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PRATICANTES DE SKATE 
GANHAM NOVO ESPAÇO PARA
 O ESPORTE EM PONTA NEGRA

AÇÃO DA PREFEITURA 
ARRECADA 6,5 TONELADAS 
DE ALIMENTOS

ESPORTE E LAZER. 2 E 3 | O equipamento 
público foi recuperado e entregue pela 
Prefeitura de Natal ao custo de R$ 223,7 
mil. A obra é uma ação conjunta entre a 
Semsur e Sel.

SOLIDARIEDADE. 4 |  Campanha Vacina 
Solidária recebe alimentos de quem 
está se vacinando contra Covid-19 
para doação a pessoas em situação de 
vunerabilidade.

VACINAÇÃO 
É A PRIORIDADE
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PÁGINA 5 |  Desde o início da campanha de 
vacinação contra o novo coronavírus em 
Natal, no dia 20 de janeiro, mais de 240 mil 

doses foram aplicadas, mostrando toda 
a eficiência da estrutura montada pela 
Prefeitura de Natal. É o compromisso com 

a vacinação de todos os natalensenses, 
obedecendo às prioridades do Plano 
Nacional de Imunização

IMUNIZAÇÃO  A Prefeitura de Natal vai continuar focada no combate à pandemia do novo coronavírus com prioridade máxima na vacinação
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Os frequentadores do novo 
Skate Park de Natal estão fe-
lizes. O equipamento é o pri-

meiro de Natal e foi construído na 
Praça Henrique Carloni, também 
conhecida como a Praça do Disco 
Voador, no Conjunto Ponta Negra. 

O equipamento público foi re-
cuperado e entregue pela Prefeitura 
de Natal esta semana ao custo de R$ 
223,7 mil. 

A obra é uma ação conjunta en-
tre a Secretaria Municipal de Servi-
ços Urbanos (Semsur) e Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (Sel).  

O prefeito Álvaro Dias esteve 
no espaço e acompanhou a inten-
sa movimentação dos esqueitistas. 
São atletas de várias faixas etárias e 
bairros de Natal que se concentram 
em Ponta Negra só para usar o novo 
equipamento. 

Para o prefeito Álvaro Dias, é 
um reconhecimento dessas pessoas 
a uma obra importante dentro do 
contexto de uso dos espaços urba-
nos pela população.  

“Isso aqui se transformou num 
espaço agradável de convivência 
dia e noite por conta da boa ilumi-
nação, e onde todos podem par-
ticipar ao mesmo tempo”, lembra 
Álvaro. 

Para a secretária Municipal 
de Esporte e Lazer, Jódia Melo, “a 
participação da Associação dos 
Skatistas foi fundamental para 
garantir a funcionalidade do equi-
pamento”. 

A opinião é compartilhada pelo 
presidente da Associação Potiguar 
do Skate, Franklin Medeiros, que 
considera  a pista construída pela 
prefeitura adequada até para a prá-

tica olímpica da modalidade street. 
“Estamos felizes com essa obra. 

Além do piso ser de muita qualida-
de, o parque está bem iluminado e 
as pessoas podem praticar o espor-
te depois das 18h. É um bom co-
meço incentivar a prática do skate 
olímpico”.   

E, de fato, o  Skate Park con-
tou com intervenções técnicas na 
reconstrução de dois antigos obs-
táculos para a prática do esporte: 
uma rampa do tipo Funbox, que 
possui um tubo de aço galvanizado, 
e outra rampa do Quarter. 

Toda a obra, que teve o acompa-
nhamento da Associação Potiguar 
de Skate (APS), foi orçada em R 
$223,7 mil com recursos da Prefei-
tura de Natal a partir de emenda 
parlamentar da vereadora Júlia Ar-
ruda.

PREFEITURA 
DE NATAL 
INVESTE 
NAS ÁREAS 
DE LAZER 
COLETIVO | Ao recuperar a Praça do Disco Voador, no Conjunto de Ponta Negra, 
construindo uma pista de alta qualidade no Skate Park, o município direciona investimentos no lazer coletivo 
e estende esse benefício a outros equipamentos públicos de alto consumo da população

PRAÇA DAS FLORES
Considerado um dos 

maiores espaços públicos de 
Natal, a Praça Aristófanes 
Fernandes, conhecida como 
Praça das Flores, em Petrópolis, 
zona Leste da cidade, está 
ganhando vida nova.  

O local ficou conhecido 
pela intensa atividade cultural 
e boêmia. Mas desgastado e 
necessitando de manutenção, 
a área estava perdendo sua 
função social. A Prefeitura de 
Natal interveio, realizando a 
reconstrução e modernização 
do local por meio da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur). 

A estrutura antiga, cuja 
marca principal era uma 
grande cobertura em lona 

tensionada sobre uma 
estrutura única, foi demolida 
e deu lugar a quiosques mais 
funcionais. Além disso, o novo 
projeto resgata o paisagismo 
e a essência do lugar, com 
ambiente arborizado para o 
lazer, circulação e prática de 
atividades físicas. 

Também foi instalada ali 
uma iluminação moderna em 
LED, e um novo piso. Explica 
o prefeito Álvaro Dias que o 
local tem uma importância 
histórica em um dos endereços 
mais tradicionais do bairro 
de Petrópolis, o que justifica o 
investimento público realizado. 

“Com essa obra que fizemos 
a Praça das Flores ganhou 
um projeto arquitetônico 
moderno, onde a população 

>
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poderá usufruir de um lugar 
agradável e iluminado. Será um 
ganho também para a atividade 
de lazer e cultura. Lugares 
como esse serão ainda mais 
importante após a pandemia, 
quando a vida voltar ao 
normal”, afirma o prefeito.

Com a ação, os usuários 
têm mais conforto, saúde 
e praticidade ao utilizar o 
equipamento - que é uma dos 
mais frequentadas da zona 

HORTO MUNICIPAL
O Horto Municipal de 

Natal, localizado na Avenida 
Cantagalo, no bairro Potengi, 
Zona Norte,também recebeu 
obras de recuperação e 
ampliação, melhorando o 
ambiente de trabalho para o 

manuseio de equipamentos e 
catalogação das espécies, feitas 
pelos funcionários. 

Ao longo do ano, o Horto 
recebe centenas de escolas e 
exerce um papel importante 
nas aulas de educação 
ambiental de alunos das redes 

pública e privada da capital 
potiguar. De acordo com os 
administradores do Horto, no 
local estão sendo cultivadas 
as mudas utilizadas pela 
Prefeitura no projeto Planta 
Natal e em ações paisagísticas 
de canteiros e praças.

>

Leste, por pessoas de várias 
regiões da cidade. 

A Praça das Flores é 
próxima de restaurantes, 
bistrôs, hospitais, empresas e 
dentre outros estabelecimentos 
comerciais. E na área da 
praça especificamente  foram 
realizadas melhorias como 
a troca para um moderno 
sistema de iluminação, com 35 
postes de luminárias em LED, 
paisagismo e o manejo arbóreo 
sustentável.

 Para quem utiliza o 
ambiente como espaço de 
prática de atividades físicas 
diárias, foi construído uma 
academia ao ar livre.  E 
a quadra de esportes foi 
restaurada para prática de 
futebol e basquete. 

““

ÁLVARO DIAS
PREFEITO

Isso aqui se 
transformou num 
espaço agradável 
de convivência dia 
e noite por conta da 
boa iluminação, e 

onde todos podem 
participar ao mesmo 

tempo

R$ 223,7 mil

foi o valor investido 
pela Prefeitura de Natal no 
novo Skate Park, em Ponta 
Negra, de padrão olímpico

SKATE PARK 
A obra foi tocada pelas Secretarias Municipais 
de Serviços Urbanos e de Esporte e Lazer  

FOTOS: SECOM / PREFEITURA DO NATAL
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Rreceber a vacina contra a Co-
vid-19, em Natal, virou um 
gesto de solidariedade huma-

na. São aquelas pessoas que sofrem 
com a crise econômica e social gera-
da pela pandemia,

A campanha Vacina Solidária 
realizada pela Prefeitura de Natal ar-
recada alimentos doados por quem 
está se vacinando e já atingiu a im-
pressionante marca de quase cinco 
toneladas em alimentos não perecí-
veis (6.466 quilos até agora)).

A Secretaria Municipal de Traba-
lho e Assistência Social - Semtas -,em 
parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde, realiza a coleta dedoações 
nos drives thru de vacina contra a 
covid-19. Sete pontos de arrecada-
ção foram instalados na cidade para 
receber as doações das pessoas que 
vão se vacinar. 

Não é só: doações em volumes 
maiores, por empresas, também têm 
sido registradas desde que a campa-
nha ganhou as ruas de Natal. 

“São exemplos desolidariedade 
como esse que nos inspiram a conti-
nuar”, afirma o secretário da Semtas, 
Adjuto Dias. 

As doações são distribuídas pela 
Semtas através do Cadastro Único, 
que garantirá que as pessoas a serem 
beneficiadas sejam as que realmente 
preenchem todos os requisitos de-
política de assistência social. 

“São aquelas que realmente 
necessitam.Contamos com todos 
e vamos juntos enfrentar esse mo-
mento de dificuldade”, completa o 
secretário.

Até o momento, quase 400 cestas 
de alimentos já foram distribuídas a 
famílias em vulnerabilidade, chegan-
do a 6,5 toneladas de ítens coletados. 
Além disso, foram entregues bem 
mais de 250 kits de higiene pessoal. 

O volume beneficia 1.020 pessoas 
(255 famílias). 

Entre as entregas, estão 55 cestas 
e 55 kits de higiene a artistas circen-
ses (14/04);120  cestas  e  120  kits  a  
famíliasa compnhadas pelo Rotary 
Clube Reis Magos (20/04) e 80 cestas 
e 80 kits a famílias atendidas pela 
Adra (Agência Adventista de De-
senvolvimento e Recursos Assisten-
ciais).Cada cesta têm 18 kgs com fei-
jão, arroz, óleo, macarrão, bolachas, 
café, açúcar e duas proteínas (leite e 
sardinha). 

Já o kit higiene tem sabão em 
barra, sabão em pó, creme dental, 
sabonete e água sanitária.

 Naprimeira entrega, foram be-
neficiados os artistas dos circos Sa-
turna, Paciência e Sucatinha, além 
de outros profissionais filiados a 
Associação Potiguar de Circo (Apo-
circo).

“Estamos passando por muitas 
provações, mas gestos como esse 
trazem esperança e nos dão otimis-
mo”, diz o presidente da Apocirco, 
Luciano Nascimento.

O titular da Semtas reforça o 
apelo à sociedade: “Essa corrente do 
bem tem feito a diferença e vai bene-
ficiar cada vez mais as pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. 
Seguimos com o pedido para que 
todos continuem ajudando coma 
doação”, finaliza. 

SOLIDARIEDADE As doações são distribuídas pela Semtas através do Cadastro Único, que garantirá que as 
pessoas a serem beneficiadas sejam as que realmente preenchem todos os requisitos depolítica de assistência 

CAMPANHA |  Vacina Solidária recebe os produtos não-perecíveis  de quem está 
sendo vacinado contra a COVID-19 para doá-los às pessoas mais vulneráveis

FOTOS: SECOM / PREFEITURA DO NATAL

250 kits
 de higiene pessoal. O 
volume beneficia 1.020 
pessoas (255 famílias)

AÇÃO ARRECADOU 
QUASE 6,5 TONELADAS 
DE ALIMENTOS 
ATÉ AGORA
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VACINAÇÃO EM NATAL 
ATINGE MAIS DE 240 MIL 
DOSES APLICADAS                 

COMPROMISSO |  Com esse número até o momento, a Prefeituira de Natal cumpre com as metas assumidas desde o começo 
da campanha de vacinação contra a covid 19, a despeito dos problemas com fornecedores de vacinas e do princípio ativo importado

A VACINAÇÃO é um direito de toda a população, mas deve obedeceras fases

Desde o início da campanha 
de vacinação em Natal no dia 20 de 
janeiro até o momento, mais de 240 
mil doses foram aplicadas, mostran-
do toda a eficiência da estrutura de 
aplicação montada pela Prefeitura 
de Natal. Durante a semana, a popu-
lação pode procurar um dos seis dri-
ves de vacinação (Arena das Dunas, 
UNP da Avenida Engenheiro Roberto 
Freire, OAB, Ginásio Nélio Dias, Via 
Direta e SESI), ou uma das 35 salas 
de vacinação das Unidades Básicas 
de Saúde. Atualmente, estão sendo 
vacinados idosos a partir de 61 anos. 
Para essa faixa etária o Ministério da 
Saúde enviou as vacinas da Oxford/
AstraZeneca/Fiocruz.

Além disso, nos pontos de vaci-
nação da capital, também está sendo 

>

>

SEGUNDO
 O SECRETÁRIO DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO, 
GEORGE ANTUNES, 
O PREFEITO ÁLVARO 
DIAS DETERMINOU 
MÁXIMA ATENÇÃO 
PARA QUE TODOS 

SEJAM VACINADOS O 
QUANTO ANTES. 
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disponibilizada a segunda dose da 
Oxford, que tem intervalo de 12 se-
manas entre a aplicação da primeira 
e a segunda dose. Para se vacinar é 
necessário a apresentação do cartão 
de vacina, documento com foto e 
comprovante de residência de Natal.

“Montamos uma estratégia de 
aplicação eficiente e voltada a ofere-
cer o escoamento mais rápido dessas 
vacinas. Estruturamos a rede, com-
pramos máquinas para armazenar 
os imunizantes, treinamos o nosso 
pessoal, organizamos os pontos de 
vacinação e a partir do momento 
que recebemos as doses já encami-
nhamos para os locais de vacinação. 
A Prefeitura de Natal tem cumprido 
com a sua responsabilidade desde 
o início da campanha. Os números 

comprovam isso. Já são mais de 240 
mil doses aplicadas”, disse o prefeito 
Álvaro Dias.

Quanto às intercorrências re-
lacionadas à falta de vacinas da 
Coronavac/Butantan, a Prefeitura 
esclarece que essa é uma questão 
nacional e se deve aos problemas 
na fabricação do imunizante oca-
sionada pela falta de insumos. Essa 
situação motivou a paralisação da 
produção de novas doses, gerando 
as dificuldades de distribuição por 
parte do Governo Federal. A gestão 
municipal ressalta ainda que havia 
uma autorização do Ministério da 
Saúde para utilizar todo o quanti-
tativo de doses da Coronavac sem 
necessidade de armazenamento 
para garantir a aplicação da segunda 

dose, confiando na continuidade da 
produção.

A Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) informa que não há motivo 
para preocupação para quem está 
próximo de completar 28 dias de in-
tervalo entre as doses ou até passou 
desse período: “Os últimos estudos 
indicaram que é mais vantajoso 
esperar mais para tomar a segunda 
dose da Coronavac. Além disso, não 
há prejuízo para a imunização caso 
a segunda dose seja aplicada após os 
28 dias. O que não pode acontecer é 
deixar de tomar a segunda dose. Es-
tamos aguardando a regularização 
do envio de mais doses por parte 
do Governo Federal para sanar es-
se problema”, destacou o titular da 
SMS, George Antunes.
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MODERNIZAR A 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DA CAPITAL É 
PRIORIDADE 
ILUMINAÇÃO | O projeto que começa pela orla de Natal abrange a substituição dos postes, troca das lâmpadas 
antigas por luminárias de LED de alto desempenho e potência de 225 W, além da troca total do cabeamento 

Iluminação pública é vital para a 
segurança e o bem estar da po-
pulação. E, não só isso, é impor-

tantíssimo para o desenvolvimento 
da cidade. 

Pensando nisso, a prefeitura de 
Natal investiu no processo de mo-
dernização da iluminação pública 
da capital compreendendo a orla 
de Ponta Negra, principal cartão 
postal da cidade. Ali, serão implan-
tados 69 postes com luminárias de 
LED de alto desempenho e potência 
de225W. 

O investimento do município 
é substancial: R$ 6 milhões, verba 
manejada pela Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos (Semsur), 
responsável pela ação. 

“Esse é um projeto especial para 
os natalenses e turistas. Estamos 
começando agora a modernizar a 
orla da principal área turística da 
cidade, que ganhará uma ilumina-
ção com  padrão  e  excelência.  Ao 
mesmo tempo, o município está 
economizando dinheiro, já que es-
se projeto também é de eficiência 
a partir do uso das luminárias de 
LED”, afirma o prefeito de Natal, 
Álvaro Dias. 

O projeto de modernização da 
iluminação da orla de Natal abran-
ge a substituição dos postes, troca 
das lâmpadas antigas por luminá-
rias de LED de alto desempenho e 
potência de225 W, além da troca 
total do cabeamento.

Além da área da orla de Ponta 
Negra, a Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur) já finali-
zou o serviço na orla Leste da cida-
de – trecho entre as praias de Areia 
Preta e do Forte. 

A Avenida Roberto Freire e ruas 
adjacentes, em Ponta Negra, tam-
bém foram contempladas. “O   que   

gerou uma boa economia aos cofres 
do município”, acrescenta o prefei-
to.

Ao todo, 237 postes foram recu-
perados, substituídos ou implanta-
dos, todos com suporte e resisten-
tes à ação da maresia. Cerca de 450 
luminárias serão substituídas e as 
atuais lâmpadas de vapor de sódio 
também. 

A Semsur priorizou a execução 
dos serviços nas áreas mais des-
gastadas devido à ação da mare-

sia – o que provocava frequentes 
apagões.

 “Aos poucos vamos avançando 
por toda Natal. Concluída toda a ex-
tensão da nossa orla, iremos seguir 
para as principais avenidas da ci-
dade”, assegura o titular da Semsur, 
Irapoã Nóbrega.

Afinal, modernizar todo os sis-
temas de iluminação publica de Na-
tal é um dos objetivos da gestão. A 
idéia é diminuir os custos mensais 
e o gasto com energia pela metade. 
Mensalmente, a manutenção do 
sistema gira em R$ 420 mil. 

“Pelo parque luminoso de Natal 
ser muito antigo, velho, a manuten-
ção é muito alta. Tem muito cabo 
partido, lâmpada que queima, rou-
bo de cobre. Trocando para LED a 
manutenção cai mais de 50%, é fato. 
A conta de luz que a gente paga à 
Cosern também cai entre 50 e 60%”, 
explica Irapoã.

A cidade de Natal tem cerca 70 
mil pontos de iluminação. A me-
nor parte são lâmpadas de LED. A 
maioria é de luzes de vapor metáli-
co ou de vapor de sódio, esta última, 
inclusive, considerada mais arcaica, 
uma vez que tem tempo de vida útil 
menor e raio de iluminações meno-
res que as de LED. 

De acordo com Irapoã Nóbrega, 
a ação é resultado de um esforço do 
prefeito Álvaro Dias para garantir 
segurança e qualidade de vida ao 
cidadão.

“Esse é mais um projeto do pre-
feito Álvaro Dias. É uma iniciativa 
que nos oferece qualidade de vida 
e bem-estar. Sabíamos das neces-
sidades de implantação e moder-
nização da iluminação pública da 
cidade e fizemos um esforço sig-
nificativo para garantir o início do 
serviço ainda este ano.

““
ÁLVARO DIAS
PREFEITO

Esse é um projeto 
especial para 

os natalenses e 
turistas. Estamos 

começando agora 
a modernizar a 
orla da principal 
área turística da 

cidade

R$ 6 milhões
foi a verba manejada pela 

Semsur, responsável 
pela ação

A AÇÃO é resultado de um esforço do Município para garantir segurança 
e qualidade de vida ao cidadão  

FOTOS: SECOM / PREFEITURA DO NATAL



|  7SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2021 |AGORA NATAL

PREFEITURA DE NATAL 
PREPARA VOLTA ÀS AULAS 
EDUCAÇÃO |  O objetivo é oferecer consultoria e auxiliar à execução do Protocolo para Retorno das Atividades Escolares da Rede Municipal de Ensino

Sebrae-RN, Sesi-RN e a Prefei-
tura de Natal estão juntas pa-
ra executar um programa de 

Bioprevenção nas 146 unidades de 
ensino da Rede Municipal de Natal. 

O objetivo é oferecer consultoria 
e auxiliar à execução do Protocolo 
para Retorno das Atividades Esco-
lares da Rede municipal de Ensino. 

Natal é o município pioneiro 
nesta parceria. O passo final será 
a entrega do Certificado e Selo de 
Bio-prevenção para cada unidade 
de ensino. A sede e os servidores da 
Secretaria Municipal de Educação 
também estão inseridos no progra-
ma.

 “É um projeto fundamental pa-
ra que as escolas voltem a funcionar 
com segurança”, afirma o prefeito 
Álvaro Dias. 

 “Fizemos um piloto em três 
escolas, que orientaram a nossa 
atuação nas 72 escolas da primeira 
fase, somente aqui em Natal, mas 
queremos atender as 146 unidades, 
inclusive as unidades menores”, as-
segura Zeca Melo, superintendente 
do Sebrae-RN.

Ele explica que  o projeto nasceu 
muito em função do êxito do proje-
to junto às escolas particulares de 
Natal. 

Custeado pelo Sebrae e Femur-
n,e executado pelo Sesi, o progra-
ma aborda desde a capacitação de 
pessoal voltada à pandemia, até 
aspectos como comunicação visual 
adequada, além de todas as condi-
ções para a segurança sanitária das 
instalações. 

“É muito importante o nosso 
convênio com o Sebrae e o Sesi por-
que ele vai nos ajudar a aperfeiçoar 
o protocolo que estamos estabele-
cendo nas escolas para proteger os 
alunos e servidores”, lembra o pre-
feito Álvaro Dias. 

Os alunos da Rede de Ensino 
de Natal matriculados no ano 
letivo de 2020 já começaram a 
receber na última quinta-feira 
(22), o Kit de alimentação Esco-

lar da Agricultura familiar. 
A distribuição acontece nas 

146 unidades de ensino confor-
me cronograma de distribuição 
das cooperativas credenciadas 
para fornecerem os insumos 
alimentícios da agricultura fa-
miliar. 

O investimento com recur-
sos de origem federal totaliza 
R$ 1.63 milhão. Cada estudante 
matriculado recebe um kit ali-
mentar contendo 1kg de bata-
ta doce, 2kg de banana, 2kg de 
abacaxi e 1kg de poupa de frutas 
de sabores variados (cajá, goia-
ba, acerola e manga).

Os produtos que compõem 
o kit para cada estudante é cal-
culado pelas nutricionistas do 
Setor de Alimentação Escolar 
da SME. 

Para a secretária de educa-
ção, professora Cristina Dini-
z,“os gêneros alimentícios vão 
complementar a nutrição dos 
alunos, nesse período tão difícil, 
além de fortalecer a economia 
de pequenos agricultores”.

KIT ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR

O OBJETIVO é oferecer consultoria e auxiliar à execução do Protocolo 
para Retorno das Atividades Escolares da Rede municipal de Ensino. 

FOTOS: SECOM / PREFEITURA DO NATAL
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