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APRESENTAÇÃO

O município de Currais Novos está localizado na região do Seridó do
Estado do Rio Grande do Norte, nas proximidades da divisa com o Estado da
Paraíba, ficando a 172 km da capital do Estado. De conformidade com o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2015 sua população
era estimada em 44 887 habitantes. A partir de sua fundação, se destacou
de outras cidades em função dos aspectos sociais, arquitetônicos,
econômicos e culturais.
No século pretérito, a cidade já contava com ideias progressistas,
possuindo código de postura de acordo com os prenúncios que regem o
progresso e a civilização do nosso país, se tornando uma localidade das mais
urbanizadas e modernas. Sendo uma das cidades mais importantes e
influentes do interior da Região Nordeste, foi a primeira cidade do NorteNordeste a possuir TV a Cabo.
Seu símbolo turístico é a estátua "Cristo-Rei", réplica fiel, mas em menor
proporção da Estátua do Cristo Redentor, localizada na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, trazida da França e doada por Cel. Manoel Salustino em 1937. A
cidade no passado se destacou pelo Carnaxelita, maior micareta do interior
do Estado do Rio Grande do Norte e que atraía turistas de diversas partes do
interior nordestino e também pelo Cactus Moto Fest, que era um dos maiores
eventos motociclísticos do Brasil, Já a Festa de Sant'Ana é uma das maiores e
mais tradicionais festas religiosas do Estado,

ainda temos a Exponovos,

Festival Gastronômico de Currais Novos, Pé na Trilha, Noite Gospel, e o
FORRONOVOS estes eventos hoje é realizado em menores proporções.
Na hierarquia urbana federal é considerada um centro sub-regional,
tendo influência direta sobre os municípios de Acari, Bodó, Carnaúba dos
Dantas, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, São Vicente, Tenente Laurentino
Cruz e Frei Martinho (este último localizado

no Estado na Paraíba). Suas

principais atividades econômicas são a agricultura, a pecuária, o comércio
e a extração mineral.
De forte formação geológica, o município também se destaca por
abrigar diversas minas, com destaque para a Brejuí, a maior mina de
scheelita da América do Sul, o Canyon dos Apertados, único canyon de
rocha granítica do mundo, entretanto, a exemplo

do que acontece na

maioria dos municípios nordestinos, Currais Novos se ressente das condições
necessárias ao Desenvolvimento

Sustentável, que diferentemente do

Desenvolvimento Econômico relacionado com a ideia de crescimento, leva
em consideração os seguintes aspectos:
•

Satisfazer as necessidades básicas da população no tocante a saúde,
lazer, educação e alimentação;

•

Ser solidário com as gerações futuras, preservando o ambiente para
que tenham condições de viver;

•

Contar com a participação da população envolvida, pois todos
devem se conscientizar da necessidade de conservar o ambiente,
cada um fazendo sua parte;

•

Preservar os recursos naturais;

•

Elaborar um sistema social que garanta emprego, segurança social e
respeito a outras culturas, partindo para a erradicação da miséria, o
preconceito e o massacre das populações oprimidas;

•

Realizar programas educativos.

Convém ressaltar que, o Desenvolvimento Sustentável é aquele que
“Satisfaz equitativamente as necessidades das gerações atuais, sem limitar o
potencial para satisfazer as necessidades das gerações futuras.

EDUCAÇÃO E CULTURA

• Criar o Plano de Revitalização das escolas Públicas Municipais nos seus
aspectos físico, pedagógico e comunitário;
• Erradicação do analfabetismo no âmbito do município;
• Universalização do atendimento escolar;
• Superação das desigualdades educacionais, a partir do diagnóstico,
planejamento, avaliação de processo e da racionalização de custos;
• Melhoria da qualidade de ensino em seus aspectos fundamentais,
considerando que a educação é e sempre será um dos aspectos
fundamentais das sociedades;

• Promoção da sustentabilidade sócio-ambiental;
• Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação, como proporção do produto interno bruto;
• Valorização permanente dos profissionais da educação;
• Difusão dos princípios de equidade, respeito à diversidade e gestão
democrática da educação;
• Estabelecimento de parcerias que fortaleçam a educação e o ensino;
• Desenvolvimento de programas de formação continuada para
docentes e para gestores;
• Revitalizar os Conselhos Escolares, as Associações de Pais e Professores
e/ou implantar Grêmios Estudantis;
• Estimular a participação das famílias na educação das crianças e
jovens;
• Ampliar a educação integral através de escolas em tempo integral,
contraturno ou via expansão da carga horária dos alunos, com uma forte
articulação com as áreas do esporte, ciência e cultura;
• Estabelecer parcerias com universidades públicas e privadas para a
formação permanente dos profissionais da educação;

• Dinamizar as atividades de esporte e lazer, a partir do estabelecimento
de parcerias público privadas;
• Reordenar a Rede Municipal de Ensino, visando um incremento da
matrícula para 2017;
• Disponibilizar, inicialmente, um contraturno, opcional para os pais de
alunos dos cinco anos iniciais do Ensino Fundamental;
• Definir um grupo de apoio às atividades socioculturais (corais, danças,
formação de leitores, iniciação poética e de jovens escritores, dentre outros);
• Priorizar uma gestão democrática focada no Planejamento Estratégico
da Educação Municipal – PEEM, entendido como uma ação que
compreenda toda atividade de previsão futura, ou seja, antevê a ação que
deverá ser realizada, buscando alcançar os objetivos traçados;
• Criação de bandas marciais nas escolas municipais; (Resgatar a
Banda de Música Maestro Santa Rosa);
• Criação e Implementação do Plano Municipal de Cultura;
• Apoio às festas culturais, populares e religiosas do município.
SAÚDE
• Elaboração e execução plena da política de saúde do município,
através da implementação do Sistema Municipal da Saúde e do

desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde e bem-estar da população;
• Realizar

atividades

assistenciais

e

preventivas,

a

vigilância

epidemiológica, sanitária e nutricional, de orientação alimentar e de saúde
do trabalhador, a prestação de serviços médicos e ambulatoriais de
urgência e de emergência;
• Realizar esforços junto ao Ministério da Saúde, buscando recursos para
instalação do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST);
• Promoção

de

campanhas

de

esclarecimento,

objetivando

a

preservação da saúde da população, a implantação e fiscalização das
posturas municipais relativas à higiene e à saúde pública;
• Articulação com outros órgãos municipais, estaduais e federais e
entidades da iniciativa privada para o desenvolvimento de programas
conjuntos, e execução orçamentária de sua área e outras atividades
correlatas;
• Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com
equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de
saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da
atenção especializada;
• Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança com
ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade;

• Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos
portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e
fortalecimento das ações de promoção e prevenção;
• Fortalecimento da rede de saúde mental (CAPS AD), com ênfase no
enfrentamento da dependência de crack e outras drogas;
• Ampliar o acesso à Atenção Psicossocial (CAPS) da população em
geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e
outros pontos intersetoriais;
• Garantir o acesso da população à serviços de qualidade, com
equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades
básicas em saúde bucal, inclusive em áreas da Zona Rural;
•

Fortalecer e modernizar a atenção especializada em saúde bucal

(CEO), garantindo a referência com eficiência e em tempo satisfatório;
• Ampliar

e

modernizar

o

centro

de

especialidades

médicas

(POLICLÍNICA) para expansão das consultas e exames especializados para
diminuir as longas filas e tempo de espera existente atualmente em diversas
especialidades médicas;
• Construir, reformar e modernizar as Unidades Básicas de Saúde (UBS)
nos bairros onde o serviço está deficiente;
• Realizar mutirões periódicos para consultas e cirurgias eletivas;

• Fortalecer o Programa de Saúde da Família(PSF) e de Agentes
Comunitários de Saúde(ACS), para atingir a meta de 100% da cobertura no
município, incentivar e descentralizar os atendimentos do Núcleo de Apoio
ao Programa Saúde da Família (NASF), fortalecendo esta política;
• Ampliar o atendimento de emergência médica, laboratorial e
odontológica(Unidade de Pronto Atendimento Municipal), manter a parceria
como Serviço de Atendimento Movel de urgência (SAMU);
• Atenção farmacêutica: melhorar a cobertura de medicamentos
disponibilizados;
• Desenvolver

campanhas

educativas

nas

escolas

municipais,

particulares, estaduais e federais de ensino básico, nas igrejas, clubes de
serviços, objetivando a prevenção ao uso de drogas;
• Capacitar profissionais da saúde para o atendimento adequado aos
usuários e dependentes de drogas lícitas e ilícitas;
• Promover,

periodicamente,

mutirões

de

consultas,

exames

e

procedimentos especializados, diminuindo a demanda reprimida, quando
necessário;
• Implementar estratégias de enfrentamento para o controle e combate
à obesidade e doenças associadas;

• Implantar o Atendimento Domiciliar com vistas a facilitar a vida das
pessoas, que são acometidas de doenças graves e têm dificuldades de
locomoção;
• Garantir um transporte de qualidade e eficiência para os munícipes
portadores de doenças crônicas e pacientes que realizam tratamentos fora
do

município,

tais

como:

Terapia

Renal

Substitutiva

(HEMODIÁLISE),

Radioterapia e Quimiotererapia;
• Aumentar a participação da população na prática da atividade física
voltada para a saúde e qualidade de vida;
• Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços,
nos mobiliários e nos equipamentos urbanos, gerando menor risco de
acidentes;
• Reestruturar, modernizar e melhorar o sistema de informática da
Secretaria de Saúde, extendendo a toda a rede municipal;
• Valorizar e aperfeiçoar os Planos de cargos e salários dos servidores
públicos efetivos da área da saúde com permanente capacitação;
• Instituir câmara técnica e auditoria entre a secretaria municipal de
saúde (SMS) e os que atendem o Sistema Único de Saúde (SUS) no município;

• Atuar junto à saúde suplementar (operadoras de planos de saúde)
para a melhoria do acesso e da qualidade do atendimento aos usuários
deste sistema;
• Atuar junto aos demais municípios da região no sentido de apoiar a
organização do setor saúde em toda a macrorregião na expansão de
serviços de média complexidade, com fortalecimento de atenção básica
resolutiva local;
• Estimular e fortalecer o consórcio intermunicipal de saúde;
• Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo
a articulação com a sociedade civil, fortalecendo os conselhos de saúde
(Conselho Municipal e Conselhos Locais).

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

• Construção, ampliação e conservação do sistema de tratamento de
águas e esgotos;
• Implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água nas
comunidades rurais;
• Implantação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário;

• Melhorias

no

sistema

viário

com

recapeamento

de

estradas,

construção de bueiros, passagens molhadas e mata-burros;
• Aquisição de novos veículos, máquinas e equipamentos;
• Implantação de programa de pavimentação a paralelepípedos e
asfaltamento de ruas e avenidas;
• Atualização do Plano Diretor do município, para incentivar a expansão
urbana ordenadamente;
• Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico; (implantação)
• Implantação do Aterro Sanitário em consórcio com outros municípios
do Seridó, dando o destino final adequado ao lixo coletado;
• Implantação do sistema de coleta seletiva de lixo;
• Ampliação e melhorias na iluminação pública padronizada e
ornamental da cidade;
• Firmar parcerias com o Governo do Estado para reorganização do
trânsito municipal;
• Estudar a viabilidade técnica para criação da Guarda Municipal;
• Arborização e conservação de canteiros;
• Reestruturar a feira livre e restaurar a feira coberta;

• Reforma do Mercado Público;
• Reforma do Abatedouro Municipal.
AGRICULTURA
• Execução de um programa de perfuração e aparelhamento de poços
profundos;
• Equipar a Secretaria de Agricultura com funcionários: Técnicos,
agrônomos e médicos veterinários;
• Manutenção e instalação dos dessalinizadores nas comunidades rurais;
• Manutenção e instalação de poços tubulares (Catavento);
• Manutenção das estradas vicinais;
• Vacinação do rebanho bovino contra aftosa para pronafianos;
(pequenos criadores)
• Construção e recuperação de pequenos barreiros;
• Execução de um amplo programa de alfabetização de jovens e
adultos, destinado aos habitantes do meio rural;
• Realizar/apoiar o torneio leiteiro de bovinos/caprinos no período da
ExpoNovos;

• Distribuição de mudas frutíferas e reflorestamento para produtores
rurais;
• Peixamento para açudes públicos e particulares;
• Apoiar as associações e comunidades rurais;
• Construção de um matadouro, bem como a reforma do abatedouro
nos padrões adequados e permitidos pela legislação;
• Cortes de terra para pequenos produtores rurais;
• Mercado institucional (Aplicação de 30% da merenda escolar na
compra de produtos agrícolas aos Pronafianos);
• P.A.A. Compra direta e P.A.A. Simultânea CONAB (Apoio logístico);
• Apoiar a implantação da Feira da Agricultura Familiar;
• Patrulha motomecanizada destinada a zona rural para a construção e
recuperação de pequenos barreiros;
• Criar um programa de repasses de aves caipiras, caprinos e ovinos
com assistência técnica continuada, com apoio das associações rurais;
• Capacitar e introduzir inseminação artificial para os produtores
pronafianos;

• Aquisição de reprodutores para melhoramento da genética animal
com ênfase na ovinocultura e caprinocultura (bode = 3x2); (como seria a
aquisição, implantação de u programa)
• Apoio ao Programa Garantia Safra;
• Implantação Torneio Leiteiro nas Comunidades Rurais;
• Apoio a Exposição de animais – ExpoNovos;

TURISMO
• Criar mecanismo para impulsionar atividades turísticas no município
através de turismo religioso, gastronômico, cultural, esportivo e rural;
• Realização de apresentações musicais nos finais de semana em
pontos estratégicos da cidade;
• Divulgar acervo de belezas naturais e de monumentos existentes no
município, que possam converter-se em pontos turísticos;
• Elaborar e divulgar o calendário de eventos municipais, dando
destaque àqueles que possam atrair fluxos turísticos;
• Elaborar o Plano Municipal de Turismo;
• Promover caminhadas ecológicas.

SEGURANÇA PÚBLICA
• Firmar convênios com as Polícias Civil e Militar para garantir a
segurança da população;
• Tornar as ruas e praças mais seguras, com os logradouros públicos
limpos e iluminado, visando a inibição da criminalidade;
•

Viabilização de Banheiros públicos;

• Criar as redes de Cultura e Lazer, através de uma política de prática
de esporte e de atividades culturais (música, teatro e dança), como
instrumentos antidrogas e anticrimes;
• Apoio às famílias em situação de risco, através de articulação com o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes, Conselho
Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, Ministério Público, Polícia e
Secretaria de Saúde;
• Policiamento comunitário, através da promoção de alianças e redes
de integração entre a polícia e as organizações comunitárias, com vista ao
combate aos pequenos delitos, como forma de combater o crime;
• Instalação de câmaras de monitoramento para melhorar a segurança.
ESPORTE E LAZER
• Melhorar a infraestrutura desportiva, disponibilizando para toda a
população alternativas de esporte e lazer;

• Promover competições desportivas nas mais diversas modalidades;
• Apoiar o desportista local na participação em competições regionais;
• Firmar parcerias com as federações do Estado para treinamentos dos
responsáveis por equipes esportivas (treinadores e/ou coordenadores);
• Instalar equipamentos esportivos para adultos, jovens e adolescentes
na sede do município e zona rural;
• Instalar equipamentos para diversão das crianças;
• Construção e reformas dos ginásios poliesportivos;
• Construção e ampliação de Campos de Futebol nas comunidades
rurais do município;
• Construção de complexo poliesportivo na zona urbana do município;
• Construção e conservação de praças públicas.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

• Reativar o Prefeito nos Bairros e Projeto Palco sobre Rodas;
• Estimular

a

organização

popular,

através

de

Associações

Moradores, Clubes de Mães, Sindicatos de Trabalhadores e outros;

de

• Criar mecanismos para incentivar a participação dos funcionários nas
ações associadas da administração pública;
•

Apoiar a qualificação do servidor público municipal;

•

Respeitar o servidor com os pagamentos dos seus vencimentos em dia;

• Incentivar uma administração participativa com os servidores e
população em geral;
• Elaborar e manter portal virtual de transparência pública, com receitas
e despesas;

TABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é uma política de
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada
por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Para
efetivar-se como direito e promover o enfrentamento da pobreza a
Assistência Social realiza-se de forma integrada às demais políticas setoriais.

O Sistema Único de Assistência Social - SUAS deve ser organizado com base
nos objetivos e princípios da Lei Federal nº 8.742/1993 (LOAS), alterada pela
Lei Federal nº 12.435 de 06/07/2011, da Política Nacional de Assistência Social
– PNAS aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS - e

demais normativas emanadas deste órgão e de outros que regulamentam e
orientam o SUAS no país.

O público destinatário do Sistema Único de Assistência Social – SUAS é
constituído pelas famílias, grupos ou indivíduos, cujas condições de risco e/ou
vulnerabilidade social são as seguintes:
I - Perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, relacionais ou de
pertencimento e sociabilidade;
II - Fragilidades próprias do ciclo de vida;
III - Desvantagens pessoais resultantes de deficiência sensorial, mental ou
múltipla;
IV - Identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural, de gênero ou
orientação sexual;
V - Violações de direito resultando em abandono, negligência, exploração
no trabalho infanto-juvenil, violência ou exploração sexual comercial,
violência doméstica física e/ou psicológica, maus tratos, problemas de
subsistência e situação de mendicância;
VI - Violência social, resultando em apartação social;
VII - Trajetória de vida nas ruas ou situação de rua;
VIII - Situação de conflito com a lei, em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto;
IX - Vítimas de catástrofes ou calamidades públicas, com perda total ou
parcial de bens;

X - Situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação
(ausência de renda, acesso – precário ou nulo – aos serviços públicos).

Frente aos desafios de desenvolvermos uma Política Pública de Assistência
Social efetiva, inovadora e criativa na sua implementação, gestão,
monitoramento, avaliação e informação propomos realizar as seguintes
ações:

•

Cumprir o Pacto de Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da

Assistência Social-SUAS, previsto na NOB/SUAS 2012, que é o instrumento pelo
qual se materializam as prioridades e as metas nacionais/estaduais e
municipais no âmbito do SUAS, e se constitui em mecanismo de indução do
aprimoramento da gestão do SUAS e da qualidade dos serviços, programas,
projetos, benefícios e transferência de renda no âmbito da Assistência Social,
possibilitando habilitar o município a Gestão Plena do SUAS;
•

Implantação de um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)

Volante para atendimento nas comunidades rurais;
•

Construção e equipagem das unidades socioassistenciais do SUAS;

•

Regulamentar o SUAS e os benefícios eventuais;

•

Regulamentar o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos profissionais

do SUAS;
•

Implantação de um Centro Dia para idosos e pessoas com deficiência

com atendimento multisetorial da Assistência Social, Saúde, Educação,
Esporte, Lazer e Cultura;

•

Fomentar ações geradoras de emprego, renda, produção artesanal e

empreendedorismo;
•

Desenvolver

cursos

técnicos

profissionalizantes

e

de

formação

profissional;
•

Implantar a Internet livre nas praças urbanas/rurais e nas comunidades

rurais;
•

Implantar a vigilância social e a defesa de direitos;

•

Conveniar com instituições de tratamento de usuários de substancias

psicoativas;
•

Cofinanciar as entidades não governamentais prestadoras de serviços

socioassistenciais;
•

Garantir renda a todas as famílias com perfil do bolsa família com a

busca ativa;
•

Implementar ações de cidadania nas comunidades urbanas e rurais;

•

Apoio e proteção à população atingida por situações de emergência

e calamidade pública.
•

Cadastramento, capacitação, monitoramento e cofinanciamento de

famílias acolhedoras para crianças e adolescentes afastadas da família de
origem por medida de proteção judicial;
•

Garantir a equipe de referência do SUAS completa e efetiva,

ofertando

formação

continuada

para

os

profissionais

da

rede

socioassistencial e conselheiros de políticas públicas;
•

Apoio aos Conselhos Municipais de Habitação, Idoso, Deficiente,

Mulher, Assistência Social, Antidrogas, Tutelar, dos Direitos das Crianças e dos

Adolescentes, com a implementação da Casa dos Conselhos e implantação
do serviço de apoio jurídico, contábil e social as entidades não
governamentais de interesse social;
• Implementação da Política de Promoção da Igualdade Social a grupos
vulnerabilizados e comunidades tradicionais;
•

Atendimento da população de baixa renda tirando as dúvidas

jurídicas, realizando acordos e ajuizando ações perante o poder judiciário
(Ações de Pensão alimentícia; Ação de Guarda ou Adoção; Ação de
divórcio; Ação de Interdição dentre outras);
•

Construção, melhoria e adaptação de casas populares para

população de baixa renda, destinando percentual de 25% para idosos,
pessoas com deficiência, doentes crônicos e funcionários públicos com
renda familiar de 01 salário mínimo;
•

Estruturação do Centro Municipal do Artesanato e do Agricultor

Familiar.
•

Firmar parceria com os demais entes da federação e/ou com agentes

de financiamento habitacional, para assegurar moradia digna para a
população, através da construção habitacional popular, urbana e rural;
•

Criar cursos para qualificar a mão-de-obra local;

•

Criar atividades voltadas para a terceira idade;

•

Criar mecanismos para atrair empresas para o município, objetivando

a geração de emprego e renda.

