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Uma cidade em 
reconstrUção

GOVERNADORGoVernador
DIX-SEPT ROSADOdiX-sePt rosado

Mais de 70Km de estradas 
vicinais recuperadas

Todas as escolas da rede
municipal em obras

Mais de R$ 200 mil para
a iluminação pública

Prédios públicos passam
por serviços de reforma
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DEZEMBRO DE 2021

R$ 2,7 milhões investidos 
em pavimentação asfáltica
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M eus amigos e amigas de Gover-
nador Dix-Sept Rosado, assu-
mimos, em 1° de janeiro deste 

ano, a gestão do nosso município com um 
quadro caótico e desafiador.  Parecia im-
possível tirar a nossa querida cidade do 
buraco em que se encontrava. Mas apenas 
12 meses depois, posso afirmar que já con-
seguimos alcançar o que parecia impossível: 
reerguer Governador em um ano.

Como todos sabem, recebemos a Pre-
feitura com problemas que iam de A a Z, 
em todas as áreas, da saúde à educação, da 
agricultura ao esporte, da assistência social 
à cultura. Enfim, absolutamente em todas 
as áreas.

A saúde estava parada com Unidades 
Básicas de Saúde e o Nasf fechados. A edu-
cação abandonada com o ano letivo de 2020 
todo por ser lecionado, além das escolas 
sucateadas e alunos sem assistência alimen-
tar. Os prédios públicos pediam socorro, 
assim como o homem e a mulher do cam-
po que estavam desamparados e sem qual-
quer apoio. São apenas alguns exemplos da 
situação com que nos deparamos. Sem fa-
lar nas contas bloqueadas em razão de não 
pagamentos de precatórios em acordos 
absurdos feitos pela gestão passada e que 
comprometiam totalmente o funciona-
mento do Município.

Mas como prometemos, não tememos 
os desafios, não sucumbimos diante do de-
sastre que encontramos. Pelo contrário, 
arregaçamos as mangas e mergulhamos no 
trabalho. Foi um mergulho profundo, pois 
a situação exigia. Trabalhamos dia e noite, 
ao longo desse nosso primeiro ano de go-
verno, para reconstruir o nosso município 
e transformá-lo naquilo que a população 
desejava e merecia.

Hoje, 12 meses depois, posso afirmar, 
com toda tranquilidade, que a nossa cidade 
já é outra. A saúde está em pleno funciona-
mento, com atendimentos em todas as 
unidades, milhares de consultas e exames, 
contratação de médicos especialistas e ofer-
ta de serviços em nossa cidade, para a co-
modidade do nosso povo.

A educação elaborou calendários em 
diálogo com os setores responsáveis e está 
praticamente concluindo dois anos letivos 
em um. Distribuímos kits de alimentação 

de qualidade para os estudantes se alimen-
tarem em casa e estamos com obras em 
todas as unidades escolares municipais. 

A assistência social retomou os pro-
gramas sociais e de acompanhamento das 
famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Também distribuiu alimentos nas 
zonas urbana e rural e realizou eventos que 
levaram alegria a vários públicos, como 
crianças e idosos. Sem falar no Projeto Pre-
feitura nas Comunidades que aproximou 
os serviços públicos das localidades rurais.

O produtor rural tem muito a come-
morar em nossa gestão. Retomamos o pro-
grama de corte de terra e adotamos dezenas 
de ações para assegurar o acesso à agua na 
zona rural, incluindo recuperação e insta-
lação de novas bombas submersas, recupe-
ração de dessalinizadores e cataventos. 
Estamos realizando o maior programa de 
recuperação de estradas vicinais da história, 
com mais de 70 quilômetros. Também dis-
tribuímos gratuitamente vacinas contra a 
aftosa aos pequenos criadores.

O ano de 2021 também foi de muitas 
obras. A grave situação exigiu e porque es-
tamos aqui para trabalhar e corresponder 
às expectativas do nosso povo. Vários pré-
dios públicos foram recuperados, destina-
mos recursos próprios para iluminação 
pública e estamos executando o maior in-
vestimento da história em pavimentação 
asfáltica. São mais de dois milhões e sete-
centos mil reais em recursos próprios, be-
neficiando diversas ruas.

Não vou me alongar. 
Mas quero destacar também 
que adotamos medidas e 
ações em todas as áreas, como 
a distribuição de material 
esportivo nas zonas urbana 
rural, o apoio aos artistas lo-
cais em todos os eventos 
municipais e a distribuição 
de mudas para arborizar a 
nossa cidade. Ainda tivemos 
iniciativas de apoio à segu-
rança pública e à economia 
local, que culminaram com a 
instalação da 3ª Companhia 
de Polícia Militar em Gover-
nador Dix-Sept Rosado e a 
retomada de serviços bancá-
rios com dinheiro pelo Ban-

co do Brasil.
Claro que não conseguimos fazer tudo 

que queríamos e que o município precisava. 
Mas realizamos além do que se podia ima-
ginar para um primeiro ano de gestão. Não 
temos como falar de tudo agora, nem mes-
mo nessa revista foi possível publicar todo 
o nosso trabalho ao longo de 2021.

  Se em 2021 avançamos tanto com 
tantos problemas, só podemos esperar que 
em 2022 seja ainda melhor. E desde já, que-
ro deixar uma mensagem positiva, de espe-
rança e de que dias ainda melhores virão no 
próximo ano.

Afirmo a todos que, no que depender 
do nosso esforço, do nosso trabalho e da 
nossa dedicação, Governador Dix-Sept 
Rosado continuará avançando para ser re-
colocado na posição de destaque que me-
rece em nossa região e no nosso estado.

Quero agradecer à minha família, ao 
nosso secretariado e aos amigos pelo apoio, 
pelo trabalho e por dividir comigo o dese-
jo de construir uma cidade melhor para 
todos.

Meu muito obrigado e feliz Natal e 
Ano Novo para todos. 

dr. artur Vale
Prefeito de Governador 

Dix-sept Rosaodo

“já conseguimos alcançar o que parecia 
impossível: reerguer Governador em um ano”

opinião
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obras

UM BANHO DE ASFALTO NA CIDADE

Rua Josué Dias vai ganhar iluminação nova

Prédios públicos são recuperados

U m verdadeiro banho de asfalto na 
cidade. Foi isso que a Prefeitura 
de Governador Dix-Sept Rosado 

fez neste ano. A gestão municipal realizou 
o recapeamento de 12 ruas e aplicou as-
faltou novo em outras 4.

Receberam pavimentação asfál-
tica nova trechos das ruas Josué Dias, 
Vereador Pedro Paulo do Nascimen-
to, Sete de Setembro e Francisco Al-
meida. Já o recapeamento asfáltico 
foi aplicado nas ruas Machado de 
Aguiar/Santa Catarina, Josué Dias 
(trecho), Manoel Joaquim (trecho), 
Cônego Soares, Pedro Soares (lado 
esquerdo do Mercado Público), Her-
culana Rosado (por trás do Mercado 
Público), Santídio Gurgel, Manoel 
Rêgo, Padre Leonardo, Padre Florên-
cio, José Lopes Lucas (contorno da 
Praça) e Vereador Pedro Paulo do 

Outra grande obra que está sendo 
executada neste ano pela Prefeitura de 
Governador Dix-Sept Rosado é a re-
forma da iluminação pública da Rua 
Josué Dias, no Centro, uma das prin-
cipais vias da cidade.

A gestão municipal está investin-

do mais de R$ 200 mil e vai entregar 
uma iluminação nova, com troca de 
postes e instalação de lâmpadas de 
LED, à rua em que estão localizados 
prédios e espaços públicos importan-
tes como o Palácio 4 de Abril (sede do 
Município) e o Largo de Eventos.

Diante do cenário de abandono, a 
Prefeitura de Governador Dix-Sept 
Rosado também recuperou diversos pré-
dios públicos ao longo de 2021.

Foram realizados serviços na Uni-
dade Mista de Saúde, incluindo insta-
lações elétrica e hidráulica, pintura e 

alvenaria. A unidade não passava por 
recuperação de sua estrutura interna 
desde 2013. Apenas a fachada e a fren-
te unidade haviam recebido pintura nos 
últimos anos.

O Centro de Especialidades Odon-
tológicas também recebeu melhorias que 

incluíram a recuperação das paredes e 
muros, com partes de reboco e forro de 
PVC, e também pintura.

Outro prédio que passou por repa-
rou foi o do Abatedouro Público Mu-
nicipal com serviços de recuperação de 
paredes e pinturas.

Nascimento (trecho).
O investimento de mais de R$ 2,7 

milhões em recursos próprios foi um 

dos maiores da história de Governa-
dor Dix-Sept Rosado e com certeza o 
maior dos últimos anos.
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obras

MAIS DE 70 QUILÔMETROS DE 
ESTRADAS VICINAIS RECUPERADAS

Cemitérios da zona 
rural recebem serviços

Passagens molhadas 
são recuperadas

T rafegar na zona rural de Governador Dix-Sept Rosa-
do até o ano passado era um desafio. As estradas vici-
nais esquecidas e esburacadas dificultavam o direito 

de ir e vir das famílias e no período de inverno, muitas ficavam 
ilhadas sem direito até a atendimento médico.

Mas essa triste realidade mudou. A Prefeitura de Go-
vernador Dix-Sept Rosado realizou em 2021 um dos maio-
res programas de recuperação de estradas vicinais da histó-
ria do município. Foram mais de 70 quilômetros de estradas 
recuperadas, de Norte a Sul e de Leste a Oeste. 

A ação da gestão do prefeito Dr. Artur Vale atendeu 
localidades como Malhada da Onça, Pedrinhas, Bonito, Co-
te, P.A Osmar Vicente, P.A Terra Nova, Pau da Légua, Ran-
cho da Velha, Horizonte, P.A Areias, entre outras. Agora, o 
agricultor e agricultora podem trafegar dentro da zona rural 
e para a cidade.

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado exe-
cutou serviços de recuperação dos muros de dois cemi-
térios públicos localizados na zona rural, nas localidades 
de Bom Sucesso e Rancho do Povo.

Os cemitérios estavam em situção de abandono, por 
falta de manutenção nos últimos anos, com parte dos 
muros totalmente caída, deixando os locais sem prote-
ção.

A gestão municipal também realizou neste ano uma 
operação de limpeza dos cemitérios públicos, das zonas 
urbana e rural, para o feriado do Dia de Finados, dei-
xando-os preparados para receberem os visitantes.

Outra ação importante da Prefeitura de Governador 
Dix-Sept Rosado em 2021 foi a recuperação das passa-
gens molhadas, muito importantes para o tráfego entre 
uma localidade e outra.

Foram recuperadas todas as passagens molhadas 
da Zona Norte, incluindo as de Carnaubal a Ipuei-
ra e de Pitombeira ao Serrote. A lista inclui ainda 
Pau D’arco ao Sítio Juazeiro e de Monte Alegre ao 
São Bento. 

O trabalho da gestão municipal contemplou ainda 
a passagem molhada de acesso à localidade de Bam-
burral.



prefeituradegovernadordixsept             https://prefeituradegovdixsept.rn.gov.br/                PrefeituradeGovernador              Prefeitura GDR

Retomada de atendimentos nas 
Unidades Básicas de Saúde e no NASF

Com a contratação de médicos, enfermeiros e de-
mais profissionais para formação das equipes de Saúde 
da Família, a Prefeitura de Governador Dix-Sept Ro-
sado retomou os atendimentos nas Unidades Básicas 
de Saúde, das zonas urbana e rural, que foram encon-
trados suspensos.

Esse trabalho incluiu também investimento em 
equipamentos, como a aquisição de oito centrais de ar 
para instalar na UBS Maria das Dores Rodrigues em 
seu novo prédio, que foi inaugurado na gestão passada, 
mas não tinha condições de funcionamento. 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
também voltou a funcionar com consultas e atendimen-
tos com assistente social, fisioterapeuta, psicologista e 
nutricionista.

saúde

QUASE 4.000 
CONSULTAS 
E ExAMES 

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado já dispo-
nibilizou quase 4.000 consultas e exames neste ano de 
2021. Além da larga oferta, a gestão municipal também 

aproximou alguns serviços dos dix-septienses.
Até o mês de novembro, por meio do convênio com o Con-

sórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (Co-
pirn), Sisreg e médicos especialistas foram realizados 3.992 
atendimentos.

São consultas das mais diversas es-
pecialidades, incluindo cardiologia, der-
matologia, ginecologia, psiquiatria, oftal-
mologia, angiologia, cirurgia geral, clíni-
ca geral, endocrinologia, gastroenterolo-
gia, geriatria, mastologia, neurologia, 
ortopedia, pediatria, otorrinolaringolo-
gia, pneumologia, proctologia, reumato-
logia, traumatologia e urologia.

A lista de exames também é longa e 
inclui diagnósticos para diversas doenças 
e para análise mais aprofundada de áreas 
como cardiologia, oftalmologia, gineco-
logia e neurologia, além de procedimen-
tos como eletrocardiograma, hemograma 
e ultrassonografia, entre outros.

Atendimentos com especialistas 
e novos serviços realizados 

Para facilitar a vida da população, a Prefeitura de 
Governador Dix-Sept Rosado investiu na oferta de 
novos serviços e na contratação de médicos especialistas 
para atendimento no próprio município.

Com isso, foram disponibilizados atendimentos 
com ginecologista, cardiologista, fonoaudióloga e orto-
pedia, além de exames de ultrassonografia, tomografia 
e ressonância.

A Prefeitura também assinou convênio com o He-
mocentro Mossoró para a realização do procedimento 
de hemotransfusão em Governador Dix-Sept Rosado. 
A equipe do Pronto-Socorro da Unidade Mista de Saú-
de já foi treinada e esse serviço será disponibilizado em 
breve.

Todos esses exames e consultas são agendados na 
Secretaria Municipal de Saúde, com apresentação de 
requisição médica e cópias do Cartão do SUS, RG, CPF 
e comprovante de residência.
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saúde

ESTRUTURA E TESTAGEM PARA 
ENFRENTAR A PANDEMIA

A Prefeitura de Governador Dix-
Sept Rosado montou uma gran-
de estrutura e realizou testagem 

da população para enfrentar de frente a 
pandemia do novo coronavírus.

De nenhuma estrutura no início 
deste ano, Governador passou a 
contar com uma Unidade de Supor-

te de Atendimento Covid-19 e com 
o Centro de Atendimento para o 
Enf rentamento da Covid-19. A 
Unidade foi instalada para atendi-
mento exclusivo de pacientes diag-
nosticados com Covid-19, enquan-
to que o Centro é responsável pela 
testagem, primeiro atendimento e 

encaminhamento dos pacientes.
A gestão municipal também reali-

zou mutirões de testagem e desinfec-
ção das ruas e prédios públicos. Ações 
que mostram o trabalho incansável 
que foi e está sendo realizado para re-
duzir a infecção pelo coronavírus e 
salvar vidas.

Mais de 5.500 cães 
e gatos vacinados Mais de 20 mil doses de vacinas 

contra a Covid-19 aplicadas 

A Prefeitura de Governador 
Dix-Sept Rosado aplicou, até o dia 
20 de dezembro, mais de 20 mil do-
ses de vacinas contra a Covid-19.

De acordo com dados da Secre-
taria Municipal de Saúde, o Muni-
cípio recebeu 23.360 doses das 
vacinas Astrazeneca, Pfizer e Co-
ronavac, sendo que 20.408 foram 
aplicadas.

O número de dix-septienses 
imunizados com a primeira dose che-
gou a 9.108, sendo que 8.400 já to-
maram a segunda dose e 2.900 a 
terceira.

A Secretaria Municipal de Saú-
de convoca as pessoas que ainda não 
foram imunizadas ou estão com do-
ses em atraso a procurarem um pos-
to de vacinação.

A Prefeitura de Governador Dix-
Sept Rosado vacinou mais de 5.500 
cães e gatos na Campanha de Vacina-
ção Antirrábica 2021, entre os meses 
de setembro e novembro.

A campanha foi realizada casa a 
casa e também com mutirão de vaci-
nação, garantindo a proteção dos ani-
mais e da população contra a raiva.

A doença é uma zoonose viral carac-
terizada como encefalite progressiva e 
aguda que apresenta letalidade em apro-
ximadamente 100% dos casos. Por isso, a 
importância de vacinar os cães e gatos.
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assistência social 

PREFEITURA APROxIMA SERVIÇOS 
PÚBLICOS DA ZONA RURAL

Sob o comando da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, o Proje-
to Prefeitura nas Comunidades 

aproximou os serviços públicos munici-
pais das famílias que vivem na zona rural. 
Em cada edição, centenas de famílias 
tiveram acesso a uma extensa lista de 
serviços como corte de cabelo, atualiza-

ção do Cadastro Único, inscrição no 
Programa Criança Feliz, atendimentos 
médico, oftalmológico, psicológico e do 
serviço social, aplicação de vacinas, tes-
tes rápidos diversos, emissão de docu-
mentos, cadastro no corte de terra  e 
cultural, entre outros.

A ação conta ainda com distribuição 

de material esportivo e cestas básicas, 
substituição de lâmpadas e recuperação 
de estradas, além de atividades pedagó-
gicas e culturais. Neste ano, o Prefeitura 
nas Comunidades se instalou no Proje-
to de Assentamento Três Marias e no 
Sítio Horizonte, beneficiando também 
as famílias das localidades adjacentes.

Quase quatro toneladas 
de peixe distribuídas na 

Semana Santa

Equipamentos 
sociais recebem 

celulares

Crianças da Educação 
Infantil recebem 

kits escolares

A Prefeitura Municipal de Gover-
nador Dix-Sept Rosado comprou com 
recursos próprios e distribuiu quase 
quatro toneladas de peixes na Semana 
Santa de 2021.

Mais de duas mil famílias de baixa 
renda foram beneficiadas e tiveram 
acesso ao pescado no tradicional perí-
odo religioso de consumo de peixes.

A Prefeitura de Governador Dix-
Sept Rosado realizou a entrega de ce-
lulares para os equipamentos sociais do 
município. Os aparelhos foram repas-
sados para a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, o Conselho Tutelar 
e o Centro de Referência da Assistên-
cia Social (Cras) com o objetivo de 
facilitar o contato entre o público e os 
equipamentos sociais por meio do uso 
do aplicativo WhatsApp.

A Prefeitura Municipal de Gover-
nador Dix-Sept Rosado também rea-
lizou a entrega de kits escolares para a 
Educação Infantil, beneficiando os 
estudantes da Rede Públicas Munici-
pal de Ensino nas zonas urbana e rural. 
No total, foram distribuídos 432 kits 
compostos de tesoura, caderno, cola, 
massa de modelar, borracha, lápis, co-
leção de madeira, coleção de Giz de 
cera, tinta guache e apontador.
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assistência social 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 
AjUDA FAMíLIAS DAS 
ZONAS URBANA E RURAL

A Prefeitura de Governador Dix-
Sept Rosado tem realizado a 
distribuição contínua de ali-

mentos para famílias em situação de 
vulnerabilidade social das zonas urbana 
e rural do município.

Uma das ações foi a entrega de ces-
tas básicas para famílias da zona rural, 
beneficiando moradores de diversas 
localidades rurais como o Projeto de 
Assentamento Osmar Vicente, Pau da 
Légua, Reforma de Romão, Chafariz 
e Sítio Horizonte.

Por meio da Secretaria de Assistên-
cia Social também foi realizada a distri-
buição de 10 toneladas de alimentos 
adquiridos por meio do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA-Compra 
Direta), do Governo do RN.

Os alimentos incluíram frutas, 
hortaliças, leguminosas e polpas e be-
neficiaram cerca de 400 famílias que 
participam do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 
além do grupo de Mães Atípicas e ado-
lescentes do Projeto Despertar.

Crianças ganham 
noite especial

7 de Setembro é 
comemorado com esporte

Cras agora conta com 
assessoria jurídica

Servidores e idosos 
recebem homenagens

O Dia das Crianças também ga-
nhou um grande evento neste ano. A 
Prefeitura de Governador Dix-Sept 
Rosado lançou o projeto Dissé da 
Criançada, que levou centenas de fa-
mílias ao Largo de Eventos.

Brinquedos, pinturas de rosto, 
brincadeiras, palhaço, mágico e o tren-
zinho proporcionaram uma noite de 
muita diversão para as crianças dix-
septienses. A Secretaria de Assistência 
Social também fez a distribuição de 
lancheiras e presentes.

O Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) de Governador 
Dix-Sept Rosado agora conta com as-
sessoria jurídica.

O advogado Roque Schneider 
Cavalcante foi contratado e já come-
çou a atuar no apoio às famílias mais 
carentes. 

É mais um benefício para a popu-
lação implantado neste ano.

Os servidores públicos muni-
cipais de Governador Dix-Sept 
Rosado receberam grande e me-
recida homenagem da gestão mu-
nicipal em 2021.

Em evento realizado na Qua-
dra Vicente Carlos de Menezes, a 
Prefeitura de Governador Dix-
Sept Rosado ofereceu um jantar e 
uma noite de muita alegria ao som 
de Allê Almeida e Forró Atração. 
Diversos brindes também foram 
distribuídos entre os participantes 
da Festa do Servidor.

O Dia do Idoso também não 
passou branco neste ano. A Secre-
taria de Assistência Social realizou 
uma tarde com brincadeiras, pas-
seio de trenzinho, banho de pisci-
na, música ao vivo e um almoço 
especial.

Em mais uma ação da Secretaria 
de Assistência Social, o feriado de 7 de 
Setembro, dia da Independência do 
Brasil, foi comemorado com muito 
esporte em 2021, com o lançamento 
do Projeto Dissé Independente.

A programação contou com passeio 
ciclístico, corrida de rua e aulas de danças, 
além de café da manhã servido no Largo 
de Eventos para centenas de pessoas. O 
tradicional hasteamento de bandeiras 
também fez parte do evento.
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agricultura

TRABALHO DIáRIO PARA GARANTIR 
ACESSO à AGUA NA ZONA RURAL

O acesso à agua para o consumo 
humano e animal é uma priori-
dade e está recebendo total aten-

ção da gestão municipal, incluindo a dis-
tribuição de água por meio de carros-pipa 
e também a recuperação de poços, cata-
ventos e dessalinizadores em diversas 
localidades rurais.

A Prefeitura de Governador Dix-
Sept Rosado instalou bombas submer-
sas novas ou recuperou bombas em 
poços de localidades como Lorena, Pro-
jeto de Assentamento Terra da Espe-
rança (Pitomba), Gangorrinha; Pedri-
nhas; Projeto de Assentamento Areias, 
Tião Carlos, Ramadinha, Rancho do 
Povo, Várzea de Arara, Sítio Monte 
Alegre, Sítio São João, Projeto de As-
sentamento Osmar Vicente e Sítio 
Umari.

Foram realizados também serviços 
nos dessalinizadores das localidades de 
Projeto de Assentamento Osmar Vi-
cente, Aroeira, Ipueira e Lagoa de 
Pau.

Diversos cataventos também foram 
recuperados e/ou instalados, incluindo 
os do Projeto de Assentamento Terra 
de Esperança, Projeto de Assentamen-
to Osmar Vicente, Sítio Tapuyo, Proje-
to de Assentamento Nossa Senhora da 
Conceição (Mororó).

A Prefeitura ainda instalou quadros 
elétricos nos poços das localidades de 
Pedrinhas e Bonito e entregou uma cai-
xa d’água para a comunidade do Sítio 
Riachão.

Prefeitura conquista três poços para a zona rural

Adutoras também recebem atenção

Após solicitação do Muncicípio  
junto ao ministro Rogério Marinho, 
durante agenda em Brasília/DF, no 
mês de agosto, o Ministério do Desen-
volvimento Regional confirmou a per-
furação de três poços na zona rural de 
Governador Dix-Sept Rosado.

A perfuração será por meio da 
Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf ) e beneficiará as localidades 
rurais de Riachão, Marcolino e Pitom-
beira. A previsão é que os serviços de 
perfuração dos poços sejam iniciados 
no início de 2022.

As adutoras também estão rece-
bendo atenção da Prefeitura de Gover-
nador Dix-Sept Rosado. Uma delas foi 
a do Monte Alegre, que recebeu um 
novo motor para garantir o seu funcio-
namento.

A aquisição foi determinada pela 
gestão municipal para suprir necessi-

dade causada pelo furto do equipamen-
to que já estava instalado na adutora. 

Outros serviços já executados in-
cluem a instalação de um quadro elé-
trico na adutora de Malhada da Onça, 
e a manutenção hídrica e elétrica na 
adutora do Sítio Camurim.
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agricultura

PROGRAMA DE CORTE 
DE TERRA é RETOMADO

D esde o início de 2021, a Prefei-
tura Municipal de Governador 
Dix-Sept Rosado intensificou 

as ações na zona rural, beneficiando a 
melhorando a vida das famílias que vi-
vem no campo.

Uma das primeiras medidas da 
gestão municipal foi retomar o progra-
ma de corte de terra. Ainda em janeiro, 
os tratores começaram a percorrer a 
extensa zona rural do município, dei-
xando a terra pronta para os agriculto-
res familiares terem a oportunidade de 

plantar suas lavouras. A gestão muni-
cipal colocou o corte de terra como uma 
das prioridades nesse início de gestão, 
para cumprir compromisso assumido 
com o produtor rural. Para isso, deter-
minou a recuperação dos tratores da 
Prefeitura e investiu cerca de R$ 50 mil 
para colocar essas máquinas novamen-
te em operação.

Centenas de famílias foram be-
neficiadas neste ano e o cadastro 
para o corte de terra em 2022 já está 
aberto.

Quase duas mil doses de vacinas contra 
febre aftosa distribuídas gratuitamente

A Prefeitura de Governador Dix-
Sept Rosado adquiriu e distribuiu gra-
tuitamente quase 2.000 doses de vaci-
nas contra febre aftosa aos pequenos 
criadores.

Foram mais de 1.000 doses entre-
gues na primeira etapa da Campanha 

de Vacinação contra a Aftosa, em agos-
to, e mais cerca de 800 na segunda etapa, 
cuja distribuição ainda está em anda-
mento. Os criadores podem recolher as 
vacinas na Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, de segunda-
feira a sexta-feira, das 7h às 13h. 

Prefeitura apoia 
Dia de Campo

A Prefeitura de Governa-
dor Dix-Sept Rosado apoiou 
a realização de Dia de Campo 
no Projeto do Assentamento 
Terra de Esperança (Pitom-
ba), realizado em novembro e 
que abordou temas de grande 
importância para os produto-
res rurais, como caprinos, al-
godão agroecológico e fruti-
cultura no semiárido.

O evento contou com pa-
lestras e apresentações cultu-
rais da Companhia de Teatro 
Arte na Veia e da Associação 
de Mulheres Unidas pela Fé e 
foi realizado em parceria com 
a Associação do P.A. Terra da 
Esperança, Comissão Pastoral 
da Terra, Ufersa, Sebrae, Ema-
ter e Diaconia.
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educação

TODAS AS ESCOLAS 
ESTÃO SENDO 
RECUPERADAS

A Prefeitura de Governador 
Dix-Sept Rosado está execu-
tando uma grande f rente de 

serviços para recuperar todas as 11 
escolas da de Rede Pública Municipal 
de Ensino. Todos os prédios foram 
recebidos sem apresentar as condi-
ções necessárias de funcionamento e 
estão passando por obras.

A ação está atendendo as quatro 
unidades escolares da zona urbana - Es-

cola Municipal Educandário Dix-Sep-
tiense, Escola Municipal Isaura Rosado, 
Proinfância e Creche Maria Gláucia – e 
as sete da zona rural - Escola Municipal 
Adalberto Gomes do Vale (Gangorri-
nha), Escola Municipal Antônio Mar-
tinho de Medeiros (Monte Alegre), 
Escola Municipal Antonia Lopes e Al-
ves (Camurim), Escola Municipal Fran-
cisco Queiroz Porto (Três Marias), Es-
cola Municipal Luiza Maria Augusta 

(Horizonte), Escola Municipal Mano-
el Maria de Macedo (Saboeiro) e Esco-
la Municipal Maria Batista de Oliveira 
(Santana) – para garantir ambiente ade-
quado para toda a comunidade escolar.

O Município tem acompanhado 
de perto o andamento dos serviços e 
cobrado celeridade na execução para 
conclusão de todas as obras o mais 
breve possível para que as aulas pre-
senciais possam ser retomadas.

1.700 kits de alimentação escolar são distribuídos

Dois anos letivos em um ano só

Transporte gratuito para estudantes e concurseiros

A Prefeitura Municipal de Gover-
nador Dix-Sept Rosado distribuiu 1.700 
kits de alimentação escolar aos alunos da 
Rede Pública Municipal de Ensino.

Os kits foram adquiridos com recur-
sos próprios e do PNAE (Programa Na-
cional de Alimentação Escolar). Foram 
distribuídos apenas alimentos com qua-
lidade comprovada e de marcas reconhe-
cidas. Alunos de todas as 11 escolas mu-
nicipais foram beneficiados.

Um dos grandes desafios da educa-
ção municipal foi realizar dois anos leti-
vos em um ano só. Com as aulas parali-
sadas por praticamente todo o ano de 
2020, sem sequer a realização de ativida-
des remotas, a Prefeitura de Governador 
Dix-Sept Rosado teve que dialogar bas-
tante com o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais e o Conselho Mu-

nicipal de Educação para elaborar um 
calendário que minimizasse os prejuízos 
aos estudantes. Graças ao entendimento 
entre as partes e o empenho de todos, o 
ano letivo de 2020 foi concluído e foi 
feito o alinhamento dos anos letivos de 
2021 e 2022, para que o calendário do 
próximo fosse equiparado ao da Rede 
Pública Estadual de Ensino.

A Prefeitura de Governador Dix-
Sept Rosado disponibilizou transporte 
gratuito para estudantes e concurseiros 
participarem de diversos processos sele-
tivos ao longo do ano de 2021.

A lista incluiu as edições 2020 e 2021 
do Enem, o exame de seleção do IFRN 
e vários concursos em Natal - Banco do 
Brasil, Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante, Polícia Civil e Itep, ambos do 

RN – e Fortaleza - Fundação Regional 
de Saúde (Funsaúde Ceará). Centenas 
de estudantes e participantes de concur-
sos foram beneficiados com a iniciativa 
da gestão municipal.

Homenagem aos professores e 
computadores para as escolas

O Dia do Professor não passou em 
branco em 2021. A Prefeitura de Gover-
nador Dix-Sept Rosado realizou festa 
para celebrar a data com música ao vivo, 
coffee break e distribuição de brindes. 

Um dos pontos altos do evento foi a 
entrega de computadores novos aos ges-
tores das escolas da Rede Pública Muni-
cipal de Ensino.
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esporte

APOIO AOS ARTISTAS 
DA TERRA EM EVENTOS 
COMEMORATIVOS

E m meio à pandemia, a Prefeitura 
de Governador Dix-Sept Rosa-
do apoiou os artistas da terra em 

seus eventos comemorativos realizados 
de forma virtual no ano de 2021.

Primeiro foi na programação em 
comemoração aos 58 anos de emanci-
pação política do Município, realizada 
em abril, e depois com o Projeto Dissé 
Junino, no mês de julho. Os dois even-
tos foram realizados exclusivamente 
com artistas de Governador Dix-Sept 

Rosado.
Nas lives passaram diversos artistas 

como Weslley e Banda, Forró Danado, 
Forró Zueira, Pedro Henrique, Allex 
Costa, Allê Almeida e Atração Musi-
cal, Juninho Voice, Gabriel Lima e 
Ramonzinho.

O Dissé Junino contou com apre-
sentações culturais da Cia de Cultura Pai 
Fernandes, Poetas Vanzinho e Ed Junior, 
Grupo de Teatro Rualuart, Grupo Anjos 
da Rua e Grupo Cia Arte na Veia.

Apoio ao esporte amador e aos talentos locais

A Prefeitura de Governador Dix-
Sept Rosado também apoiou o espor-
te amador em várias modalidades, seja 
com a realização de campeonato ou 
com incentivo para equipes e compe-
tições externas.

O Campeonato Municipal de Fute-
bol Máster Hélio Silva 2021 foi realiza-
do no Sítio Monte Alegre com investi-
mento de R$ 1.500 da gestão municipal 
em premiações. Costa Branca, Monte 
Alegre, Rancho do Povo, Riachuelo e 

Vasco participaram do torneio.
Também receberam apoio equipes 

de basquete e de ciclismo e competições 
de futsal e de futebol soçaite.

Outra importante ação foi o incen-
tivo para que jovens garotos participas-
sem de testes em Alto do Rodrigues/
RN e Fortaleza/CE. No total, 21 garo-
tos da Escolinha Estrelas Dixseptien-
ses participaram de avaliação para as 
equipes do Visão Celeste/RN e Juven-
tus/CE.

Curso de doma 
certifica 75 pessoas

Material esportivo

A Prefeitura de Governador Dix-
Sept Rosado realizou um curso de doma 
e rédea racional para cavalos de vaque-
jada, ministrado por Darley Dantas, no 
Parque Bamburral.

A iniciativa foi um sucesso e contou 
com 90 inscrições, sendo que 75 pesso-
as receberam o certificado de conclusão 
do curso desenvolvidos em dois dias 
com aulas práticas e teóricas, incluindo 
5 mulheres.

A Prefeitura Municipal de Gover-
nador Dix-Sept Rosado ainda comprou 
e distribuiu material esportivo nas zonas 
urbana e rural do município.

A lista de localidades atendidas in-
clui Santana, Camurim, Canudos, Bo-
nito, Riachão, Três Marias, Mororó, 
Horizonte, Osmar Vicente, Rancho da 
Velha, Gangorrinha, Aguilhada, Várzea 
da Arara, Monte Alegre e Lorena.

Também foi distribuído material 
esportivo para o futsal masculino e fe-
minino, basquete masculino, futevôlei 
masculino, futebol e Escolinha Amigos 
do Bem.



 gabinete/Finanças

12 MESES DE SALáRIOS 
E 13° PAGOS EM DIA

Durante todo o ano de 2021, a Pre-
feitura de Governador de Dix-
Sept Rosado, por meio da Secre-

taria Municipal de Finanças, pagou os 
salários dos servidores dentro do mês tra-
balhado e até de forma antecipada.

Foram 12 meses seguidos, de janei-
ro e dezembro, com os salários dos ser-
vidores efetivos e comissionados cain-
do na conta sempre antes da virada do 

mês, garantindo a tranquilidade dos 
trabalhadores e aquecendo a economia 
local.

O 13° salário também foi pago em 
dia, com 50% sendo adiantado pela ges-
tão municipal já no mês de julho.

O servidor público municipal de 
Governador de Dix-Sept Rosado agora 
sabe que pode comprar, que no final do 
mês o seu salário vai estar na conta.

Articulação política garante R$ 2 mi em emendas

Prefeitura consegue 
retomada de 

operações com 
dinheiro

Convênio e parcerias 
para melhorar a 

segurança pública 

Quase R$ 100 mil circulam na economia 
local com o Cartão do Servidor

A articulação política da adminis-
tração municipal garantiu quase R$ 2 
milhões em emendas parlamentares pa-
ra o município de Governador Dix-Sept 
Rosado.

Durante agendas em Brasília/DF, o 
Município conquistou emendas com os 
deputados federais Beto Rosado (Pro-
gressistas) e Benes Leocádio (Republi-
canos).

Beto Rosado indicou emenda de R$ 
1,5 milhão para conclusão do Hospital 
Municipal de Governador Dix-Sept Ro-
sado. Já Benes Leocádio destinou R$ 500 
mil para obras de pavimentação.

Os dois deputados já haviam feito 
indicações anteriores. Beto de mais R$ 

Em 2021, cerca de R$ 100 mil cir-
cularam na economia de Governador 
Dix-Sept Rosado com a utilização do 
Cartão do Servidor. Uma novidade im-
plantada no município neste ano que 
estimulou os servidores públicos muni-
cipais a comprarem na própria cidade, 
numa parceria com a Fundação Guima-
rães Duque.

Após reunião com a superintendente 
Comercial e de Varejo do Banco do Bra-
sil no Rio Grande do Norte, Renata Lui-
za Vasconcellos Dantas, a Prefeitura con-
seguiu a retomada de operações com di-
nheiro na agência do banco em Governa-
dor Dix-Sept Rosado.

A solicitação foi feita em julho e, 
após compromisso assumido pelo Banco 
do Brasil, o serviço foi retomado em ou-
tubro, depois de mais de quatro anos, 
garantindo a circulação de dinheiro na 
economia local.

No início de 2021, a Prefeitura assi-
nou convênio com a Polícia Militar para 
ampliar o contingente de policiais atu-
ando em Governador Dix-Sept Rosado 
com o pagamento de diárias operacionais 
pelo Município.

A Prefeitura de Governador Dix-
Sept Rosado também reformou e dispo-
nibilizou prédio para a instalação da 3ª 
Companhia de Polícia Militar, que de-
veria funcionar no município, mas esta-
va dentro do 2° Batalhão de Polícia Mi-
litar, em Mossoró.

1,5 milhão para o Hospital Municipal, e 
Benes de R$ 250 mil para compra de tra-
tor agrícola e R$ 200 mil para a saúde. O 
Município recebeu ainda uma emenda de 
R$ 50 mil da deputada estadual Isolda 
Dantas (PT) para construção de Sala de 
Raios-X na Unidade Mista de Saúde.
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Meio aMbiente/
planejaMentoPARCERIA ENTRE PREFEITURA 

E AGN GARANTE CRéDITO 
PARA EMPREENDEDORES

A parceira entre a Prefeitura de Go-
vernador Dix-Sept Rosado e a 
Agência de Fomento do Rio 

Grande do Norte (AGN) garantiu o aces-
so a crédito para empreendedores locais. 
Vários cheques do Programa Microcré-
dito do Empreendedor foram entregues 
para microempreendedores formais e 
informais.

O Programa Microcrédito do Em-
preendedor é voltado para o Microem-
preendedor Individual (MEI) e tam-
bém para o microempreendedor infor-
mal, com financiamentos de até R$ 12 
mil e R$ 3 mil, respectivamente. Os 
interessados devem procurar a Secre-
taria de Planejamento, no Centro Ad-
ministrativo.

1.000 mudas de árvores distribuídas 
na Semana de Meio Ambiente

Coletores de lixo são 
distribuídos 

para o comércio

Serviço de poda de 
árvores é reforçado 

A Prefeitura de Governador Dix-
Sept Rosado, por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, realizou 
a distribuição de coletores de lixo para o 
comércio. A ação foi executada em par-
ceria com a empresa PetroReconcavo, 
que doou os tonéis que foram transfor-
mados em coletores de lixo, e atendeu a 
80 comerciantes.

A Prefeitura Municipal de Governa-
dor Dix-Sept Rosado, por meio da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, dis-
ponibiliza o serviço gratuito de poda de 
árvore para toda a população. A solicitação 
é feita na sede da Secretaria de Meio Am-
biente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 
13h30, e o serviço executado diariamente 
por duas equipes, pela manhã e a tarde, 
com exceção dos fins de semana.

A Prefeitura Municipal de Gover-
nador Dix-Sept Rosado, por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, distribuiu 1.000 mudas de ár-
vores diversas na Semana de Meio 
Ambiente 2021.

Com o objetivo de ampliar a arbo-
rização da cidade, foram distribuídas 
mudas de sabiá, pereiro, angico, mofum-
bo,  timbaúba e jurema, em parceria com 
as empresas Vita + e Ecofertil.

Prefeitura implanta 
serviço de emissão 

de identidade

Para facilitar a vida dos cidadãos 
dix-septienses, a Prefeitura de Gover-
nador Dix-Sept Rosado, por meio da 
Secretaria Municipal de Planejamento, 
implantou o serviço de emissão do docu-
mento de identidade na própria cidade.

O serviço é prestado no Centro Ad-
ministrativo, das 7h às 12h, de segunda 
a sexta-feira, com emissão gratuita da 
primeira via e taxas de R$ 25,00 e R$ 
35,00 para segunda e terceira vias, res-
pectivamente. Em todos os casos é pre-
ciso apresentar Certidão de Nascimento 
ou de Casamento, CPF e foto 3x4. Mais 
informações pelo telefone (84) 99818-
1513.

Mais um serviço que a gestão mu-
nicipal implantou em Governador Dix-
Sept Rosado e aproximou da população, 
acabando com a necessidade de deslo-
camentos para outras cidades.
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Projeto Prefeitura 
nas comunidades
os serviços públicos municipais mais 

próximos do homem e da mulher do campo
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