Natal (RN), 2 de fevereiro de 2021.

PRINCIPAIS AÇÕES
SAÚDE
Convocação de 3 mil novos servidores para a saúde com investimento de
R$ 21 milhões, incluindo aquisição de medicamentos e EPI´s;
Implantação de mais de 600 novos leitos, o que equivale a 6 hospitais de
campanha.
Confecção e distribuição gratuita de 6 milhões de máscaras de proteção.
Implementação do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid com
fornecimento de agulhas e seringas, instalação de câmaras de frio e
logística de armazenamento e distribuição aos municípios.
Conclusão do Laboratório de Anatomia Patológica, que havia sido
inaugurado antes da atual gestão sem estar concluído. Investimento de
quase R$ 6 milhões, entregando à população equipamento de referência
nas ações de prevenção do câncer de mama e do câncer de útero.
EDUCAÇÃO E CULTURA
Implantação de atividades não presenciais, melhoria dos sistemas de
comunicação e informação, principalmente na Plataforma SIGEDUC, criando
a Escola Digital. Reforma e adequações em 40 escolas reconstruídas e
equipadas em diversos municípios.
Duas mil toneladas de alimentos da merenda escolar entregues às mais de
217 mil famílias de estudantes da rede estadual, investimento de quase
R$ 14 milhões, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). E mais de R$ 4 milhões foram para a chamada Cesta Verde, que
fornece alimentos naturais e orgânicos oriundos da agricultura familiar,
fortalecendo esse setor.
Investimos em mais 15 escolas em unidades de tempo integral, chegando a
74 escolas desse tipo, abrangendo 15 mil alunos. Investimentos na
manutenção de 105 escolas, dois novos Centros Estaduais de Educação
Profissional, em Macaíba e Assu.
Investimento de R$ 34 milhões no Programa Estadual de Transporte Escolar,
adquirindo novos ônibus e reajustando o valor do serviço contratado aos
municípios.
INCLUSÃO SOCIAL
RN CHEGA JUNTO – Programa lançado no momento mais crítico da
pandemia do coronavírus para garantir a segurança alimentar e a proteção

sócio assistencial de povos de comunidades tradicionais, população em
situação de rua, refugiados, apátridas e migrantes, pescadores artesanais,
idosos, comunidades LGBTQI+ e mulheres em situação de violência.
Foram investidos R$ 9 milhões na doação de cestas básicas que chegaram a
60 mil famílias.
HABITAÇÃO
Pró-Moradia/Viver Melhor, que esteve paralisado por 12 anos. Governo
retomou, por meio Cehab, investindo R$ 51 milhões em recursos próprios e
federais, via financiamento da Caixa Econômica Federal. O programa
entregará na primeira etapa, a ser licitada ainda no primeiro trimestre deste
ano e com prazo de um ano para construção, 765 casas em 43 municípios,
melhorando a vida de quase 4 mil pessoas.
SOCIAL
Regulamentação do Programa CNH Popular - criado há 9 anos, mas sem
efeito até o ano passado.
Envio para aprovação pela ALRN projeto de lei que institui o Conselho
Estadual de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais. Vinculado à Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude,
da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, o Conselho terá caráter
consultivo, deliberativo e fiscalizador, representando avanço na inclusão da
população LGBTQI+.
AGRICULTURA
Implantação do Programa Estadual de Compras Governamentais da
Agricultura e Economia Solidária (o PECAFES), que assegura aos
agricultores e agricultoras familiares a inserção no mercado consumidor.
Permite aos pequenos produtores fornecer às escolas, hospitais,
restaurantes populares e outros entes públicos.
Entrega de sementes crioulas para a agricultura familiar. Serão 100
toneladas que beneficiarão sete mil e quinhentas famílias em mais de 100
municípios e investimentos na ordem de R$ 1,1 milhão.
Programa RN + Grãos vai contar com 10 unidades demonstrativas de
produção de grãos para atender 53 mil agricultores, em 156 municípios.
RECURSOS HÍDRICOS E INFRAESTRUTURA
Programa RN + Água – em 3 meses, foram perfurados 120 poços
distribuídos em todas as regiões do estado, para comunidades que eram
abastecidas por carros pipas. Investimento: R$ 15,5 milhões na instalação
de 635 poços, beneficiando 25 mil famílias.
Acompanhamento das obras de construção da barragem de Oiticica no
município de Jucurutu e da nova comunidade de Barra de Santana. As obras
da barragem chegaram a 90% de execução e Barra de Santana passou de

40% para 70%. Oiticica é a maior obra de infraestrutura hídrica em
andamento no RN e a quinta maior do Brasil. Vai beneficiar 43 municípios
situados na bacia do rio Piranhas-Açu, que abrange 3 regiões.
A Caern, saiu do vermelho, logo no primeiro ano, quando apresentou lucro
líquido de quase R$ 29 milhões. A empresa é estratégica na área de
saneamento básico, sendo responsável pela execução da maior obra de
esgotamento sanitário já realizada em Natal.
CENTRAIS DO CIDADÃO
Construção ou ampliação de 22 prédios (17 já entregues).
Retomada do Pró-Transporte na Zona Norte, em sua segunda fase.
Plano de Conservação das Estradas Estaduais destina R$ 17 milhões na
recuperação de 2.500 km de rodovias estaduais.
Conclusão da RN-087 (Cerro Corá-Lagoa Nova), com investimento de mais
de R$ 8 milhões
Restauração da RN-118 (Caicó-Jucurutu), conclusão da RN-016
(Carnaubais-Serra do Mel) e da RN-011 (Serra do Mel-Mossoró), com
investimentos de R$ 70 milhões nas duas rodovias. Implantação da Estrada
da Produção, no município de São Gonçalo do Amarante.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Em 2020 crescimento de 30% em novos projetos de parques para produção
de energia eólica, captando mais de R$ 3 bilhões em novos investimentos.
Hoje são 169 usinas gerando trabalho e renda em várias regiões e
consolidando o RN como o maior produtor de energia eólica, com 28% da
geração nacional.
Crescimento de 140% na geração de energia solar.
Indústria de beneficiamento de castanha de caju – antiga Aficel – em
Mossoró com geração de 400 empregos. Inicia produção em março.
Reabertura da indústria de beneficiamento de castanha de caju em São
Paulo do Potengi nos próximos meses.
Com adesão ao Proedi, manutenção dos empregos na indústria Becker em
São José do Mipibu e investimentos na planta industrial. Empregos e
aumento da produção na Usina Estivas, em Arês.

