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SEMANA DO 
MEIO-AMBIENTE
EM NATAL

PÁGINA 3 |  Semana do Meio Ambiente 
acontece de forma virtual, através do canal 
oficial da PMN, no Youtube. Durante a iniciativa, 

serão lançados novos projetos alinhados à 
politica ambiental e do Turismo, como o “Limpa 
Natal”, que incentiva e facilita o descarte correto 

do lixo eletrônico, com possibilidade de coleta 
residencial agendada via smartphone por 
mensagem de whatsapp. 

CIÊNCIA  Programação da Prefeitura Municipal de Natal entre dias 1º e 5 de maio aborda inovação como aliada da preservação ambiental

COVID-19: NATAL INVESTE EM 
VÁRIAS FRENTES PARA SALVAR 
MAIS VIDAS NA PANDEMIA

ORLA DE NATAL 
COMPLETAMENTE 
ILUMINADA 

SAÍUDE. 4 E 5 | Natal conquista alta taxa de 
recuperação nas unidades de tratamento da 
covid, enquanto trabalha na otimização do 
cronograma de vacinação de acordo com 
chegada de imunizantes 

INFRAESTRUTURA. 4 |  Prefeitura 
fi naliza última etapa de programa de 
modernização da orla, com instalação de 
postes de alta efi cência. Projeto pretende 
estender iniciativa para toda área urbana 
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A maioria dos brasileiros não 
vê a hora de poder viajar no-
vamente, principalmente pa-

ra as praias do Nordeste. E quando 
o assunto é sol e mar, Natal sempre 
se destaca. De acordo com pesquisa 
feita pelo metabuscador Kayak, a ca-
pital potiguar é uma das cinco cida-
de mais lembradas pelos  brasileiros 
que pretendem retomar as viagens 
após a pandemia. Levando em con-
ta somente os turistas paulistanos, 
maior mercado emissor do país, os 
números são ainda mais relevantes. 

De acordo com a plataforma os 
destinos líderes de busca são todas 
capitais do Nordeste. Além de Natal, 
que teve um aumento de 114% na 

busca por passagens, na primeira 
semana de maio, estão Recife, Sal-
vador, Maceió e Fortaleza. Também 
na região, aparece a baiana Porto 
Seguro, e fora, Rio de Janeiro e Flo-
rianópolis. 

O prefeito Álvaro Dias explica 
que a Prefeitura de Natal tem apoia-
do o setor turístico, no sentido de 
capacitar profissionais para a re-
tomada segura, além de acelerar a 
campanha de vacinação para que 
o segmento possa se recuperar. “O 
viajante procura locais seguros e 
Natal é uma cidade com praias e 
áreas abertas e tem um setor com 
capacidade e cuidado para receber o 
turista”, assinala.

O levantamento do buscador, 
hoje uma das principais plataformas 
do mundo com este serviõ de busca,  
também aponta queda no valor das 
passagens aéreas nos destinos nor-
destinos, um atrativo para o turista 
que já se sente mais seguro para se 
deslocar após o início da imuniza-
ção.  A pesquisa foi separada em três 
índices comparativos: buscas sema-
nais (a primeira semana de maio e 
a última semana de abril de 2021), 
mensais (março e abril de 2021) e 
anuais (2020 e 2021). A variação de 
preço das passagens foi mensurada 
conforme o mês (março e abril) e 
ano (2020 e 2021).

Na plataforma, são levantadas 

mais de um bilhão de pesquisas de 
voos com o intuito de esclarecer 
o impacto do COVID-19 e o cami-
nho para o retorno das viagens, de 
destinos com as maiores quedas 
até aqueles que estão vendo sinais 
emergentes de interesse. Os dados 
são atualizados diariamente para re-
fletir estas mudanças de mês a mês 
e de ano a dois anos no interesse do 
viajante. 

No Kayak, Natal ainda foi indica-
da como uma das “10 cidades em al-
ta para conhecer em 2021”. E através 
do metabuscador, é possível planejar 
a viagem completa, com casas de 
temporada, hotéis, aluguel de carros 
e passeios.  

ALEX RÉGIS / SECOM

NATAL ENTRE 
OS DESTINOS 
DESEJADOS PARA 
A RETOMADA 
DO TURISMO

BELEZAS NATURAIS são, sem dúvida, o principal atrativo da capital do Rio Grande do Norte, apontada tabém como uma das “10 cidades em alta” 

114%

1 bi

Aumento de buscas por
passagens para Natal 

Número de pesquisas levantadas 
para eleger principais destinos

RETOMADA | Por ser destino turístico de lazer ao ar livre, Natal se destaca como um dos lugares mais 
procurados para viagem nesse período de retomada da economia na pandemia da covid-19.  Capital 
potiguar, segundo levantamento do Kayak, está entre as cinco cidades mais pepesquisadas do Brasil
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A TECNOLOGIA pode ser uma grande aliada do turismo, quando empregada na preservação das paisagens naturais e ocupação correta dos espaços

A ciência e a tecnologia podem 
ser aliadas poderosas na pre-
servação do meio ambiente, 

assegurando um desenvolvimento 
sustentável. Pensando nessa relação, 
a Prefeitura de Natal irá debater o 
tema na Semana do Meio Ambiente 
2021. O evento será realizado entre os 
dias 1º e 5 de junho, de forma virtual, 
devido à pandemia, através do canal 
oficial da PMN no Youtube.

 O Dia Mundial do Meio Ambien-
te, dia 5 de junho, foi instituído pelas 
Organizações das Nações Unidas 
(ONU), em dezembro de 1972, duran-
te a conferência de Estocolmo, Suécia. 
A data tem como objetivo principal 
conscientizar as populações ao redor 
do mundo a respeito da importância 
de proteger os recursos naturais e pa-
ra que os povos adquiram uma postu-
ra consciente sobre a preservação do 
planeta.

 “Natal é uma cidade que depen-
de muito de uma boa relação com o 
meio ambiente. Nossa mola propul-
sora do desenvolvimento é o turismo 
relacionado com nossas belezas natu-
rais. Por isso, precisamos desenvolver 
a cidade, gerando emprego e renda, 
mas com preservação ambiental. 
Para isso, a ciência e a tecnologia são 
aliados fundamentais. Sendo assim, 
optamos por debater esse tema tão 
importante nessa Semana do Meio 
Ambiente”, afirmou o prefeito Álvaro 
Dias.

 A programação conta com lan-
çamentos de projetos, como o Limpa 
Natal, que visa promover práticas de 
educação ambiental nas Secretarias 
Municipais de Natal. Outra ação 
importante que será colocada em 
prática pela Prefeitura é o Drive Th-
ru do Lixo Eletrônico com o intuito 
de estimular as pessoas a separarem 

TECNOLOGIA E CIÊNCIA 
NA PRESERVAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE
SUSTENTABILIDADE | Semana do Meio Ambiente 2021 idealizada pela Prefeitura Municipal (PMN) trará a inovação tecnológica como pauta central 
e, a partir dela, vai desenhar alternativas para a preservação das paisagens naturais tão importantes no contexto do turismo.  Programação 
acontece entre os dias 1º e 5 de junho de forma virtual, através do canal oficial da PMN, no Youtube

seus equipamentos eletrônicos, como 
computador, impressoras, telefones, 
carregadores e eletrodomésticos, e 
descartem com segurança. O ECO 
Drive Lixo Eletrônico funcionará na 
entrada do Parque da Cidade de 2 a 4 
de junho das 8h às 12h.

 “Sabemos que investir em uma 
gestão sustentável traz resultados 
positivos, porém uma das soluções 
para aliar sustentabilidade e cresci-
mento no uso e no desenvolvimento 
de novas tecnologias, também en-
volve pessoas. Por isso, é preciso que 
o investimento em tecnologia esteja 
aliado à capacitação, construindo  
uma educação ambiental que tenha 
valores duradouros e a capacidade de 

integração aos desafios da atualidade. 
E nisso, a tecnologia pode impactar 
de modo a contribuir para a formação 
de uma consciência coletiva, onde as 
pessoas sejam mais comprometidas 
ecologicamente”, explica Álvaro Dias.

Além de ações diretas, a Semana 
do Meio Ambiente de Natal lança o 
Anuário do Município. O documento 
possui diagnósticos e dados sobre a 
cidade, servindo como um importan-
te instrumento de conhecimento e 
planejamento estratégico de políticas 
urbanas e ambientais. Apresentações 
com as tradições culturais da capital 
potiguar também estão programadas 
ao longo da semana, todas de forma 
virtual.

Um dos principais projetos 
que serão lançados durante a 
programação da Semana do  
Meio Ambiente é o “Limpa Na-
tal”, planejado pela Companhia 
de Serviços Urbanos de Natal 
– Urbana, mas que envolverá 
ações em todas as secretarias do 
município. O projeto foi pensa-
do para promover boas práticas 
ambientais, iniciando nos órgãos 

da administração direta e indi-
reta. “Esse é um projeto que foi 
pensado para campanhas per-
manentes durante os próximos 
quatro anos, com metas possí-
veis e resultados duradouros.”, 
explicou Ana Patrícia Sousa e Sil-
va, gerente de meio ambiente e 
educação ambiental da Urbana. 

Nesta primeira edição, o pro-
jeto focará nos eletroeletrônicos, 
com parceria entre secretarias 
e cooperação técnica da Natal 
Reciclagem, além da disponi-
bilização do Ecozap através do 
(84)99966-4010 para que as pes-
soas agendem a coleta em domi-
cílio dos seus eletroeletrônicos. 

ARGEMIRO LIMA/SECOM

PROJETO “LIMPA 
NATAL” TERÁ COLETA 
RESIDENCIAL AGENDADA 
POR WHATSAPP
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A pandemia da Covid-19 le-
vou a gestão municipal a se 
debruçar ainda mais sobre 

a Saúde. No último ano, vários pro-
jetos foram colocados em prática 
com o objetivo comum de salvar 
vidas. E tem dado certo. Apesar dos 
números ainda preocupantes da 
doença, que já passou pela sua se-
gunda onda, há de se tirar também 
um dado positivo: o número de al-
tas nos hospitais de campanha.

No último balanço realizado 
pela secretaria Municipal de Saú-
de, no início deste mês, o Hospital 
de Campanha de Natal, inaugu-
rado em 4 de maio de 2020 pela 
Prefeitura, já contabilizava mais de 
1.600 pessoas curadas. Já Hospital 
de Campanha da Zona Sul – em 
operação desde o fi nal de fevereiro 
deste ano, em outro levantamento, 
se destaca com uma taxa de recu-
peração de 76% e beirando as 100 
altas.

O Hospital de Campanha conta 
com cerca de 450 profi ssionais en-
volvidos diariamente nos serviços 
de assistência, sendo referência 
no combate ao coronavírus com 
estrutura de alta resolutividade. O 
prefeito Álvaro Dias, que idealizou 
e abriu a unidade com leitos exclu-
sivos para tratamento de Covid, 
enfatiza o esforço da gestão.

 “O Hospital de Campanha foi 
construído em tempo recorde no 
prédio de um antigo hotel cedido 
pelo Tribunal Regional do Traba-
lho. Essa estrutura que montamos 
pôde reforçar nossa rede de atendi-
mento de forma assertiva e a taxa 
de pacientes curados representa 
isso”, afi rma o prefeito Álvaro Dias.

O Secretário Municipal de Saú-
de, George Antunes, comemora a 

data lembrando que o hospital foi 
mantido sempre aberto. “Num cur-
to espaço de tempo, conseguimos 
instalar os leitos de UTI necessá-
rios para internações mais graves, 
hoje contamos com 34 leitos de 
UTI. Mesmo quando os números 
de internações baixaram manti-
vemos o hospital em pleno fun-
cionamento, e com isso podemos 
contribuir com a assistência de 34 
pacientes que vieram de Manaus 
buscar tratamento em Natal. Al-
guns deles conheceram o mar pela 
primeira vez”, lembra.

No balanço de um ano, somam-
-se 2.325 pacientes admitidos até a 
segunda quinzena de abril de 2021. 
Desses atendimentos realizados, 
foram contabilizadas 1.624 altas 
e 64 transferências de pacientes 
estáveis. Desse público, 70% foi de 
idosos: 35% desses na faixa etária 
de até 50 anos, 50% entre 60 e 80 
anos, e 15% acima dos 80 anos. Ain-
da sobre o perfi l dos pacientes, 83% 
dos usuários em tratamento no 
local apresentaram algum tipo de 
comorbidade como hipertensão, 
diabetes ou histórico de acidente 
vascular cerebral (AVC). Sessenta 
por cento desses indivíduos eram 
do sexo masculino e 40% do sexo 
feminino. Atualmente 72 pacien-
tes estão internados na unidade, 
sendo 47 em leitos clínicos e 25 em 
UTI.

São 100 leitos de enfermaria e 
34 unidades de terapia intensiva 
(UTI) equipados com respiradores, 
monitores cardíacos e bombas de 
infusão. Além disso, o HC também 
possui estrutura de hemodiálise, 
tomógrafo e sala de assistência 
social para acolhimento junto às 
famílias dos pacientes.

INVESTIMENTOS 
RESULTAM EM ALTA 
TAXA DE RECUPERAÇÃO 
COVID-19 | No monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em relação aos hospitais de campanha, chama atenção número de altas. 
Só na primeira unidade, inaugurada há pouco mais de um ano, número de pacientes recuperados beira 2 mil. Na unidade nova, taxa é de 76% 

Desde o início da sua operação, 
no fi nal de fevereiro, o Hospital de 
Campanha da Zona Sul, uma das 
unidades exclusivas montadas pe-
la Prefeitura de Natal para tratar os 
infectados pelo novo coronavírus, 
já recebeu 46 pacientes. Desse uni-
verso, nenhum óbito foi registrado 
até o momento, computando 35 al-
tas médicas e 11 transferências de 
doentes que necessitam continuar 
o tratamento em hospitais de alta 
complexidade. De acordo com os 
dados, 76% das pessoas que pas-
sam pelo local são curadas. 

A direção do Hospital celebra a 
taxa de altas, destacando o minu-
cioso trabalho e empenho de toda 
a equipe de médicos, enfermeiros, 
técnicos, fi sioterapeutas, psicó-
logos, farmacêuticos, assistentes 
sociais, pessoal da área adminis-
trativa que atuam na unidade. De 
acordo com o diretor-geral do HZS, 
Edney Agra, disse que o diferencial 
está na abordagem em tempo hábil 
realizada em cada paciente, traba-
lhando para evitar o agravamento 
do quadro infeccioso e uma even-
tual intubação.

“Essa é uma unidade pensada 
para atender pacientes no estágio 
intermediário da doença, oriundos 
das nossas Unidades de Pronto-a-
tendimento, Unidades Básicas e 
Centros Covid. Ao chegarem aqui 
são acolhidas por nossa equipe 
multidisciplinar, iniciamos logo 
nossos protocolos de atendimen-

TAXA DE PACIENTES 
CURADOS DA COVID-19 
ATINGE 76% NO 
HOSPITAL ZONA SUL 

A SAÚDE dos natalenses tem sido priodade absoluta da gestão municipal, o que tem atenuado a crise gerada pela pandemia do coronavirus. As unidades de 
campanha seguem a todo vapor com taxa alta de recuperados, enquanto a vacinação avança em outra frente, à medida que imunizantes chegam ao Município

Leitos exclusivos 
para tratamento da 

Covid-19 montados pela 
Prefeitura de Natal conta 

atualmente com:

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 clínicos; 

Hospital Natal Sul: 
33 leitos clínicos e 
4 semi-intensivos.
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A Prefeitura do Natal não tem 
medido esforços na campanha 
de imunização contra a covid-19. 
Mantendo-se alinhada com os de-
mais poderes, organiza o cronogra-
ma de vacinação de acordo com o 
estoque de imunizantes, para que 
chegue à população – sobretudo 
as mais vulneráveis à doença - da 
maneira mais rápida e respeitan-
do aos critérios de efi cácia. O foco 
agora é na segunda dose, tanto 
para pessoas que já tomaram a 1ª 
dose da Coronavac quanto da Ox-
ford/Astrazeneca.

Dentro das estratégias, que são 
alinhadas diariamente a partir das 
vacinas disponíveis, uma ação da 
prefeitura faz toda a diferença: o 
acesso das informações pela popu-
lação em tempo real, como grupo 
benefi ciado, locais e horários da 
vacinação e até o tamanho das 
fi las. Basta o interessado a acessar 
o site Natal Vacina (https://vacina.
natal.rn.gov.br/

Foi de olho no site que a apo-
sentada Maria Moura, 65 anos, 
monitorou e conseguiu tomar a se-
gunda da dose da CoronaVac logo 
que foi disponibilizada. “Eu tinha 
muito medo de perder a data. En-
tão, todo dia eu abria o site para ver 
se tinha chegado a minha vez. E foi 
também no site que vi que a fi la no 
Sesi estava andando mais rápida, e 
corri pra lá”, conta.

Durante toda esta semana, 
a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) mutirão da D2 do imunizan-
te Oxford/Aztrazeneca e distribuiu 
pontualmente a Coronavac. A Se-
cretaria Municipal de Saúde de Na-
tal pede que quem recebeu a D1 da 
Oxford olhe no cartão de vacina-
ção a data aprazada para receber 
a segunda dose e procure um dos 
cinco pontos de drive (OAB, SESI, 
Via Direta, UNP da avenida Ro-
berto Freire e Ginásio Nélio Dias) 
ou uma das 35 salas de vacinação, 
levando documento com foto, car-
tão de vacinação e comprovante de 
residência de Natal.

“Todos os dias estamos vaci-
nando com a D2 de Oxford, mas a 
procura ainda está baixa, então es-
tamos fazendo esse chamamento à 
população. Para evitar aglomera-
ções, dedicamos a semana inteira 
para que as pessoas completem 
seu esquema vacinal”, disse o se-
cretário de Saúde, George Antunes.

A Prefeitura de Natal está dis-
ponibilizando mais uma estratégia 
terapêutica para utilizar nos pa-
cientes com Covid-19 internados 
nas unidades de urgência e emer-
gência da rede pública municipal 
de saúde. É o Capacete de Ventila-
ção não Invasiva. Para o uso da no-
va tecnologia, capacitou as equipes 
de fi sioterapeutas e enfermeiros, 
responsáveis pelo manejo da técni-
ca. Ao todo, 100 profi ssionais estão 
sendo capacitados.  

Os capacetes utilizados são 
frutos da Campanha “Uma Chance 
Para a Vida”. A iniciativa.  lançada 
pela gestão municipal conseguiu 
arrecadar 170 equipamentos. A 
maior parte das doações foi feita 
pela Federação do Comércio do 
Rio Grande do Norte e outras insti-
tuições. O capacete é composto do 
capuz, que cobre toda a cabeça do 
paciente, feito de material transpa-
rente.

Usados em pacientes com qua-
dro grave da Covid-19, os equipa-
mentos têm a função de fazer uma 
ventilação contínua não invasiva. É 
uma forma de fazer com que o ar 
chegue ao paciente diferente da in-
tubação, que necessita de um tubo 
orotraqueal. Ao utilizar um meca-
nismo de respiração artifi cial não 
invasivo, o capacete de ventilação 
assistida tem demonstrado grande 
efi ciência no tratamento de pa-
cientes acometidos pela Covid -19, 
com quadros clínicos moderados a 
grave, reduzindo em até 60% a ne-
cessidade de intubação em leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI).

 “Estamos muito felizes com a 
chegada desses equipamentos. O 
uso dos capacetes tem se mostrado 
muito efi caz e vai contribuir muito 
para o tratamento dos pacientes 
atendidos pela rede pública muni-
cipal de Saúde. É uma tecnologia 
inovadora que tem salvado muitas 
vidas. Já estamos fazendo o uso e os 
resultados têm sido bem satisfató-
rios” destacou Elizandra Trindade, 
coordenadora da Rede de Urgência 
e Emergência do Município. Outro 
ponto importante ressaltado por 
Elizandra é que ao impedir a intu-
bação do paciente com o uso do 
capacete, evita-se a ocupação de 
leitos críticos e o uso de medicação 
dos chamados “kit-intubação” que 
estão em falta. 

PREFEITURA INOVA 
COM CAPACETES 
DE VENTILAÇÃO EM 
PACIENTES DA REDE 

CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO: 
INFORMAÇÕES CLARAS 
AO GESTO DE UM CLIQUE

A SAÚDE dos natalenses tem sido priodade absoluta da gestão municipal, o que tem atenuado a crise gerada pela pandemia do coronavirus. As unidades de 
campanha seguem a todo vapor com taxa alta de recuperados, enquanto a vacinação avança em outra frente, à medida que imunizantes chegam ao Município
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PREFEITURA CONCLUI 
MODERNIZAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO NA ORLA 
TURISMO |  Se já não faltava luz durante o dia — com sol em mais de 300 dias por ano —, as praias de Natal agora também são bastante 
iluminadas à noite. Prefeitura finalizou, através da Semsur, última etapa de modernização da orla da capital, na faixa que vai da Ponte Newton 
Navarro à praia de Ponta Negra. Expectativa é que iniciativa seja estendida a outras áreas da cidade; processo licitatório já foi iniciado 

Toda a orla da cidade de 
Natal está com iluminação 
em LED de alta potência 

instalada. A Prefeitura concluiu a 
última etapa do trabalho de mo-
dernização e eficientização da or-
la, ação executada pela Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur), e contemplou todo o tre-
cho entre a Ponte Newton Navarro 
e a praia de Ponta Negra.

 A última etapa da moderni-
zação da iluminação da orla foi 
concluída neste mês, na Ladeira 
do Sol, em Areia Preta. Ao todo, 
20 postes com luminárias de LED 
de alto desempenho e potência de 
225 W foram implantados. Antes, 

o município já tinha concluído o 
serviço nas praias do Forte e Pon-
ta Negra. Nesta ultima, cujas obras 
começaram em março, foram ins-
talados 69 postes. 

 A melhoria da iluminação da 
orla da cidade é apenas a primeira 
etapa de um projeto dividido em 
três fases. De acordo com o titular 
da Semsur, Irapoã Nóbrega, o mu-
nicípio tem em seu planejamento 
a modernização e eficientização 
de toda a iluminação do municí-
pio.

“Agora que concluímos a orla, 
iremos iniciar os trâmites do pro-
cesso licitatório para a execução 
do serviço nos grandes corredores 

e avenidas de Natal. Esta é a fase 
dois do projeto. Depois disso, a 
Prefeitura começará a terceira e 
última fase, que é a melhoria da 
iluminação de todos os bairros”, 
explicou.

 
CENTRO HISTÓRICO

Paralelo ao trabalho realizado 
na orla, a Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos vem atuando no 
projeto de revitalização e resgate 
do Centro Histórico de Natal. A 
iniciativa da Prefeitura é realizada 
de forma integrada entre as pastas 
e prevê desde ações de limpeza até 
a recuperação das ruas dos bairros 
da Ribeira e Cidade Alta.

 Em abril deste ano, o executi-
vo municipal, através da Semsur, 
realizou a modernização da ilu-
minação pública de todo o Centro 
Histórico, além de seu entorno. A 
Prefeitura substituiu as lâmpadas 
antigas dos postes das principais 
ruas dos bairros de Cidade Alta, 
Ribeira, Petrópolis e Tirol por lu-
minárias de LED de alta potência.

Mais de 1.400 luminárias fo-
ram substituídas no projeto. O 
Largo Junqueira Aires, as ruas 
Princesa Isabel, Padre João Ma-
noel, Mermoz, Câmara Cascudo e 
as avenidas Rio Branco, Deodoro 
da Fonseca e Ulisses Caldas foram 
algumas das áreas contempladas.

1.400

20

número de luminárias 
substituídas no Centro Histórico

número de postes instalados
na última etapa da orla 

A ILUMINAÇÃO é de alta potência, o que garante bastante claridade e, ao mesmo tempo, economia no gasto elétrico mediante uso de luminárias LED

SEMSUR
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A Prefeitura de Natal já en-
tregou todas as unidades 
habitacionais do Complexo 

Village de Prata, no bairro Planalto. 
Na etapa final, entregue este mês, 
foram disponibilizados 224 apar-
tamentos do Residencial Severino 
de Souza Marinho. Ao todo, foram 
construídos oito blocos, totalizando 
1.792 apartamentos, projeto em par-
ceria do Município com o Governo 
Federal com recursos na ordem de 
R$ 109,312 milhões.

A solenidade de entrega contou 
com a presença do prefeito Álvaro 
Dias, do ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Marinho, 
e do secretário municipal de Habita-
ção, José Vanildo da Silva.

“Concluímos o nosso principal 
projeto na área de habitação. Como 
prefeito, hoje acordei feliz e emocio-
nado em poder, através do nosso tra-
balho, propiciar moradia digna para 
quem antes vivia em ocupações. 
Agora os contemplados podem viver 
com seus familiares em um espaço 
confortável e estruturado”, disse o 
prefeito Álvaro Dias. 

Ele também ressaltou que a ges-
tão municipal está intensificando as 
conversas com o Governo Federal 
para complementar o projeto do 
Village de Prata, que prevê a entrega 
de mais equipamentos públicos. “O 
Governo Federal é um parceiro de 
primeira hora da nossa gestão. Que-
ro dizer que já desapropriamos um 
terreno na área vizinha ao empreen-
dimento e vamos buscar os recursos 
para construirmos duas escolas, um 
centro de educação infantil e mais 
outros equipamentos”, detalhou.

EMOÇÃO
Sebastião Quirino recebeu as 

AGORA NATAL

PREFEITURA FINALIZA 
ENTREGA DE 1.792 
APARTAMENTOS 
HABITAÇÃO | Todas as unidades residenciais do Complexo Village de Prata, no bairro Planalto, foram entregues. Na última etapa, foram 
contempladas 224 famílias que se somaram às outras 1.568 beneficiadas nas fases anteriores. Projeto é fruto de parceria do Município com 
Governo Federal, com aporte financeiro de R$ 109,3 milhões. 

A HABITAÇÃO é direito de todos; o prefeito Álvaro Dias e o ministro Rogério Marinho participaram da entrega

ALEX RÉGIS / SECOM

“
“

ÁLVARO DIAS
PREFEITO

Concluímos o nosso 
principal projeto na área 

de habitação. Como 
prefeito, hoje acordei 

feliz e emocionado em 
poder, através do nosso 

trabalho, propiciar 
moradia digna para 
quem antes vivia em 
ocupações. Agora os 
contemplados podem 

chaves do seu apartamento das 
mãos do prefeito Álvaro Dias e não 
escondeu a emoção: 

“É a concretização de um sonho. 
Não vejo a hora de poder começar a 
morar na minha casa”, disse o orgu-
lhoso contemplado que antes vivia 
na ocupação habitacional Padre Sa-
bino, nas Rocas. 

Onailde Gomes compartilhou 
do mesmo sentimento e não segu-
rou as lágrimas quando recebeu as 
chaves de sua casa. Ao lado da filha 
Alice Vitória, ela já projeta a nova 
vida em sua residência própria: “Vi-
vi a vida inteira de aluguel. Era um 
sacrifício tremendo e agora tenho o 
prazer de morar em algo que é meu. 

É indescritível o que eu estou sentin-
do”, concluiu. 

O ministro do MDR, Rogério Ma-
rinho, elogiou a política municipal 
adotada pela Prefeitura de Natal e 
destacou a parceria existente entre a 
administração da capital potiguar e 
o Governo Federal. “O prefeito Álva-
ro Dias tem feito uma gestão vitorio-
sa e temos a satisfação de contribuir 
para as ações e programas que estão 
sendo executados em Natal. Hoje 
concluímos a entrega do Village de 
Prata, promovendo cidadania e dig-
nidade. Vamos seguir ajudando e 
fazendo o possível para trazer cada 
vez mais investimentos para o Muni-
cípio”, disse o ministro.

>
SOBRE EMPREENDIMENTO

Os apartamentos do Village de 
Prata possuem dois quartos, sala, 
cozinha e banheiro, com uma área 
total de 39,23 metros quadrados. 
Além disso, o condomínio possui 
estrutura de lazer com quadras 
de esportes, estacionamentos, 
centros comunitários e outras 
áreas para as famílias.O Village 
de Prata é o principal projeto de 
habitação popular hoje realizado 
pelo Poder Público na cidade, 
já tendo atendido cidadãos de 

assentamentos como Camboim (Bom 
Pastor), remanescentes das antigas 
favelas do Fio e Alemão, aqueles 
que estão em área de risco da Chesf 
(Bom Pastor), Assentamento 8 de 
março (Planalto), famílias que estavam 
ocupando o terreno da Estação de 
Tratamento de Esgotos (ETE), no 
Guarapes, pessoas do Maruim, Jacó, 
famílias que ocupavam uma área na 
ZPA-4 (Guarapes) e Mãe Luíza, entre 
outros. 
Durante entrega, Álvaro Dias e o Ministro 
Rogério Marinho assinaram um convênio 
que garantiu investimentos de mais de 
R$ 20 milhões para a continuidade de 
obras de drenagem em toda Natal. 
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