona 
Oeste da capital, que darão desa-
fogo para o serviço prestado hoje 
pelas Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA) da cidade.

A primeira unidade hospitalar, 
que abriu as portas esta semana, é 
o Hospital de Campanha da Zona 
Sul.  Serão 41 leitos exclusivos para 
pacientes com Covid-19. O imóvel 
pertencia a uma clínica médica par-
ticular, mas estava fechado. A estru-
tura terá 33 leitos de enfermaria, 
quatro leitos semi-intensivos, dois 
de estabilização e dois de admissão, 
mas o prédio tem capacidade para 
abrigar até 50 leitos. 

A unidade montada já conta 
com uma paciente internada e 
aguarda a chegada de mais quatro 
ao longo do dia. O novo hospital es-
tá localizado às margens da BR-101, 
próximo ao Campus da UFRN.

“O novo hospital é mais uma 
materialização da nossa incansável 
luta no combate ao coronavirus 
aqui em Natal. O município não es-
tá medindo esforços para garantir 
a melhor assistência à população 
da capital. Nossas UPAs continuam 
funcionando, nosso Hospital de 
Campanha também, e agora temos 
mais essa unidade à disposição das 
pessoas acometidas pela Covid-19”, 
afi rmou o prefeito Álvaro Dias.

Na parte de recursos humanos, 
a equipe multidisciplinar da unida-
de conta com médicos plantonistas 
e intensivistas, 24 enfermeiros, 56 
técnicos em enfermagem, fi siotera-
peuta, assistente social, psicóloga, 
farmacêutico, técnico em radiolo-
gia, servidores da parte administra-
tiva e maqueiros.

O Município entrou com uma 
ação civil pública com pedido de 

tutela de urgência objetivando, em 
caráter de emergência, a entrega 
imediata das chaves do imóvel. O 
Ministério Público do Estado tam-
bém foi provocado pela Justiça e 
opinou favoravelmente pelo uso 
pela SMS. 

A juíza Virgínia de Fátima Mar-
ques Bezerra, no Tribunal de Justi-
ça do Rio Grande de Norte (TJRN), 
decidiu em 12 de março Município 
poderia utilizar a estrutura, consi-
derando o quadro epidemiológico 
da Covid-19, que se agravou nos 
últimos meses. 

Na decisão judicial, foi estipula-
da multa diária de R$ 50 mil como 
punição a eventual descumprimen-
to por parte do proprietário do imó-
vel, bem como a aplicação de força 
policial, o que não foi necessário.

“Nossa preocupação no mo-
mento é salvar vidas e desafogar as 
UPAs de Natal, que estão operando 
acima da sua capacidade de atendi-
mento. As instalações deste hospi-
tal tem capacidade para 50 leitos”, 
afi rma o secretário municipal de 
Saúde, George Antunes, acrescen-
tando que até o fi nal desta semana 
serão instalados os 30 leitos clínicos 
iniciais. 

HOSPITAL DIA
A segunda unidade preste a 

operar é o Hospital Dia. A estrutu-
ra fi cará dentro das dependências 
do Palácio dos Esportes, no bair-
ro do Tirol, para atendimento de 
pacientes com sintomas leves de 
Covid-19. 

A expectativa é de estrutura de 
atendimento seja inaugurada nos 
próximo dias.

“Estou acompanhando de perto 
a instalação do Hospital Dia, onde 
vamos poder atender a população 
de forma ágil nos primeiros sinto-
mas da Covid. Já foram montados 
os 50 boxes e até a próxima semana 
fi cará pronto para receber os pa-
cientes de Natal”, afi rmou o prefeito 
Álvaro Dias.

A nova unidade de enfrenta-
mento está sendo equipada com 50 
semi-leitos, que são poltronas e su-
portes para soro em formato, para 
assistir os pacientes de pequena a 
média gravidade. 

Segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde, após aberto, o espaço 
funcionará de segunda à sexta-feira, 
das 08 às 16 horas.

O prefeito de Natal explica 
que os pacientes poderão receber 
atendimento durante o dia, para 
o tratamento, e retornar para casa 
para o repouso até receberem a li-
beração médica. 

“Muita gente não tem como 
contar com a ajuda de  familiares 
em casa, e aqui eles serão monito-
rados de forma integral, com assis-
tência de médicos e de enfermei-
ros, soro e medicação”, explicou.

O Hospital Dia contará com 
uma sala de urgência para dar su-
porte aos casos mais graves. Caso 
seja necessário, o paciente poderá 
ainda ser encaminhado para unida-
des hospitalares, como o Hospital 
Municipal de Natal, em Petrópolis, 
ou o Hospital de Campanha, na Via 
Costeira.

PREFEITURA AMPLIA REDE HOSPITALAR DE 
ATENDIMENTO PARA CASOS DA COVID-19
SERVIÇO | Prefeitura do Natal iniciou a ampliação da rede hospitalar da capital para atender casos clínicos da Covid-19 na capital. O objetivo é desafogar o serviço prestado hoje pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, garantindo maior cobertura na área da saúde. Esta semana começou a 
operar o Hospital Natal Sul, com 41 leitos exclusivos para Covid -19. Ainda este mês será aberto o Hospital Dia, na Zona Leste, com 50 semi-leitos. Além disso, para abril, outra unidade passará a atender pacientes na Zona Oeste, com 20 leitos de enfermaria

O novo hospital é mais uma 
materialização da nossa 
incansável luta no combate 
ao coronavirus aqui em 
Natal. O município não está 
medindo esforços para 
garantir a melhor assistência 
à população da capital”

“
ÁLVARO DIAS
PREFEITO

Além das unidades previs-
tas para as zonas Sul e Leste, o 
prefeito Álvaro Dias anunciou a 
abertura de mais um centro para 
tratamento exclusivo de pacientes 
com Covid-19. Trata-se do hospital 
de campanha que irá funcionar na 
Maternidade Felipe Camarão, zo-
na Oeste da capital. O prédio cons-
truído pelo município será dotado 
de 20 leitos de enfermaria e tem 
previsão para entrar em funciona-
mento até a próxima semana, se-
gundo confi rmou o Secretário Mu-
nicipal de Saúde, George Antunes, 
durante reunião com o Prefeito e 
o Comitê Científi co do Município.

De acordo com o prefeito, a ini-
ciativa vai ofertar mais assistência 
à população nesta fase crítica de 
disseminação do vírus e princi-
palmente desafogar as unidades 
de pronto-atendimento que estão 
sobrecarregadas com pacientes de 
várias localidades. “Este Hospital 

HOSPITAL VAI 
ATENDER CASOS 
DE COVID-19 NA 
ZONA OESTE

Felipe Camarão vem para somar 
na estrutura de combate à pande-
mia. Vai funcionar numa mater-
nidade que estava fechada e nós 
iríamos reabrir. Assim podemos 
receber os doentes em fase clínica 
onde é  possível dar uma assistên-
cia global antes do agravamento 
do paciente”, declarou.

Com o Hospital Covid de Fe-
lipe Camarão, a Prefeitura amplia 
para 310 novos leitos de enferma-
ria e mais 74 UTIs para tratamento 
crítico na capital, distribuídos en-
tre o Hospital de Campanha da Via 
Costeira (100 leitos clínicos e 40 
UTIs), Hospital Municipal de Natal 
(60 clínicos e 24 UTIs), Hospital 
dos Pescadores (30 leitos clínicos 
e 10 UTIs), todos em pleno funcio-
namento.

EXPANSÃO

Para suprir a demanda, a rede de enfrentamento ao coronavírus 
do município foi ampliada com 60 leitos de enfermaria e 13 de 

UTIs já em operação no Hospital Municipal de Natal, destinados 
exclusivamente ao tratamento dos pacientes de Covid. Esse número 

chegará a 24 leitos de UTIs Covid no hospital, que fica localizado 
nas proximidades do Palácio dos Esportes. Segundo Álvaro 

Dias, a abertura de novos leitos no Hospital Municipal está sendo 
possibilitada após a transferência gradual de pacientes clínicos 

para rede particular através de convênio com o Município.
Os serviços prestados pela equipe do Centro de Atendimento Covid 
que funciona também no Palácio dos Esportes, como a vacinação 

no drive thru, pedestres e atendimento básico, vão continuar 
normalmente.

310
é o número de novos leitos 

de enfermaria em Natal

Prefeito Álvaro Dias visita a estrutura do novo hospital, que terá 33 leitos de enfermaria, 4 semi-intensivos, 2 de estabilização e 2 de admissão

Hospital de Campanha Zona Sul fi ca na avenida Senador Salgado Filho, 2993, próximo à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Hospital do Dia, na Zona Leste de Natal, será instalado dentro do Palácio dos Esportes

PREFEITURA DO NATAL / DIVULGAÇÃO

PREFEITURA DO NATAL / DIVULGAÇÃOPREFEITURA DO NATAL / DIVULGAÇÃO

NOVOS HOSPITAIS PARA 
CASOS COVID-19 EM NATAL

Hospital Dia
Localização: Ginásio Palácio dos Esportes, Tirol, Zona Sul

Leitos: 50 de enfermaria

Hospital da BR 101
Localização: Avenida Senador Salgado Filho, 2993, próximo à UFRN

Leitos: 30 de enfermaria

Hospital Covid de Felipe Camarão
Localização: Maternidade Felipe Camarão, Zona Oeste

Leitos: 20 de enfermaria

ESTRUTURA HOSPITALAR PARA CASOS COVID-19:
Hospital Municipal de Natal: 23 leitos de UTI e 31 leitos de enfermaria; 

Hospital de Campanha: 38 leitos de UTI e 100 leitos clínicos; 
Hospital dos Pescadores: 30 leitos clínicosHospital dos Pescadores: 30 leitos clínicos
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Semsur faz melhorias no Mercado 
do Peixe para a Semana Santa
ROCAS | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) iniciou os trabalhos de manutenção, reparos e pintura do Mercado do Peixe, localizado na Zona Leste da capital potiguar. 
As melhorias vão possibilitar condições sanitárias e de segurança mais adequadas, tanto para a população quanto para permissionários que vendem pescado no estabelecimento

Com a aproximação da Semana 
Santa e aumento da demanda 
por pescado, a Secretaria Mu-

nicipal de Serviços Urbanos (Semsur) 
está realizando os serviços de manu-
tenção, reparos e pintura do Mercado 
do Peixe, no bairro das Rocas. As me-
lhorias vão possibilitar condições sani-
tárias e de segurança mais adequadas, 
tanto para a população quanto para 
permissionários.

Em razão da pandemia da Co-
vid-19, a Secretaria Municipal de Servi-
ços Urbanos (Semsur) definiu horário 
ampliado no Mercado do Peixe duran-
te a Semana Santa, que será das 7h às 
17h de segunda a sábado, e das 7h às 
12h, aos domingos. 

O novo horário oferece mais op-
ções de comparecimento à clientela, 
evitando aglomerações. Além disso, o 
atendimento obedecerá a protocolos 
já estabelecidos de distanciamento so-
cial, uso de álcool gel, luvas e máscaras 
para os permissionários. O acesso dos 
clientes só será permitido com o uso 
de máscara.

Inaugurado há 13 anos com o 
propósito de impulsionar o pequeno 
comércio de pescados, o Mercado do 
Peixe de Natal é uma das principais 
opções dos natalenses na Semana 
Santa. Administrado pela Semsur, o 
mercado tem 24 boxes, sendo a maior 
parte de venda exclusiva de peixes 
e outros frutos do mar, no andar su-
perior fica a praça de alimentação, 
comercializando os pratos prontos 
com os pescados.

O prédio abriu em 2007 com o 
propósito de impulsionar os pequenos 
comerciantes da região que comercia-
lizam peixes e frutos do mar. Antes, 
os produtos eram comercializados 
em ambiente insalubre, afastando a 
clientela. Com a inauguração do novo 
prédio, houve um avanço na questão 
sanitária, bem como no aspecto da 
segurança.

No local, existe uma câmara fria 
onde os comerciantes acondicionam 
seus produtos. No Mercado, os clientes 
têm estacionamento, caixa eletrônico, 
banheiros, além de uma vista incrível 
para o pôr do sol no Rio Potengi, 

FOTOS: ROBERTO GALHARDO

Inaugurado há 13 anos, o Mercado do Peixe de Natal é uma das principais opções dos natalenses para compras de pescados durante a Semana Santa deste ano

 Melhorias vão possibilitar condições sanitárias e de segurança mais adequadas Prédio abriu em 2007 com o propósito de impulsionar os pequenos comerciantes
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Natal ampliou a imunização de 
novos grupos prioritários na 
última terça-feira 23. Com a 

chegada de novas doses estão sendo 
vacinados idosos de 74, 73 e 72 anos, 
pessoas em situação de rua e os profis-
sionais de saúde que ainda não rece-
beram a primeira dose do imunizante. 
De acordo com o Ministério da Saúde, 
a capital possui 35 mil profissionais 
que deveriam ter sido contemplados 
no primeiro momento da vacinação, 
porém, o quantitativo de doses recebi-
das foi suficiente para vacinar apenas 
23 mil desses profissionais.

Para o Prefeito Álvaro Dias, trata-
-se de um esforço conjunto para ace-
lerar a vacinação da população, salvar 
vidas e conter o avanço do vírus. “É 
um alívio poder anunciar três faixas 
etárias e concluir a vacinação dos tra-
balhadores da saúde que ainda não se 
imunizaram. Continuamos aplicando 
as vacinas inclusive nos finais de se-
mana, na medida que novas doses de 
imunizantes são enviadas e seguindo 
os critérios estabelecidos pelo Minis-
tério da Saúde”, disse o prefeito.

“Com a chegada de novas doses, 
vamos finalizar esse público e também 
vamos iniciar a vacinação dos idosos 
de 74 a 72 anos. Os profissionais e tra-
balhadores de saúde poderão ser vaci-
nados exclusivamente nos drives, já os 
idosos podem ir aos drives ou se dirigir 
as 29 salas de vacinação”, reforça Ge-
orge Antunes, Secretário de Saúde de 
Natal.

Em Natal já foram aplicadas 79.171 
doses da vacina contra a Covid-19. 
Nesta terça-feira (23), as equipes de 
vacinação de Natal aplicaram 4.951 
doses da vacina.

Além dos três drives/salas de pe-
destres disponíveis no Palácio dos Es-
portes, Ginásio Nélio Dias e Shopping 
Via Direta, a Prefeitura do Natal estará 
com 30 salas de vacinação abertas nos 
cinco distritos sanitários da capital, 
para receber os idosos de 75 anos e 
mais. Nesses pontos, também está 
sendo realizada a segunda dose do 
imunizante.

“Temos doses suficientes para ga-

rantir a vacinação desta faixa etária, 
não é necessário que todas as pessoas 
vão logo nas primeiras horas da ma-
nhã. Na próxima semana, além dos 
drives, estaremos funcionando com 
30 salas de vacinação localizadas nos 
cinco distritos sanitários da capital”, 
esclarece o secretário de Saúde de Na-
tal, George Antunes.

Para agilizar a vacinação, é impor-
tante que o idoso baixe o formulário 
de vacinação contra Covid-19 disponí-
vel no site da Prefeitura  ( https://natal.
rn.gov.br/ ) e preencha com letra de 
forma o nome, CPF, data de nascimen-
to e CEP. No ato da vacinação, é neces-
sário ainda apresentar o comprovante 
de residência de Natal, cartão de vaci-
nação e documento com foto.  

 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Esta semana foram vacinados 
exclusivamente os profissionais do 
Serviço Móvel de Urgência (SAMU 
ou outras ambulâncias), técnicos de 
enfermagem, enfermeiros, fisiotera-
peutas, profissionais de saúde das ins-

tituições de longa permanência (das 
categorias já citadas) e médicos que 
atuam na linha de frente.  

Para receber a vacina é necessário 
a apresentação da escala de trabalho 
ou vínculo empregatício, cartão de 
vacina, comprovante de residência de 
Natal e ainda carteira do Conselho de 
Classe. A SMS Natal registra que tam-
bém é necessário que o profissional 
leve impresso o Formulário de Vaci-
nação que se encontra disponível no 
site da Prefeitura do Natal ( www.natal.
rn.gov.br). 

Para evitar aglomerações, a Secre-
taria de Saúde de Natal vai disponibi-
lizar três drives (Shopping Via Direta, 
Ginásio Nélio Dias e Palácio dos Espor-
tes). No Via Direta e Nélio Dias funcio-
narão na modalidade mista, ou seja, 
com Drive e Sala de Pedestre.

O drive do Palácio dos Esportes 
continua em funcionamento, porém, 
apenas no formato drive-thru, em ra-
zão das instalações do ginásio serem 
destinadas ao funcionamento de ser-
viços de atenção pré-hospitalar.

O Prefeito Álvaro Dias san-
cionou a Lei nº 7.135 que ratifica 
a participação de Natal no con-
sórcio de municípios brasileiros 
para a compra de vacinas contra a 
COVID-19, além de equipamentos 
e insumos para combate à pande-
mia. O Diário Oficial do Município, 
nesta sexta-feira (19) dá publicida-
de ao ato. 

A sanção do prefeito oficializa 
o Protocolo de Intenções elabo-
rado pela Frente Nacional de Pre-
feitos (FNP), com participação de 
capitais e demais municípios bra-
sileiros interessados na compra 
conjunta dos imunizantes.

A Lei então se converte auto-
maticamente em contrato de con-
sórcio público, com personalidade 

Natal amplia fase de vacinação 
para novos grupos prioritários
IMUNIZAÇÃO | Idosos de 72 anos ou mais já estão sendo vacinados contra a Covid-19 na capital potiguar. Para facilitar a campanha, a Prefeitura do Natal reativou o ponto de drive-thru 
da Arena das Dunas. Grupos prioritários também contam com outros três locais abertos para carros, além de 29 salas nas Unidades Básicas de Saúde espalhadas pela cidade 

Idosos de 72 anos ou mais já estão sendo vacinados contra a Covid-19 na capital potiguar. Mais de 79 mil doses foram aplicadas até o momento

NATAL INTEGRA 
CONSÓRCIO NACIONAL 
PARA COMPRA DE 
VACINAS 

jurídica de direito público, com 
natureza autárquica. A legislação 
ainda autoriza a abertura de do-
tação orçamentária própria com 
possibilidade de suplementação 
em caso de necessidade. Segundo 
o prefeito Álvaro Dias, a Lei é fun-
damental para garantir a Natal um 
instrumento próprio, com segu-
rança jurídica, para que o Municí-
pio possa, junto com o Consórcio 
otimizar a compra de imunizan-
tes, insumos e equipamentos de 
uma forma mais justa, ordenada e 
com melhores prazos.

Os recursos para a compra dos 
itens, como consta no projeto, po-
dem vir de fontes distintas, como 
recursos municipais, repasses de 
verbas federais, inclusive decor-
rente de emendas parlamentares 
ou doações advindas de fontes  na-
cionais e internacionais.  A criação 
do consórcio só foi possível após 
decisão proferida pelo STF (Su-
perior Tribunal Federal) em 24 de 
fevereiro de 2021.

DRIVE-THRU NA ARENA DAS DUNAS

Nesta quinta-feira 25, o Posto 
de Vacinação Drive-Thru da 
Arena das Dunas voltou a 

funcionar, após alta procura. 
Lembrando que a vacinação 
segue acontecendo tambem 

nos outros três pontos de drive-
thru localizados no Shopping 
Via Direta, Ginásio Nélio Dias 
e Palácio dos Esportes, e nas 
salas de pedestres, no horário 

das 8h às 16h. 
Para agilizar o atendimento, é 

importante que o idoso baixe o 
formulário de vacinação contra 
Covid-19 disponível no site da 
Prefeitura (www.natal.rn.gov.
br) e preencha com nome, 
CPF, data de nascimento e 

CEP. No ato da vacinação, é 
necessário ainda apresentar o 
comprovante de residência de 
Natal, cartão de vacinação e 

documento com foto.
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