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CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Rio Grande do Norte terra de um Povo Ordeiro, Feliz e Trabalhador, possui uma área territorial de 52.809,599 

km² com 167 municípios (3,00% do total de todo o País) e uma população estimada de 3.560.903 habitantes (17ª 

população do País, conforme estimativa do IBGE para 2021). Assim distribuída: 

• 63,5% vivem na Região Intermediária de Natal, constituída pela capital do estado, região 

metropolitana e adjacências,  

• A Região Intermediária de Mossoró concentra 27,9% da população. 

• A Região Intermediária de Caicó, aproximadamente, 8,6% do total de habitantes. 

Apenas 8 dos seus municípios possuem população acima de 50 mil habitantes, cenário que faz do RN um estado 

essencialmente formado de pequenas cidades e, consequentemente, com uma dinâmica econômico-fiscal 

dependente das transferências de recursos do Governo Federal.  

Como grande fator preocupante no cenário socioeconômico do nosso Estado, temos a ressaltar que o RN é hoje o 

2º lugar com o pior índice de distribuição de renda, 67% da nossa população, ou seja aproximadamente 2,38 

milhões de pessoas vivem com uma renda média abaixo de 1 salário-mínimo, entre esses encontram-se ainda 1,2 

milhão (34,5% de toda a população), que sobrevivem abaixo da linha de pobreza, com renda mensal inferior a 

R$400,00 e entre esses cerca de 500 mil, 14,9% da população total, vivem abaixo da linha de extrema pobreza, 

com renda inferior a R$200,00/mês. 9,3% dos norte-rio-grandenses estão desempregados e aproximadamente 30% 

de nossos jovens nem estudam, nem trabalham. 

O Estado tem a pior educação de ensino médio do país e a dos anos finais do ensino fundamental, além de ter a 2ª 

mais atrasada dos anos iniciais do ensino fundamental - apenas 2% dos alunos que terminam o ensino médio nas 

escolas potiguares sabem resolver uma equação e 20% conseguem entender o que leem. Ainda há o indicador de 

que o estado é o 2º com a maior taxa de abandono escolar do país.  

Também é o 5º estado com o mais alto índice de homicídios, e o 4º com o número de homicídios entre jovens, em 

2021.  

O governo do Estado tem um comprometimento de 68,7% da receita com pagamento da folha de pessoal, o pior 

índice do país, sendo assim uma máquina publica cara e ineficientes, tornando o custo RN altíssimo, e tendo como 

consequência disso, por exemplo, a 3ª gasolina mais cara do país.  

É o 12º lugar em liberdade econômica do Brasil. Em 2021 o RN obteve o 2º pior PIB do país, e foi o 2º mais baixo 

em crescimento de arrecadação própria,  

Todo esse colapso seria bem maior se por acaso o Governo Federal não repassasse a cada R$ 100,00 de impostos 

federais aqui arrecadados, o valor de R$ 235,00 ao RN. Ou seja, com um ágil acima de 130%. – Valores esse 

complementares, que são retirados dos impostos dos estados do Centro-oeste, Sul e Sudeste e repassa para os 

estados do Norte e Nordeste. 

Esta é uma situação que só se explica por 3 motivos: 

• Ingerência da Máquina Pública. 

• Burocracia e mentalidade ante empreendedora, que atrapalham a atração e instalações de indústria e 

empresas para o nosso Estado. 

• Falta de Geração de Emprego e Renda para nossa Gente. 

Diante desse contexto, nosso plano de governo visa criar uma estratégia para reverter esse quadro caótico que 

compromete as finanças públicas e penaliza os cidadãos com a oferta de serviços públicos cada vez mais precários. 

Trata-se aqui de um grande plano de modernização, de eficiência para a máquina pública, e de liberdade econômica 

para tornar o RN o melhor estado do país para se abrir uma empresa, gerar muitos empregos e renda para nossa 

gente. 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/panorama
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Nosso plano apoia-se nas seguintes premissas: 

• Todas as propostas geram economia, transparência e eficiência na máquina pública; 

 

• Reduzir a burocracia e o controle do estado sobre a vida do cidadão e das empresas; 

 

• Utilizar tecnologias disponíveis como a ferramenta para trazer transparência, padronização dos 

processos e sustentabilidade a máquina pública; 

 

• Fortalecer a segurança jurídica e preservar os direitos adquiridos pelos atuais servidores do 

estado; 

 

• Fomentar a iniciativa privada para que ela se consolide como maior gerador de emprego e renda 

do RN; 

 

• Estabelecer que a máquina pública esteja focada na segurança, saúde e educação; 

 

 

• Ter na regionalização dos serviços e no diálogo estreito com os municípios o melhor caminho para 

o estado atender bem o cidadão; 

 

• Não deixar ninguém para trás, dando liberdade econômica para o estado crescer e gerar empregos, 

sempre cuidando dos mais necessitados, o #MUDARN vê em cada ser humano uma fonte 

inesgotável de riqueza e prosperidade. 

 

 

OS 77 PASSOS PARA TORNAR O RN MELHOR 

 

1. OS 15 PASSOS PARA GERAR EMPREGOS NO RN 3 

 

2. OS 18 PASSOS PARA TORNAR O RN MAIS SEGURO 9 

 

3. OS 13 PASSOS PARA ATENDER MELHOR O CIDADÃO DO RN NA SAÚDE PÚBLICA 11 

 

4. OS 11 PASSOS PARA TORNAR A EDUCAÇÃO DO RN A MELHOR DO NORDESTE 15 

 

5. OS 10 PASSOS PARA NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 17 

 

6. OS 10 PASSOS PARA ATINGIR A GOVERNABILIDADE NO RN 19 
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1. OS 15 PASSOS PARA GERAR EMPREGOS NO RN 

Em 2021, o RN teve o 2º pior crescimento do PIB do país e foi também o estado que teve o 2º pior crescimento 

de arrecadação própria entre 2020 e 2021, consequentemente sendo o 3º pior estado do Nordeste em 

desemprego, o que evidencia que o atual governo investiu de forma errada o grande volume de recursos que foi 

enviado ao nosso estado pelo governo federal, ao invés de estimular o setor produtivo a gerar mais empregos e 

arrecadação inteligente, contribuindo para a queda na produção, na geração de empregos e consequentemente na 

arrecadação própria. 

É inadmissível que um estado riquíssimo como o nosso, abençoado por Deus Povo Ordeiro, Feliz e Trabalhador 

com belezas naturais incríveis, com uma costa marítima de aguas quentes com mais de 350 quilômetros de 

extensão, rico e abundante em minérios, petróleo, sal, fruticultura e SOL 300 dias por ano, na esquina do 

continente, não permita que toda essa riqueza seja revertida em empregos, trabalho e renda para o nosso 

povo. 

E o que causou esse cenário no RN? Ao longo das últimas décadas a principal função da máquina pública do estado 

tem sido atender a um pequeno grupo que se utiliza da burocracia estatal e de nossos impostos para protegerem 

seus projetos de poder e seus interesses pessoais. O plano de governo #MUDARN propõe a realização de 

reformas importantes, trazendo liberdade econômica, modernidade na legislação e na máquina pública, 

empregos e desenvolvimento para o estado. E como vamos fazer isso? 

O governo Fábio Dantas (FD) vai TORNAR O RN O MELHOR ESTADO PARA SE ABRIR UMA 

EMPRESA DO BRASIL e para atingirmos essa meta vamos atuar em 15 frentes: 

1.1. O “RN livre para crescer” é o programa transversal da gestão #MUDARN que irá reduzir a 

burocracia e a insegurança jurídica no RN. A exemplo do que foi feito recentemente nos estados 

de Minas Gerais e Roraima, vamos garimpar todas as leis protecionistas que impedem e 

atrapalham a vinda e abertura de empresas no nosso estado e revogá-las ou atualizá-las, sempre 

usando como referências as melhores práticas de liberdade econômica do país, visando reduzir a 

burocracia e o protecionismo no estado. No “RN livre para crescer”, as empresas e 

empreendedores irão contribuir diretamente com a redução da burocracia, através de uma 

plataforma digital, onde todos os que tiverem dificuldade em produzir no RN poderão colaborar 

com informações que nortearão medidas para reduzir a burocracia; 

1.2. A “Preferimos empregos a impostos” é uma ação transversal da gestão #MUDARN que 

permitirá, com responsabilidade fiscal, realizar a redução gradativa e progressiva das alíquotas 

de cada setor produtivo do RN. Para isso, parte do acréscimo de receita anual de cada setor 

produtivo será revertido na redução da alíquota do ICMS daquele setor – nossa meta é tornar, 

a curto prazo, as alíquotas de impostos estaduais e municipais do RN as menores do Nordeste, e a 

médio prazo as menores do Brasil, demonstrando para o país e para o mundo que o RN muito em 

breve será o estado com a menor carga tributária do país, quem ganhará com isso? Toda a sociedade 

com a geração de novos empregos e o consumidor final terá na ponta as reduções dos preços. 

1.3. Nosso Governo irá ampliar o repasse do ICMS e outros recursos através do programa “Repasse 

inteligente” e fornecer total apoio jurídico para os municípios que aderirem ao “RN livre para 

crescer” reduzindo assim a burocracia e o protecionismo também nas cidades. 

1.4. Iremos criar a "Licença instantânea" irá inverter a lógica no processo de aprovação de 

projetos e emissão de licenças e outorgas. Por meio de um sistema informatizado, os 

empreendedores do RN irão anexar a documentação necessária para emissão das autorizações e 

receberão de forma imediata sua licença, outorgas e aprovação dos projetos, cabendo ao poder 

público correr atrás para analisar no máximo em 30 dias a documentação, caso contrário, a Licença 

ou Alvará se torna permanente. Este procedimento será realizado para os processos passíveis de 

padronização e com o compromisso do empreendedor que seu processo está cumprindo a legislação 

vigente. Caso o empreendedor falte com a verdade, ele perde o direito à “licença instantânea” e 

volta a ter acesso apenas ao sistema convencional. 
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1.5. Somente em 2021 o RN arrecadou 1,23 bilhões de reais de ICMS sobre combustíveis e 227 

milhões de reais de IPVA, no entanto, o DER na atual gestão investiu apenas 4% dos quase 

1,5 bilhões arrecadados. Com a certeza de que “Governar é construir estradas” o governo 

#MUDARN irá implementar um plano de manutenção dos mais de 3.000 km de estradas estaduais, 

por meio de contratos modernos e céleres para acabar já no primeiro ano de gestão com a situação 

caótica na qual se encontram nossas estradas, investindo cerca de R$120 milhões por ano em 

manutenção das estradas. Além disso, esperamos investir R$ 1 bilhão na construção e 

adequação de estradas importantes para o turismo e para a produção do nosso estado. Por 

fim, em parceria com o governo federal e com a nossa bancada de parlamentares, vamos tratar 

como prioridade máxima em Brasília, a duplicação da BR-304 que liga Natal a Mossoró, o 

prolongamento da duplicação da BR-406 até o município de Ceará Mirim, incluindo a 

duplicação da BR-304 de Mossoró ao entroncamento da BR-304/RN-013. 

1.6. O “Capacita RN” irá atuar de forma transversal em 3 frentes para geração de emprego e renda no 

estado através das seguintes ações: 

1.6.1. “Saindo do auxílio para o emprego” - em parceria com os municípios, o governo do 

estado irá buscar os cidadãos que estiverem inscritos no programa auxilio Brasil e 

recebendo o benefício (atualmente com 444.825 famílias beneficiárias, mais de 12% da 

população do Estado - dados de julho de 2022, de acordo com o Ministério da Cidadania), 

para serem estimulados a receberem cursos técnicos profissionalizantes realizados em 

forte parceria com o sistema “S”. Os participantes receberão bolsas, auxílios transporte e 

terão acesso ao programa “cartão alimentação”. Após a conclusão dos cursos, terão 

acesso a linhas de crédito através da AGN (agência de fomento do estado) e apoio 

continuado, realizado em parceria com o SEBRAE para implementação de seus planos de 

negócios, sendo também encaminhados para o "cadastro profissional do RN". 

1.6.2. “Ensinando para a vida” – Tem como meta implantar pelo menos uma escola de ensino 

médio de tempo integral de excelência em cada município do estado. O ensinando para a 

vida permitirá que todos os jovens optem por uma formação técnica dentro da carga 

horária do ensino médio de tempo integral, (atualmente (dados de 2020 - QEdu), das 580 

Escolas com Ensino Médio do Estado, apenas 54 (9,3%) possuem curso técnico 

integrado). Ao final dos três anos, os sistemas de ensino deverão certificar o aluno no 

ensino médio e no curso técnico que escolheu. As formações profissionais serão definidas 

diretamente com o setor produtivo, especializando nossos estudantes para as vocações do 

RN como o turismo, a mineração, a indústria petrolífera, salineira, têxtil, 

agricultura, pecuária, construção civil, dentre outros. Os estudantes inscritos nesses 

cursos terão prioridade nos programas “Jovem aprendiz” e “Meu primeiro estágio”. 

1.6.3. “Plataforma capacita RN” em parceria com o governo federal, com o sistema “S” e com 

a iniciativa privada, iremos disponibilizar cursos técnicos e profissionalizantes a serem 

realizados de forma remota ou semipresencial, oferecendo os mais diversos cursos e 

treinamentos para a população do RN, para os servidores e para todos que desejarem, 

encorpando assim o currículo daqueles que buscam emprego. 

1.7. O “Construindo o RN” é programa do #MUDARN destinado a estimular a geração de empregos 

na construção civil setor que representa cerca de 42% das Indústrias do Estado, conforme dados do 

Mais RN, A construção civil receberá forte incremento de investimentos através do programa 

“Concorrência para melhorar o RN”. Em estreito diálogo com o setor produtivo e seguindo as 

premissas do programas “Mais RN da Fiern”, este programa realizará a concessão de obras 

estruturantes como o NOVO PORTO DO LITORAL, da FERROVIA DO SAL 

(MOSSORÓ/AÇU AFONSO BEZERRA/NATAL), FERROVIA (JUCURUTU/PORTO DO 

MANGUE), (MOSSORO/QUIXADA-CE), a AMPLIAÇÃO DA REDE DE GÁS NATURAL 

DO RN, PERÍMETROS IRRIGADOS, e especialmente da implementação do NOVO MARCO 

DO SANEAMENTO levando esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta ao 

destino adequado dos resíduos sólidos. Em relação ao saneamento, o Rio Grande do Norte possui 

https://dados.gov.br/dataset/auxilio-brasil-mi-social
https://novo.qedu.org.br/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGZhODJjMDUtMGRlOC00OGQ0LWFjZjItZWM0MzJmZjBlNTgzIiwidCI6IjhmMDYyNWI4LTkzM2YtNDM3Yi1iNDE4LTA5NTcxZTY5YmZlNCJ9&pageName=ReportSectionee324161043c8da07704


                                                                                 
 

Página 5 de 22 
 

índices inferiores à média nacional, como por exemplo, o atendimento total de esgoto da população, 

que atende apenas 23,85% do estado, de acordo com relatório do SNIS/MDR. A partir dessas 

medidas, será possível gerar muitos empregos e renda, além disso, a construção civil será um setor 

prioritário nas ações de governos nos programas “capacita RN”, “RN livre para crescer", 

“Preferimos empregos a impostos” e "Municípios empreendedores”. 

1.8. O “Ouro Branco” é o programa do #MUDARN destinado ao fortalecimento de uma das maiores 

vocações do estado: a indústria têxtil. Atualmente, para gerar empregos e renda no RN esse setor 

tem que lutar de forma contínua contra a burocracia e contra a cultura ante empreendedora que 

assola nosso Nordeste e nosso estado. Nosso governo priorizará "Preferimos empregos a 

impostos", "Capacita RN" e o programa "Governar é construir estradas" serão implantados 

em estreito diálogo com a indústria têxtil, priorizando as estradas para o escoamento da produção 

deste setor e reduzindo ao máximo a burocracia e a tributação para esse que é um dos setores que 

mais gera empregos por valor investido, além de ser um setor que independe das características 

climáticas de nosso estado para manter a geração de empregos e renda. 

1.9. “Turismo: a nossa indústria sem chaminé” - Recebemos mais de 2 milhões de turistas por ano, 

mesmo sem estrutura e sem apoio do governo do estado, este setor, gera mais de 120 mil empregos 

formais diretos em nosso estado. Enquanto os empresários do setor do turismo estão em busca de 

turistas no Brasil e no mundo, investindo em captação de clientes, o governo atual do RN não 

realiza as atividades básicas de manutenção das estradas, sinalização turística, criação do 

calendário turístico digital do RN e principalmente, reforço da segurança pública nos corredores 

turísticos do estado. Para mudar esse cenário, vamos implantar as seguintes ações: 

1.9.1. O #MUDARN irá investir fortemente em tecnologia na segurança pública e na 

capacitação continuada das nossas forças policiais e estes investimentos se iniciarão 

pelos corredores turísticos do nosso estado. 

1.9.2. “Calendário turístico do RN” Atualmente os empreendedores do turismo, muitas vezes, 

às vésperas da data comemorativa, não sabem sequer se acontecerá um evento 

tradicional em sua região, muito menos as atrações e bandas que irão tocar (por 

exemplo). Turismo de eventos só tem eficiência se feito com antecedência, e pensando 

nisso o #MUDARN irá construir, através de sistema informatizado, o calendário de 

todos os eventos turísticos, esportivos e culturais do estado, com a maior brevidade 

possível, os recursos estaduais só apoiarão os eventos caso eles estejam inseridos com 

a antecedência adequada, no sistema. A determinação de qual evento será apoiado com 

estes recursos, será feita em estreito diálogo com o setor produtivo e com os polos 

turísticos do RN que serão valorizados. 

1.9.3. “Interiorização do turismo” Dentro do programa "Governar é construir estradas", a 

gestão #MUDARN irá priorizar a manutenção e sinalização contínua das estradas 

turísticas do RN, bem como dos investimentos na construção de estradas que a médio 

prazo serão construídas, além de novos investimentos na criação de novos Santuários 

religiosos, que irão dinamizar ainda mais este setor. Bem como o Turismo Esportivo, 

Turismo Serrano e Turismo de aventura. 

1.9.4. No programa "Concorrência para melhorar o RN" a gestão #MUDARN irá realizar a 

concessão dos equipamentos públicos do estado para que a iniciativa privada, que dentro 

de sua lógica de concorrência e competitividade, utilize de maneira adequada nossos 

equipamentos públicos, prestando um serviço de melhor qualidade, atendendo melhor o 

cidadão do RN e gerando mais empregos e receita para o estado. Equipamentos como o 

Novo Museu da rampa, o Centro de convenções, os Parques estaduais, Teatros, Forte 

dos Reis Magos, Aeroportos, Pinacoteca, bem como os equipamentos para o 

“Turismo Náutico” (uma grande vocação de nosso estado, que não prospera, 

simplesmente porque, a burocracia estatal atrapalha), serão concedidos, em regime 

de Parceria Pública e Privada, para a iniciativa privada, permitindo assim ao governo 
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realizar uma redução inteligente de sua estrutura administrativa, criando uma nova fonte 

de receita de curto, médio e longo prazo, e principalmente, atendendo melhor o usuário 

dos equipamentos que hoje, mesmo pagando para utilizá-los, normalmente recebem 

um serviço de má qualidade. 

1.9.5. “Aeroporto sustentável" - O aeroporto Aluízio Alves está ocioso, contando com tráfego 

de 5.890 aeronaves e 758.026 passageiros em junho de 2022, número bastante reduzido 

se comparado com o mesmo mês no ano de 2018, quando recebia 18.812 aeronaves e 

2.429.389 passageiros (dados do Aeroporto). A ausência de políticas públicas do estado 

e da união da classe política causou essa situação. O Ceará conquistou o hub da Gol e da 

Air France, Pernambuco conquistou o hub da Azul, e nossa principal conquista será, com 

todos os esforços possíveis, trazer o hub da Latam e de outras empresas para nosso 

aeroporto, gerando assim sustentabilidade, passagens baratas e atraindo mais turistas, 

mais empresas e mais empregos para o RN. A gestão #MUDARN atuará de forma 

agressiva para trazer esses hubs para o RN, pois somos a esquina do continente, temos um 

potencial turístico gigantesco, e através da captação de voos charters (dando autonomia 

para a Emprotur atuar nessa missão), de isenções tributárias, zonas de livre comércio, 

fornecimento de infraestrutura, dentre outras estratégias, vamos atuar de forma intensa e 

continuada para atingir essa meta.  

1.9.6. "Infraestrutura para o turismo" - As nossas orlas, vias e equipamentos públicos 

precisam urgentemente de investimentos, vários municípios já dispõem inclusive de recursos para 

realização destas obras, a exemplo a obra de engorda da praia de ponta negra, a gestão #MUDARN 

vai ser parceiro dos municípios para execução destas obras, seja na superação da burocracia do 

estado, seja na complementação da contrapartida e ou na execução de obras complementares para 

que esses investimentos virem realidade. 

1.10.  O programa "Terra, Água e Empregos" irá ampliar fortemente a geração de empregos na 

agricultura e pecuária, este setor conta hoje com um Valor Bruto da Produção de R$ 2.104 milhões, 

o que corresponde a apenas 0,17% do Valor Bruto da Produção do Brasil (dados do Ministério da 

Agricultura). O RN vive um novo momento de sua segurança hídrica, com a chegada das águas 

do São Francisco, no qual 95 municípios do estado serão beneficiados, aproximadamente 1,2 

milhão de habitantes, de acordo com Ministério do Desenvolvimento Regional. Todo o leito do 

rio piranhas-açu conta hoje com segurança hídrica, e muito em breve, com a chegada destas águas 

no rio Apodi-Mossoró, o mesmo acontecerá naquela região, mas de que adianta ter água se ela não 

for explorada de forma correta? De que adianta ter água, se nós estamos poluindo nossos 

mananciais com os esgotos das nossas cidades, lançados in natura no leito de nossos rios? 

O RN hoje já dispõe de reservatórios construídos com dinheiro público, que pela mentalidade 

estatizante e ante empreendedora de nossos políticos nunca foram exploradas para gerar empregos, 

renda e qualidade de vida para nossos cidadãos, temos exemplos como o da barragem de Umari 

construída no município de Upanema, um grande investimento feito naquela cidade que até hoje 

não gera empregos e renda, além disso, é possível ver a população daquela cidade sofrendo com 

a falta de água mesmo tendo esse grande reservatório, o que é um dos grandes absurdos de nosso 

estado. 

1.10.1. Através do programa “Concorrência para melhorar o RN” a gestão #MUDARN vai 

mudar este cenário com a implementação do “Novo marco do Saneamento”, atraindo 

fortes investimentos da iniciativa privada para a execução e aprimoramento dos sistemas 

de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de destino final dos resíduos 

sólidos, não só acabando com a contaminação dos nossos rios e mananciais, mas 

também permitindo a construção de adutoras de esgoto tratado para a irrigação, a 

exemplo do que é feito pela Sabesp no estado de São Paulo, lá o esgoto tratado é vendido 

para a agricultura através de uma grande rede de adutoras, resíduo este que, nada mais é 

que água rica em Nitrato, Fósforo e Potássio, fertilizantes naturais para a produção, além 

disso, o governo do RN irá estimular o reuso não só nas nossas unidades de atendimento, 

https://www.natal.aero/br/o-aeroporto/dados-operacionais/estatisticas/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-agricola/valor-bruto-da-producao-agropecuaria-vbp
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-agricola/valor-bruto-da-producao-agropecuaria-vbp
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mas também nas mais diversa obras da iniciativa privada, dando celeridade às licenças 

ambientais e estímulo através da redução de impostos de empresas que usem de forma 

eficiente a água. Além disso, a gestão #MUDARN irá realizar, em parceria com o governo 

federal, um grande programa de concessão dos perímetros irrigados do RN e das 

adutoras do RN, permitindo assim a geração de muito emprego e renda em nosso estado 

viabilizando, por exemplo, a construção do eixo de integração do Seridó, Alto Oeste, 3ª 

etapa do projeto baixo Açu dentre outras obras destinadas a segurança hídrica e a 

produção agrícola. 

1.10.2. Através do programa “Água para o RN” o governo do RN irá realizar em parceria com 

o governo federal e com os municípios um grande programa de construção de cisternas, 

barragens submersas, poços tubulares, sistemas simplificados de abastecimento e 

modernização das tecnologias de irrigação do RN (reduzindo o uso abusivo de sistemas 

ultrapassados e de baixa eficiência). Além disso o governo vai atuar fortemente para, em 

parceria com o governo federal e com os municípios, para viabilizar a construção das 

barragens de Macacos (Santa Cruz - Trairi), Umarizeira (Umarizal - Sertão do Apodi), 

Alívio (Lajes - Sertão central) Oliveiras (Lajes - Sertão central), ampliação da 

Dinamarca (Serra Negra do Norte - Seridó), Bujari (Nova Cruz - agreste/litoral sul), 

Pedra branca (Angicos - Sertão do Cabugi), Poço de varas (Coronel João Pessoa - Alto 

Oeste), Lagoa do saco (Pendencias - Açu/Mossoró), São Vicente (Fernando Pedrosa - 

Sertão Central Cabugi), e a conclusão do canal da lagoa do Piató em Assú.  

1.10.3. “Aquicultura, pesca e carcinicultura”, três setores que hoje lutam contra o estado para 

poder produzir. Na gestão #MUDARN receberão total apoio pelos programas "RN livre 

para crescer", "Governar é construir estradas", "Capacita RN" e "Preferimos 

empregos a impostos". 

1.10.4. Dentro do programa "Capacita RN” em parceria com a UERN, UFRN, UFERSA, 

EMATER, EMBRAPA, e EMPARN, SISTEMA “S” e principalmente em estreito 

diálogo com a iniciativa privada, vamos levar investimento público e privado aos 4 cantos 

do estado a exemplo do que acontece hoje com a produção de melão no município de 

Mossoró e região e do leite no Seridó, que mesmo sem estradas, sem segurança, com 

burocracia e tendo que combater de forma continuada a cultura ante empreendedora 

enraizada em nosso estado, gera muitos empregos e renda não só diretamente nas grandes 

indústrias da agricultura e pecuária, mas também aos pequenos produtores que 

trabalham na fruticultura, sendo o Rio Grande do Norte responsável por mais de 50% do 

valor da produção de melão no Brasil em 2020, conforme dados do IBGE.  

1.10.5. Além disso, a gestão #MUDARN irá ampliar fortemente o programa de “Compra 

direta” vinculado ao programa “Capacita RN”, especialmente para os pequenos 

produtores, gerando segurança financeira e perspectiva de crescimento, tirando-os da 

subsistência e os tornando em grandes produtores do RN. 

1.10.6. Modernização e adequação das estruturas físicas, legais e de recursos humanos da SAPE, 

EMATER, EMPARN, IDIARN, IDEMA, CEASA, CECAFES, IGARN e SEARA, 

dando mais liberdade e eficiência para essas estruturas atenderem melhor ao gerador de 

emprego e renda no estado com foco na agricultura familiar, ampliando o compra direta 

e gerando muita receita e renda para o homem do campo no RN. 

1.10.7. Através do programa “Coopera RN”, vamos estimular o cooperativismo para 

fortalecer as cadeias produtivas especialmente dos pequenos produtores e prestadores 

de serviços, melhorando a comercialização e aproximando o comprador final da 

mercadoria, aumentando assim a receita do agricultor familiar. 

 

https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/melao/br


                                                                                 
 

Página 8 de 22 
 

1.11. “Tirando os empregos de pedra” - O RN, mesmo com seu pequeno território é o 5º maior 

produtor de minérios do país, movimentando, em 2018, mais de R$160 milhões em operações 

(fonte g1). No Seridó concentram-se as minerações de scheelita, caulim, feldspato, ouro, tantalita-

columbita, calcário, gemas (turmalina, água marinha) e rochas ornamentais, na região Oeste está a 

produção de calcário, argila branca, rochas ornamentais e gema (água marinha), na Região 

Metropolitana é caracterizada pela produção de água mineral e minerais de emprego imediato na 

construção civil (areia e brita), a produção de petróleo, gás, sal e de minérios de metais, como 

tungstênio, tântalo, nióbio, molibdênio, ferro, lítio, berílio e gemas (ouro, diamante, rochas 

ornamentais). “São minérios estratégicos na economia e na tecnologia de hoje e são uma vocação 

do nosso RN, na gestão #MUDARN  a coordenadoria de recursos minerais, Idema e a secretaria 

de recursos hídricos em parceria com os municípios atuarão como parceiros diretos do setor 

produtivo, reduzindo a burocracia para este setor, dentro dos programas “RN livre para crescer”, 

“Governar é construir estradas”, “Preferimos empregos a impostos” e no “Capacita RN” o 

setor de mineração será prioridade transformando essa riqueza que está enterrada em nosso estado 

em emprego, renda e melhoria na qualidade de vida de nosso cidadão, para tanto: 

• Dentro do programa “RN livre para crescer”, no Idema e na Semarh, estabeleceremos a 

classificação dos empreendimentos minerais de acordo com seu porte e com a atividade 

planejada, padronizando processos e dando celeridade a emissão de licenças e outorgas; 

• Trabalharemos na aproximação das cooperativas de garimpeiros ao consumidor final e na 

concessão de créditos através da AGN para que os garimpeiros tenham acesso a máquinas e 

equipamentos; 

• “Canal do Sal” - Com a chegada das águas do São Francisco ao Rio Apodi-Mossoró, em 

virtude da alteração da densidade da água do trecho entre Mossoró e o Oceano Atlântico, a 

indústria salineira será prejudicada, como forma de evitar esse desequilíbrio o governo do RN 

irá atuar junto ao governo federal e à iniciativa privada para construir o “Canal do Sal”, 

mantendo assim o equilíbrio atual da produção de sal no RN. 

 

1.12. “Energia limpa RN" O nosso estado tem vocação natural para a produção de energias renováveis, 

tendo atualmente mais de 6 GW em capacidade instalada eólica em terra, sendo o primeiro lugar 

do país em geração, além de mais 7 GW em processo de instalação, de acordo com o SENAI, e o 

papel do governo do RN é estimular ainda mais este setor, para tanto os programas “RN livre para 

crescer”, “Preferimos empregos a imposto” e “Capacita RN” terão uma atenção especial para 

o setor da produção de energias sustentáveis em nosso estado tornando o RN no grande produtor 

de energia limpa do nordeste do Brasil, além disso, o estado irá implantar nas suas próprias 

unidades de atendimento sistemas de produção fotovoltaica reduzindo a curto prazo o valor gasto 

com o pagamento da energia elétrica nos prédios do estado do RN, bem como vamos priorizar a 

emissão de licenças e outorgas para empreendimentos que visem a utilização de energias 

renováveis e o reuso de aguas residuais.  

1.13. "Ciência e tecnologia para gerar empregos e renda" - As Universidades vão estar dentro da 

gestão FD, e a nossa UERN vai participar dos projetos desenvolvidos pelas secretarias estaduais, 

incluindo a participação na elaboração dos concursos públicos, na formação continuada dos 

professores, na capacitação dos servidores. Vamos remodelar a lei estadual de inovação e o 

fundo estadual de CTI (ciência, tecnologia e inovação), aproximando a iniciativa privada das 

Universidades, fazendo com que nossas instituições de ensino superior orientem sua produção 

científica para as vocações de nosso estado, estimulando a ciência e tecnologia para solucionar os 

grandes problemas do RN. 

1.14. O programa "Preservando a cultura e a história do RN" é a estratégia do #MUDARN para 

promover a cultura nos pequenos municípios e revitalizar os centros históricos, através do 

"preferimos empregos a impostos" as empresas que se instalarem e que preservarem os 

patrimônios tombados no nosso estado receberão um benefício tributário anual do governo do 

estado em um valor que pode chegar ao custo equivalente da manutenção anual do prédio histórico. 

Além disso, o programa irá fomentar ações destinadas à implementação do sistema estadual de 

cultura, estimulando o apoio financeiro e a integração com os municípios em especial com as 

https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/02/04/mineracao-movimenta-r-164-milhoes-em-2018-e-aumenta-mais-de-460-em-uma-decada-no-rn.ghtml
https://www.rn.senai.br/45448-2/
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secretarias de educação municipais e dando total transparência às receitas e despesas do fundo 

estadual de cultura. Bem como, através do programa "Concorrência para melhorar o RN” a 

gestão #MUDARN irá conceder equipamentos como teatros, museus e casas de cultura 

espalhadas pelo interior, para que a iniciativa privada atenda com sustentabilidade e de forma 

adequada nossos usuários, sempre preservando e valorizando ações de sucesso da cultura potiguar 

como é o caso da nossa EDITAM - escola de dança e da nossa Banda filarmónica, além de 

aumentar o apoio ao artesanato dentro dessas ações. 

1.15. “Esporte para unir o RN” - O melhor caminho para mobilizar pessoas é o esporte, o esporte 

protege a criança e o adolescente, da prática do crime e uso de drogas, traz saúde e convivência 

social para os adultos e idosos, consegue unir a população em torno de um ideal. A grande meta da 

gestão #MUDARN no esporte é consolidar uma cultura de saúde, esporte e lazer para o 

cidadão norte-rio-grandense. Através deste programa transversal que estará presente em todas as 

secretarias, em especial na educação, saúde e assistência social, vamos descentralizar as ações do 

esporte potiguar, em dialogo estreito com os Municípios, com as Universidades, com o sistema 

“S” e com a iniciativa privada, em especial com as secretarias de saúde e educação dos 

municípios, construindo e apoiando um calendário esportivo em todo o estado em especial os 

eventos regionais de forma intensiva, fortalecendo inclusive o turismo esportivo em todo o RN 

e instalando também o programa “Ganhe JÁ” que visa incentivar o esporte no RN. 

2. OS 18 PASSOS PARA TORNAR O RN MAIS SEGURO 

No Brasil e no mundo os estados e países que melhoraram seus índices de violência trabalharam fortemente em 

dois eixos ao mesmo tempo: GERAÇÃO DE EMPREGO e REDUÇÃO DA IMPUNIDADE. Para gerar 

emprego e renda, o plano de governo FD tem um capítulo específico, chamado de “OS 15 PASSOS PARA GERAR 

EMPREGO NO RN”; para reduzir a impunidade, nosso plano prevê os seguintes passos: 

2.1. “Detecta” - o programa do governo FD que irá investir fortemente em tecnologia e softwares para 

integrar informações de milhares de câmeras de segurança com reconhecimento facial, 

reconhecimento de placa veicular, avaliação de atitude suspeita, georreferencia integrada das 

tornozeleiras eletrônicas, instrução automática, instantânea e inteligente de rotas automáticas de 

policiamento ostensivo, permitindo que, sempre que ocorra um delito, a nossa força policial 

localize mais facilmente os delinquentes, mas também consiga juntar de forma intuitiva provas do 

crime, permitindo assim que o bandido vá para a frente do juiz com provas suficientes para ficar 

preso e cumprir toda sua pena, além disso a implantação de 100% da virtualização do Inquérito 

Policial incluindo neste também a gravação de depoimentos, por exemplo. 

2.2. “App botão pânico e delegacia virtual” - O cidadão do RN poderá instalar em seu telefone celular 

o “APP - Botão pânico e delegacia virtual” e ter a sua disposição diversos serviços disponíveis na 

delegacia virtual, mas principalmente, através do “Botão Pânico" poderá informar de forma rápida 

e intuitiva um crime, já enviando de forma imediata a sua localização e o tipo da ocorrência com 

apenas 3 cliques permitindo assim a atuação enérgica da força policial, esse sistema estará 

diretamente interligado com o “Detecta”; 

2.3. “Cada viatura uma delegacia” - A exemplo do que foi feito em Santa Catarina, em cada viatura 

será implantado sistema para realização de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), bem 

como Boletins de Ocorrência (BO) e outros procedimentos, para que, no ato de uma ocorrência 

com menor potencial ofensivo, o cidadão que seja atendido pela força policial já saia do local 

com o seu TCO ou documento similar, evitando assim que este cidadão tenha de ir no outro dia 

em uma delegacia para realizar este procedimento, reduzindo esse tipo de atividade nas delegacias, 

permitindo que a polícia civil concentre suas energias na resolução de crimes com maior potencial 

ofensivo; 

2.4. “Vamos seguir o dinheiro para pegar os bandidos” - A polícia civil e científica será reforçada e 

valorizada tendo um papel fundamental para que seja possível mapear os fluxos de recursos das 
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organizações criminosas e bloqueá-los desidratando o crime organizado em nosso Estado e 

transformando estes recursos em insumos para a força policial do RN; 

2.5. “Policial valorizado, População segura” - Precisamos honrar e valorizar nossa força policial, 

nesta ação, a força policial receberá capacitação continuada para que suas abordagens sejam cada 

vez mais eficientes e resolutivas, apoiando nossos policiais no seu dia a dia, através de 

investimentos no Centro de Aperfeiçoamento da Polícia Militar (CFAPM) e na Academia da 

Polícia Militar (APM), dotando-a de estrutura e pessoal necessário, realizando-se requalificação 

geral de todo o efetivo policial militar do Estado, com cursos de atendimento ao cidadão, polícia 

comunitária, patrulhamento tático, abordagem operacional e também cursos de especialização em 

nível de pós-graduação lato sensu, pactuando-se com referências nacionais e internacionais na 

matéria, sem prejuízo das ações do Ministério da Segurança Pública e também estruturando o 

sistema de saúde para a força policial cuidando da saúde física e mental não só de nossa força 

policial mas também de sua família e dependentes. 

2.6. “Polícias municipais integradas" - em forte diálogo com os municípios, as polícias municipais 

ou guardas municipais estarão totalmente integrados com as forças policiais do Estado, com troca 

contínua de informações através de tecnologia da informação, bem como atuando de forma 

integrada no combate à criminalidade. Os municípios que aderirem ao programa serão beneficiados 

através do programa “Repasse inteligente” recebendo mais recursos do governo do Estado. 

2.7. "Sertão Seguro" - é a ação destinada ao fortalecimento da Companhia Independente de Operações 

em Áreas Rurais (CIOPAR) para todas as regiões do estado. Subordinada diretamente ao 

Comando-Geral, nos moldes da CIOSAC de Pernambuco e Bahia, dada a especialização que 

operações de patrulhamento, captura e perseguição na caatinga demandam, atendendo-se dessa 

forma a necessidade de policiamento na zona de divisa e especializada no combate a explosões de 

caixa e eletrônico e ao "novo cangaço", estruturando também o mapeamento e mancha criminal 

para atuar de forma enérgica no combate à criminalidade em toda a zona rural do RN. 

2.8. "Mais recursos, mais segurança” - a secretaria de segurança terá seu setor de captação de recursos 

em Brasília valorizado e capacitado continuamente para captar cada vez mais recursos para nossas 

forças policiais. 

2.9. “Plano de manutenção das unidades da força policial” - O governo do RN, até hoje, não dispões 

de um plano de manutenção de suas unidades, o governo FD, através de contratos arrojados, céleres 

e modernos, irá implementar já no 1º trimestre de sua gestão o plano de manutenção das unidades 

da segurança pública permitindo assim melhorar o ambiente de trabalho de nossa força policial e 

atender melhor o cidadão. 

2.10. “Verba Indenizatória de alimentação” - o fornecimento da alimentação dos policiais será 

realizado através de verba indenizatória, criado através de Lei, com valor igual para todas as 

Forças de Segurança do Estado, permitindo que nossas forças policiais realizem suas refeições 

nos restaurantes que desejarem. 

2.11. “Manutenção da frota” - através de contratos céleres e modernos, nossa força policial poderá 

realizar de forma rápida e eficiente a manutenção de nossa frota própria através inclusive do 

credenciamento em nível local de oficinas, evitando assim que as viaturas fiquem paradas. 

2.12. “Cartão abastecimento” - é comum ver no RN, viaturas se deslocando por dezenas de quilômetros 

para realizarem um abastecimento, tirando assim essas viaturas de suas rotas de atuação e 

aumentando o espaço para a criminalidade, além de desperdiçar recurso público. No governo FD, 

o abastecimento será realizado através de cartão de abastecimento credenciando postos locais, 

permitindo assim o abastecimento da viatura em qualquer posto. 

2.13. “Tecnologia na gestão das Unidades” - Atualmente um batalhão situado no oeste do RN, precisa 

enviar uma viatura para Natal para buscar papel higiênico por exemplo, esse tipo de absurdo de 

logística é possível ser visto em todas as unidades do Estado, gerando assim desabastecimento e 
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desperdício, além de tudo, todas as unidades de atendimento do estado não dispõem de sistema 

informatizado de gestão de almoxarifado e de recursos humanos, gerando assim um total 

descontrole dos recursos do estado. Na gestão #MUDARN o pagamento da folha e dos 

fornecedores estará diretamente conectado ao sistema de gestão de recursos humanos e de 

almoxarifado de cada unidade, gerando assim transparência e eficiência no uso do recurso público 

estadual, além disso, nos contratos de compras, serão credenciados fornecedores locais para 

melhorar a logística de distribuição dos produtos, bem como, será implantado o cartão provimento 

de fundo com total transparência dos gastos e prestação de contas instantânea, garantindo 

aos gestores das unidades policiais realizar pequenos reparos, manutenção e compras de 

material de consumo diário. 

2.14. “Valorização dos servidores mais produtivos” - Redistribuição do efetivo das polícias militar e 

civil em todo o Estado do Rio Grande do Norte, conforme critérios técnicos objetivamente 

definidos e valorização das carreiras das Forças Policiais. Premiação por apreensão de armas e 

drogas (definição de quantidades expressivas). Premiação de atuação destacada em operações 

policiais, assim reconhecida por decisão do Estado Maior; Premiação por metas de produtividade, 

desempenho e planejamento para delegacias; 

2.15. “Programa Estadual de Recompensa” - Incentivando a colaboração da população em ações da 

Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, mediante o fornecimento de 

informações que possibilitem solucionar casos investigados pela polícia, nos moldes do Decreto 

no 46.505, de 21 de janeiro de 2002, do Estado de São Paulo;  

2.16. “Estruturação adequada das unidades policiais”, com a construção de salas adequadas para fins 

do reconhecimento previsto no art. 226, III, do CPP, principalmente no que diz respeito à segurança 

e isenção por parte das vítimas, quando se deparam com a necessidade de realização de 

reconhecimento; 

 

2.17. “Sistema prisional” - adoção de Procedimento Operacional Padrão (POP) em todas as unidades 

do SISPEN e investimento em videomonitoramento dentro e no perímetro das Unidades Prisionais, 

com interligação aos órgãos de controle; investimento em mão de obra para incrementar o setor de 

monitoramento do uso de tornozeleiras eletrônicas; 

 

2.18. “Bombeiros para todos” - O Corpo de Bombeiro Militar do RN é uma corporação, cuja principal 

missão consiste na execução de atividades de Defesa Civil, Prevenção e Combate a Incêndios, 

Buscas, Salvamentos e Socorros Públicos. Atualmente o CBMRN está presente em apenas 4 

cidades (Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros), das 167 existentes no RN. O programa de 

governo FD irá interiorizar e reestruturar o Corpo de Bombeiro Militar, para que este possa ampliar 

sua atuação nas demais cidades, bem como nos mais 400 km faixa litorânea do Estado. 

3. OS 13 PASSOS PARA ATENDER MELHOR O CIDADÃO DO RN NA SAÚDE PÚBLICA 

 A SAÚDE DO RN vive um colapso, mesmo com um repasse extraordinário de recursos pelo governo do 

federal no período da pandemia, o cidadão do RN continua sendo vítima dos mesmos problemas, superlotação dos 

hospitais, desabastecimento das unidades, filas de esperas por cirurgias eletivas e exames, atendimento ruim, óbitos 

por falta de leitos de UTI etc. 

 A solução para esta problemática passa diretamente pela ação coordenada das 3 esferas do governo, 

municipal, estadual e federal e consiste na implantação das chamadas redes de atenção à saúde. Na prática o 

problema da saúde do RN é um grande problema de logística, é possível ver milhares de pacientes se 

deslocando centenas de quilômetros todos os dias para realizarem atendimentos, em hospitais superlotados, 

procedimentos que poderiam ser feitos na sua própria cidade ou no máximo a 25 km de distância. 
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 As unidades de saúde municipais e estaduais que deveriam estar 100% informatizadas e integradas, 

infelizmente na sua grande maioria, ainda estão no tempo do “papel”. 

 Os prestadores de serviços da iniciativa privada que atendem o cidadão e recebem pelo SUS para realizar 

esses atendimentos, nem sempre alimentam a sua produtividade através de sistemas, isso torna a prestação destes 

serviços ineficientes dando espaço para corrupção e desvio de recursos públicos. 

 Para resolver esta problemática o plano de governo #MUDARN atuará em 13 frentes: 

3.1. "Municípios saudáveis" - através do programa “Repasse inteligente” os municípios que 

realizarem a informatização e integração de 100% das suas unidades com o sistema SUS e que 

aderirem às redes de atenção à saúde, serão remunerados com mais repasse de ICMS que 

aqueles que não o fizerem, além disso, os municípios que apresentaram melhor evolução no 

"Ranking estadual da saúde do RN” receberão repasses a mais que os que não o fizerem. 

3.2. "Saúde eficiente" - o plano de governo FD irá ampliar a rede privada de prestadores da saúde, e 

todos os procedimentos só serão pagos quando devidamente alimentados com muita transparência 

nos sistemas informatizados do governo do estado, 

3.3. “Trocando impostos em saúde" - vários prestadores da área da saúde, possuem dívidas com o 

governo estadual, a gestão #MUDARN vai permitir que essa dívida seja revertida em prestação de 

serviços à população, facilitando a regularização fiscal dos prestadores e reduzindo as filas de 

cirurgias eletivas e de exames. 

3.4. "Saúde perto de você" - O RN é um dos estados do país que possuem mais hospitais regionais e 

municipais por habitantes, atualmente, pela falta de planejamento do governo do estado, várias 

cidades são obrigadas a manterem hospitais e unidades sem resolutividade custeados 100% com 

recursos próprios do município por não estarem inseridas nas redes. Na gestão #MUDARN 

algumas unidades serão transformadas em unidades das redes de atenção à saúde, tipo 

policlínicas, Pronto Socorro, leitos de retaguarda, CER, CAPS, UPAS, Salas de estabilização, 

Centros de parto Normal, SAMU etc., sendo custeadas com recursos do SUS e prestando 

serviços de forma eficiente não só para os cidadãos daquele município, mas também para os 

cidadãos dos municípios vizinhos.  

Já no primeiro trimestre o próprio governador sentará com os prefeitos para apresentar os projetos 

das redes de atenção à saúde, definir qual serviços da rede cada município irá prestar, e priorizar 

os investimentos da saúde na implantação destes serviços, apoiando jurídica e financeiramente cada 

município na implantação e credenciamento, transformando os prédios já existentes nos municípios 

em unidades estratégicas das redes, inclusive reabrindo com nova estrutura Hospitais e serviços 

que foram fechados pelo atual Governo, como por exemplo o Hospital de Canguaretama, além da 

implantação imediata de uma unidade hospitalar para cuidar dos pacientes com patologias 

vasculares, outra cardiológica e de trauma ortopedia.  

Através deste programa vamos implementar as redes gerando aumento de receita para o 

estado e para os municípios, economia e eficiência reduzindo inclusive os deslocamentos e 

principalmente, melhorando serviços para o cidadão perto de sua casa. As redes a serem 

implementadas são: 

3.4.1. Atenção à Saúde Materna e Infantil - Rede Cegonha: Rede Materno-Infantil Visa 

garantir o fluxo adequado para o atendimento ao planejamento sexual e reprodutivo, pré-

natal, parto e nascimento, puerpério e primeira infância com o objetivo de qualificar a 

assistência e enfrentar a mortalidade materna, infantil e fetal. Está vinculada ao programa 

federal denominado Rede Cegonha, ao programa estadual Primeira Infância Melhor 

(PIM) e a outros financiamentos estaduais como: Ambulatório de Gestante de Alto Risco 

(AGAR), Ambulatório de Egressos de UTI neonatal, incentivo estadual para atendimento 

de alto risco e casa da gestante, entre outros. 

http://www.saude.sc.gov.br/index.php/resultado-busca/rede-cegonha-redes/6131-rede-cegonha
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3.4.2. Atenção às Urgências e Emergências (RUE):Tem a finalidade de ampliar e qualificar o 

acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência de forma 

ágil e oportuna. A Rede está organizada em dois componentes: o pré-hospitalar (móvel e 

fixo) e o hospitalar. As diretrizes da RUE estão definidas na Portaria GM/MS no 

1.600/2011. 

3.4.3. Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas: Rede de Atenção às Pessoas com 

Condições Crônicas vem sendo pensada a partir de diferentes tecnologias, estruturadas 

em serviços territorializados, construídos da seguinte forma: Serviços Assistenciais em 

Oncologia, Linha de Cuidado de Sobrepeso e Obesidade. 

3.4.4. Cuidados à Pessoa com Deficiência: A Saúde da Pessoa com Deficiência (SPD) no SUS 

busca proporcionar atenção integral à saúde dessa população, desde a APS até a 

reabilitação, incluindo o fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares de 

locomoção, quando necessário. O objetivo é proteger a saúde e reabilitar as pessoas com 

deficiência em relação a suas capacidades funcionais (física, auditiva, intelectual e visual). 

A criação da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (Portaria MS/SAS no 

1.060/2002) oportunizou a implantação das Redes Estaduais de Assistência à Pessoa com 

Deficiência, em especial às ações de reabilitação, através de legislações específicas para 

habilitação de Serviços de Modalidade Única, ou seja, habilitados para atender apenas 

uma área de deficiência: auditiva, física, intelectual ou visual. 

3.5. O “Observatório Territorial de Saúde” é o programa da gestão #MUDARN que visa à 

construção de uma metodologia específica que possibilite o planejamento das ações e serviços de 

saúde e a tomada de decisão por parte do gestor. O observatório tem como premissa a construção 

de um sistema de informações que agreguem os indicadores e variáveis de saúde disponíveis no 

DATASUS e os indicadores geográficos que tenham relação com a saúde disponíveis no IBGE 

apresentando a seguinte estrutura: 

• Agrupamento de indicadores e variáveis oriundos de diferentes bancos de dados oficiais em 

um único domínio de informação; 

• Base territorial de desagregação dos dados nos níveis do município, setor censitário e das 

Áreas de Abrangência da Saúde da Família; 

• Plataforma Cartográfica de Situação em Saúde, que permite a disponibilização de tais dados 

para consulta online e transparente em uma linguagem cartográfica. 

• A partir do conhecimento das especificidades territoriais do setor saúde será possível 

modernizar o setor saúde e garantir celeridade à gestão, possibilitando ao Estado: 

• Integrar as unidades de saúde estaduais e municipais (que implementarem o sistema), todas 

as informações das redes estadual e municipal de saúde ficam armazenadas em um único 

banco de dados monitorando de forma georreferenciada as unidades que aderirem e as que 

ainda não ao sistema; 

• Controlar agendamentos, atendimentos, prontuário eletrônico (com todo histórico do 

paciente), produção dos prestadores, laboratórios e almoxarifados; 

• Monitorar a Implementação das redes e a evolução do perfil epidemiológico instantâneo do 

estado. 

 

3.6. "Mais recursos, mais saúde" - a secretaria de saúde terá seu setor de captação de recursos em 

Brasília valorizado e capacitado continuamente para captar cada vez mais recursos para a saúde do 

povo do RN. 

3.7. “Plano de manutenção das unidades de saúde do estado” - O governo do RN, até hoje, não 

dispões de um plano de manutenção de suas unidades, na gestão #MUDARN, através de contratos 

arrojados, céleres e modernos, irá implementar já no 1º trimestre de sua gestão o plano de 

manutenção das unidades da saúde pública estaduais permitindo assim melhorar o ambiente de 

trabalho de nossa equipe da saúde e atender melhor o cidadão. 

http://www.saude.sc.gov.br/index.php/resultado-busca/geral/10257-rede-de-atencao-as-urgencias-e-emergencias-rue
http://www.saude.sc.gov.br/index.php/resultado-busca/geral/10258-rede-de-atencao-a-saude-das-pessoas-com-doencas-cronicas-cidadao
http://www.saude.sc.gov.br/index.php/resultado-busca/geral/10259-rede-de-cuidados-a-pessoa-com-deficiencia
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3.8. “Manutenção da frota” - através de contratos céleres e modernos, nossas ambulâncias e veículos 

da saúde poderão realizar de forma rápida e eficiente a manutenção de nossa frota própria 

credenciando prestadores nas cidades próximas ao local de operação dos veículos, evitando assim 

que as viaturas fiquem paradas, além disso, o setor administrativo da saúde do RN terá acesso ao 

sistema “Ubergov”, o sistemas do governo do estado que permitirá que os servidores usem de 

aplicativos de transporte ao invés de carros alugados com altíssimos custos para o pagador de 

impostos. 

3.9. “Cartão abastecimento” - é comum ver no RN, ambulâncias e veículos da saúde se deslocando 

por dezenas de quilômetros para realizarem um abastecimento, tirando assim essas viaturas de suas 

rotas de atuação, além de desperdiçar recurso público. Na gestão #MUDARN, o abastecimento 

será realizado através de cartão de abastecimento credenciando postos nas cidades onde os veículos 

são utilizados, permitindo assim o abastecimento da ambulância em qualquer posto, tornando mais 

eficiente este procedimento. 

3.10. “Tecnologia na gestão das unidades” - Atualmente um hospital situado no oeste do RN, por 

exemplo, precisa enviar um carro para Natal para buscar material de expediente por exemplo, esse 

tipo de absurdo de logística é possível ser visto em todas as unidades do estado, gerando assim 

desabastecimento e desperdício, além de tudo, todas as unidades do estado não dispõe de sistema 

informatizado de gestão de almoxarifado e de recursos humanos, gerando assim um total 

descontrole dos recursos do estado. Na gestão #MUDARN o pagamento da folha e dos 

fornecedores estará diretamente conectado ao sistema de gestão de recursos humanos e de 

almoxarifado de cada unidade, gerando assim transparência e eficiência no uso do recurso público 

do estado, além disso, nos contratos de compras, serão credenciados fornecedores locais para 

melhorar a logística de distribuição dos produtos, bem como, será implantado o “Cartão 

provimento de fundo” com total transparência dos gastos e prestação de contas instantânea, 

garantindo aos gestores das unidades da saúde realizar pequenos reparos, manutenção e 

compras de material de consumo diário. 

3.11. "Saúde na palma da mão” - a exemplo do que já existe em todos os planos de saúde do país, o 

cliente do SUS no RN terá na palma de sua mão um canal para marcar consultas e exames, realizar 

consultas através da telemedicina, verificar o resultado de seus exames, realizar pedido de 

autorização de exames e cirurgias, marcar a retirada de seus medicamentos, consultar a rede de 

unidades de saúde disponíveis e perto de sua casa pelo tipo de atendimento desejado, agendar 

vacinação, cartão de vacina, dentre outros serviços. 

3.12. “Causa animal e controle de zoonoses” – Atualmente, por exemplo, o município de Natal possui 

mais de 25.000 animais de rua procriando em várias colônias espalhadas na cidade, esse cenário se 

repete em Mossoró, Parnamirim e em quase todas as cidades do estado. Pensando nisso, a gestão 

#MUDARN irá atuar no apoio a estruturação dos centros de zoonoses municipais, estruturando 

essas redes em parceria com os municípios, com as universidades, com prestadores privados e 

principalmente com as entidades de proteção animal, viabilizando locais adequados distribuídos 

em todo o estado para a realização de procedimentos de vacinação, castração, e demais 

cuidados, apoiando esta causa e prevenindo a proliferação de doenças como Raiva por exemplo. 

3.13. "Prevenir para não judicializar” – O poder judiciário bloqueia recursos milionários nas contas 

do estado e dos municípios, através de ações que algum cidadão teve que entrar na justiça para 

poder conseguir seu atendimento, Monitoramento e mapeamento das judicialização da saúde, 

criando medidas eficientes para evitar próximos casos. 
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4. OS 11 PASSOS PARA TORNAR A EDUCAÇÃO DO RN A MELHOR DO NORDESTE 

Não só nos últimos 3 anos e meio, mas também ao longo das últimas décadas, a professora Fátima Bezerra e o PT 

do RN quase sempre comandaram direta ou indiretamente a secretaria de educação do estado, seja estando a frente 

da pasta, seja impedindo ações da secretaria através de movimentações políticas. Além disso eles são responsáveis 

pela maioria das leis, que tratam dessa pasta, aprovadas na assembleia. Então, se você aprova a educação pública 

do RN, parabeniza Fátima e o PT do RN, e se você desaprova, a culpa é quase a totalidade deles. 

Mas vamos lembrar alguns dados para avaliarmos se de fato a construção de Fátima e do PT do RN foi boa ou 

ruim, vejamos, segundo o INPE através da avaliação nacional do IDEB o RN tem: 

• A Pior educação de ensino médio do país; 

• A Pior educação dos anos finais do ensino fundamental; 

• A 2ª pior educação dos anos iniciais do ensino fundamental;  

• Apenas 2% dos alunos que terminam o ensino médio nas escolas estaduais sabem resolver uma equação; 

• Apenas 20% conseguem entender o que leem;  

• 2º estado do Brasil com a maior taxa de abandono escolar; 

• 67% dos alunos das escolas municipais do RN não estão alfabetizados na idade certa; 

• E é o estado do Nordeste que possui o menor número de escolas de ensino médio tempo integral, apenas 9% da 

rede estadual. 

 

Vejam bem, os pais potiguares passam 15 anos de suas vidas levando seus filhos para a escola quase todos 

os dias para terem esse resultado. 

 

E quais medidas o nosso plano de governo prevê para reverter esse quadro? 

4.1. "Educando para a vida", atualizando o currículo para o novo ensino médio através do modelo 

estabelecido no programa "Escola da Escolha" e ampliando este modelo para todas as escolas de 

ensino médio estaduais (hoje funcionando apenas em 9% das escolas estaduais do RN) bem como 

para o ensino fundamental (com os devidos ajustes).  

O programa escola da escolha é um piloto que foi implementado em governos anteriores mesmo 

com a resistência do PT do RN e está gerando grande resultados, como por exemplo, dobrando a 

proficiência dos alunos, aproximando os alunos, professores e famílias da escola e formando alunos 

mais preparados para o mundo atual, para as novas profissões, para as novas tecnologias, para o 

empreendedorismo, educação financeira etc., e como funciona? 

A escola de ensino médio integral, que será ampliado em todas as escolas do estado e será 

expandida ao ensino fundamental, ajuda o estudante a pensar e a melhorar a própria vida. Os 

estudantes são incentivados a tomar decisões, descobrir o que quer fazer, planejar o futuro e 

compartilhar as responsabilidades com os outros colegas. 

Para além das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa, Educação Física. Artes, Matemática, Química, Física, Biologia, História, 

Geografia, Sociologia e Filosofia – há aulas de Atividades Didático-pedagógicos (Parte 

Diversificada): Língua Espanhola, Componentes Eletivos, Atividades Experimentais e Pré-

experimentais, Projeto de Vida, Estudo Orientado, educação financeira, empreendedorismo, 

Preparação Pós-médio e Avaliação semanal. Também teremos a ampliação da oferta de cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio, em que o estudante tem a oportunidade de concluir com 

uma formação técnica, obtendo o diploma de Técnico de Nível Médio. Da educação profissional 

e tecnológica: 

1. Administração 

2. Recursos Humanos 

3. Informática 

4. Redes de Computadores 

5. Manutenção e Suporte em Informática 

6. Sistemas de Energia Renovável 

7. Segurança do Trabalho 

8. Guia de Turismo 

9. Agroecologia 

10. Mineração 

11. Edificações 

12. Eletrotécnica 

13. Meio Ambiente 

14. Nutrição e Dietética 

15. Vestuário 

16. Alimentos 

17. Planejamento e Controle 

de Produção 
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4.2. "Educação municipal e estadual integradas e ensino integral de excelência" - Uma educação 

pública precisa ter 25 alunos por professor, em média, para ter sustentabilidade, ou seja, com esse 

índice, o valor do repasse do Fundeb permite pagar os professores, demais servidores e dar a 

manutenção das unidades educacionais, porém, hoje, vemos escolas municipais e estaduais 

montando a mesma turma de ensino fundamental com 10 alunos no estado e 10 alunos no município 

muitas vezes na mesma rua, implicando diretamente na falta de sustentabilidade das duas esferas 

educacionais e consequentemente queda na qualidade do atendimento ao aluno. Na gestão 

#MUDARN, o calendário escolar e as matrículas serão feitas através dos sistemas 

informatizados e em conjunto com os municípios, priorizando os alunos do ensino 

fundamental para as escolas municipais, liberando espaço físico e professores da rede 

estadual para a ampliação das matrículas de tempo integral no ensino médio do estado, 

caminhando gradativamente para que o estado concentre sua energia em centros de excelência do 

ensino médio de tempo integral em todos os municípios, para isso, os municípios terão que 

atingir condições mínimas iguais ou superiores das escolas estaduais. Cabe lembrar que o 

repasse do aluno de tempo integral e de cursos técnicos profissionalizantes é maior que o do ensino 

regular, deste modo o programa também aumenta a receita da educação pública do estado. 

4.3. "Educação Inteligente"- Atualmente a gestão dos recursos humanos da educação pública estadual 

no RN é feita parcialmente através de sistemas informatizados (SIGEDUC). Na gestão 

#MUDARN, os sistemas atuais serão utilizados na íntegra, permitindo assim utilizar na totalidade 

a carga horária de nossos professores, além de dimensionar de forma padronizada a equipe de apoio 

com base na área da escola e no número de alunos, permitindo assim a gestão eficiente dos recursos 

humanos e evitando a realização de contratações temporárias e permanentes desnecessárias. No 

programa “Educação inteligente” a gestão do almoxarifado da escola também será feita 

através de sistema informatizado evitando assim, desperdícios e desvios, além disso será 

implantado o cartão provimento de fundo com total transparência dos gastos e prestação de 

contas instantânea, garantindo aos gestores das unidades policiais realizar pequenos reparos, 

manutenção e compras de material de consumo diário. 

4.4. "Avaliação continuada"- Os estudantes do estado serão avaliados continuamente durante todo o 

ano para que seja possível identificar e resolver rapidamente problemas de aprendizagem, com 

ênfase especial em um plano de avaliações em todo o estado no 2º, 5º, 7º e 9º ano, além disso, os 

professores e coordenadores pedagógicos que atingirem resultados de evolução de suas turmas 

acima da média serão premiados gradativamente por isso, 

4.5. "Capacitação continuada" - Os professores do estado receberão de forma contínua capacitação 

presencial, semipresencial e virtual pelas plataformas do estado sendo premiados sempre que as 

metas de capacitação forem atingidas, além disso, no plano #MUDARN o coordenador 

pedagógico é tido como uma figura importantíssima no processo e será criteriosamente 

escolhido, valorizado e bem remunerado, sendo premiados aqueles que atingirem as maiores 

evoluções de suas turmas, 

4.6. "Prêmio melhores escolas" - O governo do estado irá implementar o plano de manutenção das 

escolas estaduais através de contratos céleres e modernos, evitando o cenário caótico que vemos 

hoje de escolas sem pintura, sem manutenção etc., além disso, será criado um “ranking entre as 

escolas estaduais”, e os diretores e servidores das escolas que forem avaliadas acima da média 

serão premiados por isso. 

4.7. "Educação municipal de excelência" - Os alunos das escolas estaduais, normalmente vem das 

escolas públicas municipais. Através do programa "Repasse inteligente" os municípios que 

informatizarem a gestão da educação municipal e que obtiverem melhores evoluções nos índices 

da educação receberam repasses de ICMS maiores que os outros municípios. 
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4.8. "Merenda de qualidade especialmente na primeira infância" O maior programa social de uma 

cidade e de um estado é um grande programa de merenda escolar de qualidade, o pai poder deixar 

o filho na escola e saber que ele vai estar bem alimentado durante todo o dia além de uma grande 

alegria é também um alívio nas contas de casa, e na primeira infância é mais importante ainda, 

pois, nessa idade, a desnutrição causa impactos quase que irreversíveis na cognição dos alunos, por 

outro lado, alunos bem nutridos, via de regra, obtém melhores resultados de aprendizagem, 

pensando nisso, a gestão #MUDARN irá ampliar o programa compra direta da merenda escolar e 

também apoiará os municípios no fornecimento da merenda escolar das escolas da educação 

infantil municipais, desde que as mesmas possuam sistema informatizado de controle de 

almoxarifado. 

4.9. “Transporte escolar de qualidade” - Informatização total do Petern aumentando a eficiência e 

qualidade do transporte escolar e tornando mais justos os repasses para os municípios. 

4.10. Fortalecimento e valorização do “Proerd” e do Programa “Jovem aprendiz”, envolvendo as 

forças de segurança e a iniciativa privada com a escola e com a comunidade local. 

4.11. “Um livro por semana” – Vamos estimular a leitura em todo o RN com concursos e premiações 

em todo o RN para os alunos que lerem mais livros no RN. A quantidade de livros lidos será parte 

importante na composição das notas dos alunos. 

5. OS 10 PASSOS PARA NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

Como grande fator preocupante no cenário socioeconômico do nosso Estado, temos a ressaltar que o RN é hoje o 

2º estado do país com maior desigualdade social, 67% da nossa população, ou seja aproximadamente 2,38 

milhões de pessoas vivem com uma renda média abaixo de 1 salário-mínimo, entre esses encontram-se ainda 1,2 

milhão (34,5% de toda a população), que sobrevivem abaixo da linha de pobreza, com renda mensal inferior a 

R$400,00 e entre esses cerca de 500 mil, 14,9% da população total, vivem abaixo da linha de extrema pobreza, 

com renda inferior a R$200,00/mês. 9,3% dos norte-rio-grandenses estão desempregados e aproximadamente 30% 

de nossos jovens nem estudam, nem trabalham. Essa condição, construída pela forma como os impostos do RN 

foram utilizados nas últimas décadas, destroem o tecido social e cria um ciclo vicioso de dependência da máquina 

pública, que gradativamente se torna mais ineficiente, agravando esse quadro com a expulsão dos empregos e 

empresas, em consequência do crescente custo da máquina e da carga tributária. 

Construímos um grande programa de modernização da máquina pública e de liberdade econômica para gerar 

empregos e renda no nosso RN, e não podemos deixar ninguém para trás enquanto este programa atingi seus 

objetivos, reconstruindo assim o tecido social rasgado pelas políticas públicas implementadas até agora no nosso 

estado. 

A saúde pública funcionando bem, educação pública de qualidade com merenda de excelência, uma política de 

estado para geração de emprego e renda serão ações importantes para cuidar bem, especialmente de nossa 

população mais carente. Mas precisamos cuidar também daqueles que estão impossibilitados de produzir seja por 

uma condição temporária, seja por uma condição permanente ou seja também pela ausência de empregos em 

nosso estado e para isso a rede SUAS é o caminho correto para, em parceria com o governo federal e com os 

municípios, de forma regionalizada efetuar a:  

• proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

• amparo às crianças e adolescentes carentes; 

• promoção da integração ao mercado de trabalho;  

• habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; 

• garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispõe a lei. 
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Os municípios conhecem de perto a realidade dos cidadãos e através do cadastro único, podemos localizar a 

população que precisa de nosso apoio, através deste cadastro e dos aplicativos de cadastro da gestão #MUDARN 

poderemos filtrar quem de fato precisa do apoio do estado e assim implementar as seguintes ações:  

5.1. A “plataforma ação” - é um programa da gestão #MUDARN que auxilia o gestor na tomada de 

decisões e otimiza os processos de atendimento, garantindo a satisfação da população. O programa 

possibilita o gerenciamento pleno, quantitativo e financeiro pelo tipo de atendimento, garantindo 

maior dinamismo, controle dos programas e ações sociais e integrando as informações do sistema 

SUAS relativas a: Cadastro único, Atendimento Social, Campanhas, Solicitações de Usuários 

da Assistência Social, Repasses, Visitas, Tratamento Fora de Domicílio, Movimentação de 

eventos, melhorando a Integração com os programas sociais do Governo Federal, o controle 

dos programas sociais desenvolvidos pela administração, o Gerenciamento dos repasses 

realizados, o Controle das campanhas sociais, o Gerenciamento da arrecadação e distribuição 

de itens, obtendo assim o Controle de famílias por município, Controle de solicitação por família, 

Controle de gerenciamento da produtividade dos colaboradores da gestão social, Tratamento 

diferenciado para atendimentos classificados como sigilosos. 

5.2. “Saindo do auxílio para o emprego” - O programa da gestão #MUDARN que em parceria com 

os municípios, o governo do estado irá buscar os cidadãos que estiverem inscritos no programa 

auxílio Brasil e recebendo o benefício, para serem estimulados a receberem cursos técnicos 

profissionalizantes realizados em forte parceria com o sistema “S”. Os participantes destes 

cursos receberão bolsas, auxílios transporte e terão acesso ao programa “cartão alimentação”. 

Após a conclusão dos cursos, terão acesso a linhas de crédito através da AGN (agência de 

fomento do estado) e apoio continuado realizado em parceria com o SEBRAE para implementação 

de seus planos de negócios e serão encaminhados para o "cadastro profissional do RN", realizado 

em parceria com o setor produtivo do estado. 

5.3. “Capacitação continuada” - a Sethas atuará de forma contínua na capacitação dos servidores do 

estado e dos municípios para a implementação das políticas da rede SUAS no RN. 

5.4. “Cartão alimentação” – além da manutenção dos restaurantes populares, a gestão #MUDARN 

irá destinar valores diretamente aos beneficiários através de "cartões alimentação” onde o 

beneficiário, terá acesso a um crédito diário equivalente ao que o governo paga hoje aos 

restaurantes por refeição, e poderá escolher onde ele irá comprar sua refeição, estimulando o 

comércio local. 

5.5. “Protegendo nossa gente” - Através de um programa transversal e informatizado, os servidores 

das unidades de atendimento do estado e dos municípios, especialmente da saúde, educação e rede 

SUAS, receberão capacitação continuada para identificação e combate à violência em especial 

contra a criança o idoso, a mulher, a pessoa com deficiência e também com toda e qualquer 

vítima de violência independente de sexo, raça, cor ou orientação sexual, a realização destes 

procedimentos serão feitas através de sistemas informatizados, integrados com a força policial, 

com o ministério público e com a justiça, de modo que, sempre que qualquer servidor, 

especialmente um professor, um profissional da saúde, ou um servidor do sistema SUAS 

identificarem indícios de violência nas unidades de atendimento ou através de denúncias pelo 

telefone ou do “ App botão pânico" o sistema será alimentado e trará de forma instantânea o 

braço forte do estado, não só para punir de forma exemplar o agressor, mas também e 

principalmente garantir o apoio de curto médio e longo prazo a vítima de violência.  

5.6. “Repasse inteligente” - Através do programa repasse inteligente, os municípios que 

informatizarem sua rede SUAS e que implementarem sistema informatizado de cadastro a distância 

receberão repasses de ICMS maiores que outros municípios.  

5.7. “Jovem aprendiz” - É o programa da gestão #MUDARN que irá viabilizar vagas de emprego para 

os alunos em maior situação de vulnerabilidade social, o programa jovem aprendiz oferece 

vantagens para empresas que aderem ao programa. 
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5.8. “Meu primeiro estágio” - A gestão #MUDARN irá implementar um grande programa de estágio 

de ensino superior e médio na rede pública, priorizando as vagas para os jovens em situação de 

vulnerabilidade, 

5.9. “Lugar de Mulher é onde ela quiser” - O plano de governo #MUDARN entende que as 

liberdades individuais devem ser garantidas pelo estado e que qualquer tipo de preconceito e 

violência deve ser combatido. Com base nesses entendimentos, a gestão #MUDARN trabalhará de 

forma incontestável para implementação do plano estadual de políticas para as mulheres, 

garantindo às mulheres protagonismo no estado, colocando em prática, a execução real das 

legislações vigentes, como por exemplo o fortalecimento e expansão dos programas da “Patrulha 

Maria da Penha”. 

5.10. “RN plural” - O Rio Grande do Norte é historicamente marcado pela vastidão de povos, crenças, 

raças, gêneros, ideologias políticas. Nosso plano #MUDAR RN é plural por natureza, e traz em seu 

bojo um escopo de atuação e de ações que garantirão o respeito à diversidade, lastreado na 

pluralidade e na multiplicidade das características de nosso povo potiguar, visando assegurar a 

todos, sem distinção de qualquer tipo, o pleno gozo e exercício dos seus direitos enquanto cidadão. 

Os grupos de pessoas chamados a senso comum de “minorias”, receberão um enfoque propositivo 

na gestão estadual, quando da criação e implantação de políticas públicas próprias a lhes assistirem, 

haja vista que nada mais é isto do que a promoção da justiça social em sua plenitude e amplitude. 

Com isso em mente, serão propostos pela gestão FD compromissos que assegurarão não apenas a 

oferta de serviços dignos nas delegacias, unidades de saúde, escolas, etc., sem viés de qualquer 

natureza, mas também a oportunidade de participação efetiva das minorias de sexo, raça, credo, 

gênero, ideologia política, em todas as ações de governo, como forma de incentivar e difundir a 

cultura da tolerância, o saudável convívio do contraditório e a harmonia da expressão do 

pensamento e da sua manifestação em todas as instâncias administrativas e, por consequência, em 

toda a sociedade potiguar, dando lugar a uma nova cultura de civilidade e democracia como todos, 

iguais que somos, merecemos. 

6. OS 10 PASSOS PARA ATINGIR A GOVERNABILIDADE NO RN 

 Atualmente o estado do RN é o que possui o maior comprometimento do orçamento com o gasto com 

pessoal do Brasil, 68,7%. Os contratos de abastecimento e manutenção da frota própria são totalmente 

ultrapassados gerando graves problemas de logística, não existem almoxarifados informatizados em nosso 

estado, a estrutura administrativa é totalmente ultrapassada e o estado aluga prédios enquanto possui próprios 

abandonados. 

A cultura daqueles que gerem a máquina pública hoje é sempre de contratar mais sem antes fazer gestão com os 

recursos humanos existentes e condenando o governo a não ter recursos sequer para trocar os pneus das viaturas 

da polícia, nem tão pouco medicamentos para a população que mais precisa. 

Nos últimos 3 anos e meio, o RN teve o maior crescimento da receita da história. Nesse período, a receita 

bruta cresceu 28,92% acima da inflação em um total de R$ 12 bilhões a mais que estava previsto em 2018, 

graças aos repasses do governo Federal. Todavia em função da ingerência e incompetência do governo estadual, 

a receita líquida não acompanhou esse crescimento. Mesmo assim, ainda cresceu 7,35% acima da inflação 

tendo R$ 4,3 bilhões a mais do que se projetava em 2018. 

Com tudo isso, o RN foi o último estado do país, dentre os 13 que estavam com as folhas atrasadas em 2018, a 

pagar em torno de 770 milhões deste débito, condenando os servidores do RN a pagarem juros por quase 4 anos. 

Com todo este recurso, o governo Fátima não resolveu nenhum dos graves problemas do RN, não recompôs o 

fundo previdenciário (R$ 2 bilhões), não recuperou os mais de 3 mil km de estradas do RN (R$ 600 milhões), não 

reformou nem 10% das quase 600 escolas estaduais (R$ 500  milhões), nem tão pouco os outros prédios estaduais 

como batalhões, delegacias e unidades de atendimento, o governo Fátima não conseguiu sequer reformar os 

grandes hospitais mesmo estando com recursos em conta como é o caso do hospital Tarcísio Maia, e ainda 

fechou diversos hospitais e serviços de saúde. Esse é o verdadeiro quadro da má gestão pública do RN. 



                                                                                 
 

Página 20 de 22 
 

Para atingirmos a governabilidade, a gestão #MUDARN irá implementar as seguintes medidas: 

6.1. "Governo digital"- Já nos 6 primeiros meses de gestão o governo irá realizar um pacote de 

contratos destinados à informatização das secretarias e unidades de atendimento destinados a 

gestão eficiente e transparente dos recursos humanos, frota e almoxarifados. Na gestão 

#MUDARN, vamos acabar definitivamente com o papel na gestão pública do RN e dar 

transparência total ao uso do recurso público seja na esfera estadual, mas também de forma 

detalhada em todas as unidades de atendimento permitindo inclusive a comparação entre as 

unidades criando um ranking de eficiência nas unidades administrativas do estado.  

6.2. “Repasse inteligente” - é o programa transversal da gestão #MUDARN que irá estimular a 

informatização e a melhoria dos índices das gestões públicas dos municípios em especial na saúde, 

segurança, educação, rede SUAS e na desburocratização das máquinas públicas municipais, 

integrando as ações do estado com os municípios e ampliando gradativamente os repasses para 

aqueles que atingirem as metas de informatização e que obtiverem evolução dos índices acima da 

média (utilizando para isso o crescimento da receita do estado que será distribuída com base nesses 

índices). 

6.3. "O governo na palma da mão"- A gestão #MUDARN irá desenvolver um aplicativo para que, 

todo e qualquer serviço do estado possa ser solicitado através de aplicativo evitando assim filas, 

tornando a prestação de serviços mais eficientes, e desafogando a folha do governo do estado 

ampliando assim a capacidade de investimento e a eficiência. 

6.4. "Ubergov"- Os servidores do RN irão se deslocar na grande Natal, em Mossoró e nas principais 

cidades através de aplicativos de transporte, gerando oportunidade para quem trabalha neste 

setor, reduzindo o gasto com frota, aluguel e manutenção de veículos, combustíveis e terceirizações 

e reduzindo a necessidade de estacionamentos nas unidades de atendimento do estado. 

6.5. O programa “Concorrência para melhorar o RN” é o programa transversal da gestão 

#MUDARN, que vai implementar o maior plano de concessões públicas estaduais do Brasil, 

concedendo para a iniciativa privada todos os equipamentos públicos existentes ou a serem 

construídos que sejam passíveis de concessão, desafogando assim o orçamento do estado, criado 

receita para resolver os principais problemas do RN e principalmente, gerando empregos e 

atendendo melhor o usuário de tais equipamentos. Serão serviços nas áreas de esgotamento 

sanitário, de abastecimento de água, aterros sanitários regionais, rodoviárias, teatros, parques, 

centro de convenção, ferrovias, perímetros irrigáveis, obras estruturantes, dentre vários outros 

equipamentos que serão lançados. 

6.6. "Plano de manutenção"- A gestão #MUDARN irá realizar já nos primeiros 3 meses de gestão 

registros de preços no modelo cartas de manutenção para que o estado possa dar manutenção 

contínua preventiva e corretiva nas suas unidades de atendimento, estradas, através de contratos 

modernos e arrojados permitindo ações enérgicas quando necessário. 

6.7. "Reforma administrativa" – Inicialmente é importante discorrer que nosso Plano tem como 

premissa a garantia real e permanente dos direitos adquiridos dos servidores efetivos. Atualmente 

o governo do estado do RN é o que possui o maior comprometimento de folha do país, 68,7% da 

receita do estado é gasta com folha de pagamento sobrando poucos recursos para investimento 

e manutenção da máquina, paralelo a isso, em decorrência do esvaziamento de algumas secretarias 

de estado em razão do elevado número de aposentadorias, e pela ausência de orçamento de algumas 

pastas, gradativamente, vários setores do governo do estado estão perdendo sua resolutividade. As 

práticas obsoletas e ultrapassadas de gestão não acompanham a necessidade imposta pelo 

crescimento populacional e serviços que custam milhões ao governo poderiam ser facilmente 

substituídos por um simples aplicativo onde o cidadão no seu próprio telefone ou até mesmo em 

unidades de atendimento espalhadas por todo o estado poderiam ter acesso ao serviço, permitindo 

que os valores gastos com essas práticas ultrapassadas fossem utilizados em investimentos que 

geram mais empregos para o estado. 
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O #MUDARN vê esse cenário como uma oportunidade para modernizar e tornar a máquina 

pública mais eficiente, fundindo secretarias, extinguindo setores que hoje não possuem sequer 

razão de existir e trazendo para dentro da gestão tecnologia e modernidade para atender melhor o 

cidadão. 

A gestão #MUDARN, irá realizar a reforma administrativa preservando os direitos dos 

servidores efetivos existentes no estado e criando regras para os novos servidores dos 

próximos concursos. A tecnologia é o caminho para garantir a sustentabilidade da máquina 

pública estadual, assegurando a remuneração de nossos servidores a curto, médio e longo 

prazo, e garantindo a capacidade de funcionamento e de investimento do estado. 

Todas as secretarias de estado possuem setores administrativos, como por exemplo finanças, 

compras, transporte, almoxarifado, chefia de gabinete, controle patrimonial, contabilidade, 

tesouraria, licitação, jurídico, assessoria técnica, usag, etc., em vários casos, pela ausência de 

orçamento de algumas secretarias e consequente pequeno números de processos 

administrativos, estes setores ficam ociosos, do contrário, caso fossem fundidas com outras 

secretarias com dotação orçamentária, estariam obtendo maior eficiência e eficácia.  

Na reforma administrativa da gestão #MUDARN vamos aproveitar a redução do tamanho da 

máquina para entregar os prédios alugados, e utilizar parte do patrimônio que porventura fique 

ocioso para recompor o fundo da previdência. 

6.8. "Temporário para efetivo"- A partir da informatização e da gestão eficiente dos recursos 

humanos, caracterizada a necessidade continuada de determinada mão de obra, a gestão 

#MUDARN irá realizar concurso para migrar as contratações temporárias, parte das terceirizações 

e contratos de cooperativas para servidores efetivos, trazendo saúde e sustentabilidade a nossa 

previdência. 

6.9. "Quem produz mais, ganha mais" - Com a implementação dos sistemas de padronização e 

controle, será possível construir dois programas fundamentais para melhorar a qualidade do serviço 

prestado à população e para dar economicidade aos processos: 

6.9.1. “Programa Estadual de Melhoria do Acesso e da Qualidade do Serviço Público” - 

Esse programa tem como objetivo incentivar os gestores das unidades da administração 

direta e indireta do estado a melhorar a qualidade dos serviços públicos oferecidos aos 

cidadãos, por meio de suas equipes. A meta é garantir um padrão de qualidade através de 

um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das 

equipes. O programa eleva os recursos do incentivo estadual para os entes participantes 

que atingirem melhora no padrão de qualidade no atendimento. As unidades bem 

avaliadas poderão receber um percentual de bonificação por mês, a serem destinados à 

estrutura da unidade e à folha de funcionários e distribuídos mediante o resultado 

individual de cada servidor monitorado pelo sistema de padronização da unidade. 

6.9.2. “Programa de Valorização do Servidor produtivo” - O servidor que aderir ao 

programa, de forma voluntária, para ser avaliado, receberá como incentivo uma 

bonificação sobre o valor de sua remuneração base. Após a avaliação, receberá uma 

bonificação proporcional à nota atingida. Após a implementação do programa, apenas 

servidores que aderirem e que atinjam notas superiores, poderão desempenhar funções 

gratificadas de chefia, direção ou assessoramento. Aqueles que antes da implementação 

do programa já estejam desempenhando tais funções, podem perder o cargo, caso não 

cumpram os requisitos após 6 meses de implementação do programa. 

6.10. “Combate à corrupção e controle de qualidade" é o programa da gestão #MUDARN que visa 

fortalecer as Controladorias dos órgãos e entidades do Estado do RN, criando diretrizes para a 

atuação administrativa na prevenção e repressão ao ilícito e buscando, precipuamente, a 

especialização dos agentes que atuam nesses órgãos de controle, com o aperfeiçoamento dos 



                                                                                 
 

Página 22 de 22 
 

equipamentos, a padronização e a melhoria de sistemas de análise de dados, acompanhamento dos 

procedimentos licitatórios e evolução patrimonial dos servidores, criando inclusive o núcleo de 

prevenção da corrupção. 

• "transparência como a melhor ferramenta de combate a corrupção” O aperfeiçoando o 

portal da transparência, permitirá que cada cidadão veja exatamente quanto valor está sendo 

gasto por fornecedor, por setor, por secretaria, por unidade inclusive avaliando de forma 

intuitiva a evolução de cada despesa ano a ano, mês a mês, e permitindo a comparação entre 

unidade e servidores equivalentes; 

• Concentração do gasto da publicidade do governo em áreas que tragam retorno a 

população, a exemplo de campanhas de divulgação do destino turístico RN, educação 

ambiental e em saúde, cultura empreendedora do RN ao invés de usar o recurso público 

para fazer propaganda de obras a autopromoção do governante; 

• Gestão eficiente, padronizada e transparente dos recursos humanos, especialmente dos 

cargos comissionados, temporários e terceirizados, criando critérios claros, objetivos e 

padronizados para dimensionamento das terceirizações de acordo com o tipo e área da unidade 

de atendimento; 

• Acompanhamento diário das ações e possibilidade de determinar os responsáveis por cada 

ação; 

• Elaboração eletrônica de instruções normativas; 

• Possibilidade de definir os pontos e os procedimentos de controle. 

CONCLUSÃO 

As novas dinâmicas urbanas e regionais do território potiguar, e que guiam a construção desse Plano de Governo, 

evidenciam a necessidade dos 77 passos para mudar a gestão política e econômica do Rio Grande do Norte, pois 

a falta de instrumentos de planejamento adequados interfere diretamente na capacidade de governo, nas 

competências institucionais e na universalização de bens e serviços públicos essenciais. O duplo mecanismo de 

concentração e dispersão dos serviços urbanos que caracteriza a rede urbana do Rio Grande do Norte sugere a 

consolidação do papel estratégico do estado e da articulação com a iniciativa privada na gestão institucional e na 

desburocratização da máquina pública. 

Desde já, informamos que nosso Plano de Gestão poderá sofrer modernizações nas suas metas e na execução, 

podendo ser melhorado sempre em prol do bem comum. 

Fábio Dantas e Ivan Júnior são filhos legítimos da terra potiguar, na qual vêm construindo uma história de trabalho, 

de lutas e de vitórias que engrandecem e orgulham nosso povo, temos a certeza de que vamos construir muito, 

recuperando o tempo perdido e fomentando um estado de oportunidades, para finalmente mudar a realidade das 

cidades e das pessoas e fazer do nosso Estado, uma locomotiva de desenvolvimento, um Rio da Grande de 

mudanças, cheio de rumo e de Norte. 

O Rio Grande do Norte está diante de uma oportunidade, pois COM AS BENÇÃOS DE DEUS, FÉ E 

CONFIANÇA NO NOSSO POVO, temos coragem, competência, equipe técnica e habilidade política para 

colocar em prática este plano de ação que visa a modernização da máquina pública e dar liberdade econômica para 

trazer sustentabilidade, empregos, progresso e prosperidade para o nosso estado, #MUDARN. 


