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Situado no topo de uma cordilheira submarina de origem vulcânica, o Arquipélago 
de Fernando de Noronha, a quatro graus abaixo da linha do Equador, localiza-se nas 
coordenadas 30º 54’S de atitude e 32º 25’W longitude, distante 545 km de Recife, 
capital do Estado de Pernambuco, 360 km de Natal, capital do Esta¬do do Rio Gran-
de do Norte e 710 km da cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará. É consti-
tuído por 21 Ilhas, rochedos e ilhotas com um total aproximado de 26 Km2, tendo a 
Ilha principal área de 17K m2, a única habitada. Descoberto em 1503 por Américo 
Vespúcio e doada como Capitania Hereditária à Fernan de Loronha, financiador da 
expedição, o arquipélago teve diversas destinações, sendo reintegrado a Pernam-
buco em 1998 e de acordo com o art. 96 da Constituição Estadual “constitui região 
geoeconômica, social e cultural do Estado de Pernambuco, sob a forma de Distrito 
Estadual, com natureza de Autarquia Territorial.

Regendo-se por estatuto próprio – Lei Orgânica nº 11.304 – 28.12.1995, atualmente 
está vinculada administrativamente à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabili-
dade – SEMAS, conforme projeto de Lei nº 3190/2017.

Do ponto de vista de administração geopolítica Fernando de Noronha está dividida 
em duas partes: a Área do Parque Nacional Marinho – PARNAMAR instituída em 
14.09.1988, gerido atualmente pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Bio-
diversidade – ICMBio, e a Área de Proteção Ambiental – APA, com aproximadamente 
8km², onde está concentrado o núcleo urbano da Vila dos Remédios sob a responsa-
bilidade direta do administrador geral, nomeado pelo governador de Pernambuco.

Com uma população de cerca de quatro mil habitantes e um contingente populacio-
nal flutuante de turistas e pessoal à serviço, ambos sujeitos à limitação, de acordo 
com o seu Plano de Manejo, Fernando de Noronha, além de ter suas praias cons-
tantemente votadas como das mais belas do País, foi reconhecida como Patrimônio 
Natural da Humanidade pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, Ciência e Cultura) no dia 16 de dezembro de 2001.

Gerir todo esse patrimônio, de importância inconteste para Pernambuco é instigan-
te e desafiador. Não é uma tarefa fácil lidar com aspectos limitantes e ao mesmo 
tempo abrangentes: Equilibrar uma força econômica tão poderosa como o ecotu-
rismo em área tão frágil quanto o ecossistema do Arquipélago de Fernando de No-
ronha; Promover o desenvolvimento econômico, equidade e justiça social da sua 
população; Fornecer infraestrutura adequada e sustentável. 

Outro aspecto a ser considerado é o gerenciamento de 30% do território, que com-
pete ao Governo do Estado, em local denominado área urbana ou Área de Preserva-
ção Ambiental (APA). Nela, vários órgãos e instituições, necessitam de um exaustivo 
processo de articulação para que as ações em comum sejam executadas de acordo 
com os objetivos propostos, respeitando os princípios de sustentabilidade socioam-
biental na gestão dos 100% (cem por cento) da área do Arquipélago.

O maior desafio, entretanto, é empoderar a população e conseguir realizar todas 
as necessárias mudanças, com o seu legítimo apoio, estimulando uma gestão parti-
cipativa. Essa é a base para a atual Administração, capitaneada pelo administrador 
Luis Eduardo Antunes.
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Linha do equador 30º 54’S | 32º 2’5W

545 Km - Recife
360 Km - Natal

1988
A ilha foi reintegrada 

a Pernambuco

21 ilhas
rochedos e

ilhotas

4 mil
habitantes

26 Km² de extensão
17 Km² ilha principal

8 Km²
Área de Proteção Ambiental

127 Km²
área do Parue Nacional Marinho (PARNAMAR)

14 vilas

79
Imóveis

comerciais

229
Outros 

Comerciais

754
Imóveis residenciais

incluindo os de uso misto
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O Governo implantou e vem aprimorando o PROGRAMA TODOS 
POR PERNAMBUCO que atua com instrumentos e ferramentas de 
Planejamento Estratégico, com princípios e paradigmas norteado-
res, onde são priorizados e aplicados os conceitos da Gestão Por 
Resultados e Monitoramento das Ações. Este modelo de gestão bus-
ca a retomada do papel do Estado como estruturador das politicas 
públicas de curto, médio e longo prazo. 

Este documento consolida os resultados alcançados enfocando os 
principais produtos gerados em 2017, da Gestão de Luís Eduardo 
Antunes, enquanto Administrador Geral da Autarquia Territorial do 
Distrito Estadual de Fernando de Noronha - ATDEFN.

Esta instituição almeja alcançar a excelência na administração atra-
vés dos esforços direcionados a “Noronha Future City”, amparados 
pelos conceitos e paradigmas inovadores de cidade inteligente, sen-
sitiva e sustentável.
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Governador do Estado de Pernambuco
Paulo Henrique Câmara

Chefe de Gabinete
João Henrique Campos

Secretário da Casa Civil
Antônio Carlos dos Santos Figueira

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS)
Sérgio Xavier

Administrador Geral do Distrito Estadual de Fernando de Noronha
Luís Eduardo Antunes

Diretora de Planejamento e Gestão
Mariana Suassuna

Diretor de Infraestrutura e Obras
Daniel Borges Bezerra

Superintendente Jurídica
Ana Patrícia Teixeira

Superintendente de Comunicação
Carolina Fleischman

Superintendente de Meio Ambiente, Turismo e Patrimônio Histórico
Ângela Moura Tribuzi

Superintendente de Esporte, Lazer, Eventos e Cultura
Daniela Alecrim

Superintendente de Saúde
Rebeca Duarte Dias

Superintendente de Tecnologia, Orçamento e Finanças
Rodrigo Valença

Superintendente de Infraestrutura e Obras
Izabel Viana
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Missão
Promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável preservando 
o patrimônio histórico e natural.
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Aprendizagem e Crescimento

Elevar o índice de SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE 
com a prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS

FORTALECER A IMAGEM de Noronha como 
DESTINO DE ECOTURISMO

APRIMORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS 
PÚBLICO ofertados

Promover AMBIENTES para desenvolvimento 
DE NEGÓCIOS

MELHORAR a eficácia dos PROCESSOS ADMI-
NISTRATIVOS

DESENVOLVER e valorizar as PESSOAS

Gestão
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Elevar o índice de SATISFAÇÃO DO TURISTA com relação ao destino

Aperfeiçoar e/ou implantar NOVAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS na ilha e 
na administração

Promover AMBIENTES para desenvolvimento DE NEGÓCIOS

Assegurar AVANÇOS EM INFRAESTRUTURA

ARTICULAR AÇÕES de DESENCOLVIMENTO para a ilha

Recursos Estratégicos

AMPLIAR e aperfeiçoar sistemas de TI
Ampliar e APERFEIÇOAR 

a infraestrutura de TI
Fomentar a INCLUSÃO Digital

Gestão de TI

Aumentar a CAPTAÇÃO DE RECURSOS
AUMENTAR A ARRECADAÇÃO própria
Assegurar a QUALIDADE DA DESPESA

Gestão Finaceira

Visão de Futuro
Ser reconhecido como destino de excelência em ecoturismo e aventura, com padrões de qualida-
de voltados para a sustentabilidade.
 
Ser exemplo de comunidade participativa no processo de desenvolvimento socioeconômico e 
ambiental, a fim de proporcionar a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento de uma 
sociedade igualitária.

Ser uma gestão pública inovadora, com foco no desenvolvimento local.
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 A Autarquia Territorial do Distrito Estadual de Fernando de 
Noronha é gerida pelo Administrador Geral, Luis Eduardo Antunes, 
com um “staff” constituído por dois diretores e sete superintenden-
tes, orientados para uma gestão estratégica, descentralizada e par-
citipativa.

 Desde os primeiros dias de sua gestão, a administração geral 
buscou o planejamento participativo envolvendo seus gestores na 
escolha e definição das ações/atividades que deveriam ser realiza-
das a nível emergencial, a curto, médio e longo prazo.

 Investimentos são realizados na preparação e capacitação de 
seus gestores para aprimorar a liderança da equipe em busca da ex-
celência dos serviços prestados a comunidade de Fernando de No-
ronha e ao atendimento da Visão e Missão constituídas como fruto 
desse esforço.
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Pesquisa e informação são instrumentos e peças vitais ao planeja-
mento. A administração atual tem envidado esforços no sentido de 
obter e sistematizar todas as informações possíveis sobre o arquipé-
lago e sua população.

Por esse motivo, estimulou e apoiou a iniciativa do Departamento 
de Economia da Universidade Federal de Pernambuco em realizar a 
“Pesquisa sobre a qualidade de vida em Fernando de Noronha se-
gundo a percepção de seus moradores”.

Essa iniciativa também teve o apoio do empresariado local, em es-
pecial: Teju-açu Ecopousada, Pousada Santuário, Pousada do Mar-
cílio, Beijupirá Lodge Noronha, Pousada da Germana, Pousada Mar 
Azul e Pousada Dois Irmãos.

Mesmo não sendo uma realização da administração a pesquisa me-
receu um tópico especial, tendo em vista a importância da temática 
e os resultados alcançados, que de um modo ou outro impactam 
nos trabalhos realizados pela administração e sua equipe.

A pesquisa coordenada pela Prof. Andrea Salles Soares de Azevedo 
Melo (UFPE – Departamento de Economia), foi realizada entre os 
dias 18 e 22 de setembro/17, por nove universitários, que atuaram 
como pesquisadores voluntários, colhendo 398 questionários da 
população residente nas 14 vilas da ilha. Foram avaliadas questões 
sobre educação, saúde e segurança pública, entre outros itens.

A pesquisa revelou que os moradores, em sua maioria, estão satis-
feitos com os serviços oferecidos pela administração do arquipéla-
go.

Foi verificado que 71,47% dos entrevistados se declararam satisfei-
tos ou muito satisfeitos com a qualidade de vida em Fernando de 
Noronha, enquanto que apenas 11,36% mostraram-se insatisfeitos 
de alguma forma. Ao se juntar o recorte “um pouco satisfeito” o 
grau de satisfação fica ainda mais elevado, chegando a mais de 88% 
dos entrevistados.

Questionados sobre a melhoria da qualidade de vida nos últimos 
dois anos, os dados mostraram que para cerca de 60% da população 
houve melhoria da qualidade de vida nos últimos dois anos. Isso é 
um indicativo bastante positivo que a administração está no cami-
nho certo, rumo a excelência, embora muito ainda tenha a ser feito.
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Segurança Alimentar, Nutrição e Agricul-
tura Sustentável

Elaboração de cardápios acessíveis (braile) em parceria 
com a EMPETUR

Plano de Categorização dos Serviços de Alimentação em 
Fernando de Noronha 1

2

3

4 Acompanhamento nutricional de famílias e menores com 
entrega de suplementos alimentares

Apoio a Associação Noronha Terra para a produção orgâni-
ca de alimentos

5 Participação da Creche Bem-me-quer na Jornada de Edu-
cação Alimentar e Nutricional (Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar) – única escola de educação infantil do 
Governo do Estado participante

Disponibilidade e Gestão de Água e Sanea-
mento

Fiscalização de derramamentos, vazamentos de esgoto

Fiscalização da qualidade da água através do programa Vigi 
Água (analisa níveis de cloro, turbidez e ausência de colifor-
mes fecais)

1

2

3 Disponibilidade de recursos hídricos: 1. Captação de água 
da chuva; 2. Captação de água do mar; 3. Açude do Xaréu; 
4. Poços artesianos

4 Acompanhamento nutricional de famílias e menores com 
entrega de suplementos alimentares
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Promoção do Bem-Estar e Vida Saudável

Profissionais qualificados e aulas direcionadas (funcional, 
zumba e ginástica)

Academia da Cidade Camilo Simões1

2

3

4 Escolinha de Futebol de Campo

Hidroginástica Praia do Porto

5 Escolinha de handebol

6 Escolinha de beach tênis

7 Promoção de eventos esportivos (corridas, campeonato de 
vôlei, torneios de futebol)

Educação Inclusiva, Equitativa e de Qualidade

Núcleo de Línguas

Creche e Escola com infraestrutura climatizada e requalifi-
cada1

2

3

4 Salas de Arte e de Informática

Laboratório de Ciências
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Projeto Compromisso com o Futuro

Aulas de Educação Ambiental5

6

7

8 Qualificação continuada dos profissionais

Projeto Mini Empresa

9

10 Reforma da quadra da Escola Arquipélago

Entrega de 3 ônibus escolares

Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres

Entrega da 1°Casa Abrigo para as mulheres vítimas de vio-
lência

Criação da Coordenadoria da Mulher1

2

3

4 Campanhas Educativas e Antidiscriminatórias

Ações para a Valorização da mulher (Dia da Mulher, Dia das 
Mães, Corrida das Mulheres, Semana de Saúde da Mulher, 
Exposição de Artesanato, Oficinas com material reciclado)

5

6 Discussão de Políticas Públicas para as mulheres

Promoção do combate a violência contra a mulher
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Promoção do Bem-Estar e Vida Saudável

Monitoramento de segurança e cênico de vegetação (poda-
ção, supressão)

Paisagismo dos prédios públicos e áreas pertencentes a Ad-
ministração1

2

3

4 Controle e fiscalização da entrada de plantas na ilha

Recomposição da Flora com a recolocação de plantas nati-
vas

5 Produção do Viveiro de mudas a fim de diminuir a invasão 
de espécies não nativas e pragas

6 Manutenção das trilhas da Área de Preservação Ambiental

7 Palestra semanal aos visitantes sobre a ilha e a atuação da 
administração na área urbana

Infraestrutura Resiliente e Sustentável

Início do calçamento de 17 ruas dos bairros de Floresta 
Nova e Floresta Velha

Início da requalificação da BR-3631

2

3

4 Requalificação e reativação do Cine Mabuya

Requalificação da infraestrutura de embarque e desembar-
que do pier de passageiros do Porto de Santo Antônio
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5 Elaboração de projetos de conservação e revitalização de 
patrimônios históricos – PAC – Vila dos Remédios, Forte São 
Pedro do Boldró e Forte de Santo Antônio

6 Requalificação do Memorial Noronhense

Requalificação do Palácio São Miguel

Reforma do Hospital São Lucas7

8

9

10 Construção de 26 casas em Floresta Nova e Floresta Velha 
em fase de negociação

Reconstrução e Modernização do PSF em fase de finaliza-
ção

11 Reforma da TV Golfinho

Energia e Sustentabilidade

Redes elétricas inteligentes - redução de perdas, ganhos de 
qualidade da energia, eficiência energética.

Instalação de duas usinas solares em parceria com a Celpe 
e o Governo de Pernambuco – redução de 12% das emis-
sões, diminuição no consumo de 375 mil litros/ano de óleo 
diesel;

1

2
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Emprego pleno  e Trabalho decente para todos

Consolidação da cadeia produtiva do artesanato local – par-
ticipação em feiras, incluindo a Feneart

Ordenamento das atividades dos trabalhadores informais 
nas praias e na área urbana1

2

3

4 Disponibilização de capacitações para a qualificação profis-
sional contínua

Assistência na busca de oportunidades de emprego na ilha

Cidades Inclusivas, Seguras, Resilientes e Sustentáveis

Disponibilização de 1.500 bicicletas para a população em 
parceria com o Banco Itaú

Transporte público gratuito e acessível para os moradores 
permanentes e estudantes1

2

3

4 Meios de comunicação em funcionamento para acesso as 
notícias e  promoção da transparência das ações realizadas

Implementação de Política Habitacional

5 Promoção da cultura local através da valorização dos even-
tos, história, religião, personagens, lendas da ilha (Projeto 
Viva Noronha)
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Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Assinatura do Termo de Compromisso Ambiental com o Mi-
nistério Público

Atualização e assinatura do Plano de Manejo1

2

3

4 Gestão de Resíduos na organização (separação em secos e 
molhados e diminuição em 50% do uso de descartáveis)

Implementação do Programa Jogue Limpo Noronha

5 Ações de Educação Ambiental

6 Participação no Clean Up Day

Instalação de Ecopontos (óleo, medicamentos e recicláveis)

Ação Noronha Bota Fora7

8

9 Adesão ao A3P
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Turismo, Acessibilidade e Sustentabilidade 

Lançamento de Guia Turístico Acessível

Cadeiras (2) Anfíbias para banho assistido na Baía do Sueste1

2

3

4 Implantação de sinalização turística na Área de Proteção 
Ambiental

Trilhas acessíveis

5 Divulgação do destino com foco no Ecoturismo

6 Regulamentação dos Eventos na ilha
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DIretoria de 
planejamento e gestão
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QUEM REALIZA

Coordenadoria de Assistência Social
Cândida Jucá

Coordenadoria da Mulher
Maria Cristina de Queiroz

Coordenadoria Administrativa
Patrícia Rosas

Gestão de Controle Migratório
Sandra Valéria

Gestão de Pessoas
Paula Coutinho

Coordenadoria de Educação 
Josemar de Morais (EREM)
Sheila Libânia (Creche)

Gestão Insular
Givanilson Barbosa

Gestão de Planejamento 
Regina Piechocki

Diretoria
Mariana Suassuna
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to Operacionalização processual e contínua 

das demandas. Atualização do portfólio de 
projetos

Aplicação de ferramentas atuais e inovado-
ras e sustentavéis de planejamento e moni-
toramento. Implantação de sistema QR Code 
para acesso aos documentos produzidos em 
2017

Implantação de uma nova dinâmica de atua-
lização de dados. Sistema de monitoramen-
to(Plataforma Target, similiar a da SEPLAG)

Metodologia Balanced Scorecard (BSC) 
implatada com colaboração de facilitador

RESULTADOS
Relatório com as ações de planejamento estratégico, iden-
tificando a missão da administração, a Visão de Futuro, os 
Valores Centrais, o desenho do Mapa Estratégico com ob-
jetivos, organizados em perspectiva com sistemas de indi-
cadores de desempenho e de monitoramento, moldando 
a administração para os próximos 5 anos.
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SEMINÁRIOS DE PLANEJAMENTO
Recife e Fernando de Noronha

REUNIÕES DE TRABALHO
Diretorias e Superintendência

REUNIÕES DE TRABALHO
Administrador e diretores para definição de prioridades

PARTICIPANTES 
Gestores e Conselho Distrital

236 PROJETOS 
Elencados em diversas áreas

Resultado

Planejamento em Números 2017/18

Em outubro 2015 foi iniciado processo de planejamento estratégico. O primeiro passo foi a ca-
pacitação da equipe gestora e em seguida foi definida conjuntamente a missão, visão, elencados 
os objetivos estratégicos e em seguida estruturado o portfólio de projetos que iriam nortear as 
principais ações da administração. Em cada exercício é realizada nova capacitação dos gestores, 
quando o portfólio de projetos é revisitado e atualizado, tudo dentro da metodologia Balance 
Score Card. O resultado deste trabalho está demonstrado nos números a seguir:
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260 projetos estratégicos 
Recife e Fernando de Noronha

236 projetos selecionados
49 da Diretoria de Planejamento e Gestão

Rodadas de Monitoramento
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DIretoria de Planejamento e Gestão

Setor
Quantitativo de P.Os. por período
2016 2017

Planejamento e Monitoramento 04 13
Assistência Social 03 08
Coordenadoria Administrativa - 07
Gestão de Pessoas - 05
CIEI Bem-Me-Quer 04 04
EREM 03 07
Coordenadoria da Mulher - 02
Diretoria de Planejamento e Gestão 14 46

Planos Operativos monitorados pelo Administrador Geral|2016 – 2017 

Monitoramento em Números

Setor Quantitativo de P.Os. 
2016

Quantitativo de P.Os. 
2017

Diretoria de Planejamento e Gestão 14 46
Diretoria de Infraestrutura e Obras 24 41
Superintendência Jurídica 10 11
Superintendência de Comunicação 12 9
Superintendência de Meio Ambiente, 
Turismo e Patrimônio Histórico

19 50

Superintendência de Esportes, Lazer, 
Eventos e Cultura

8 20

Superintendência de Saúde 20 15
Superintendência de Tecnologia, Orça-
mento e Finanças

14 44

Total Geral: 121 236

Planos Operativos monitorados pelo Administrador Geral, por setor|2017

2016 2017
121 236

 Planos Operativos monitorados pelo A.G. 
 Comparativo período: 2016/2017
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Simplificação das planilhas dos Planos Operativos e do 
layout das linhas do tempo;

Elaboração de listão com todos os Planos Operativos da 
ATDEFN via QR Code;1

2

3

4

Monitoramento e Inovações

Articulações com T.I. para implantação de núcleos de vide-
oconferência – Recife/Fernando de Noronha.

Aumento da equipe de monitoramento para ampliação da 
comunicação direta com os setores;
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A proposta da ATDEFN é inserir todo os documentos produzidos internamente nesse formato. 
Adotando práticas mais sustentáveis e otimizadas para a organização. Já foram inseridos os se-
guintes documentos/produções gráficas.

Cartões QR Code para o Relatório de janeiro e junho 2017, Relatório Anual 2016, Monitoramento, 
Listão P.O.s, Apresentação Planejamento Estratégico e todas as revistas.

Inovação na Gestão Pública com Ferramenta Digital QR Code
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Na primeira semana de outubro se deu início a apresentação e capacitação da plataforma Target 
com o objetivo de otimizar o monitoramento das ações. Sendo assim, ocorreram vários encontros 
até as capacitações finais:

Plataforma Target

Treinamento da Equipe de Planejamento: Cadastramento 
básico de informações, alterações de informações, visuali-
zação de informações, inclusão de anexos;

Reunião de apresentação da Plataforma Target;1

2

3

4 Treinamento da Equipe de Gestores de todos os setores: 
Cadastramento, alterações e visualização das informações 
referentes a cada setor;

Reunião de Monitoramento da Superintendência de Co-
municação, onde foi utilizada a Plataforma Target pela pri-
meira vez em uma reunião de monitoramento na ATDEFN;

5 Treinamento da Equipe de Planejamento: Configurações 
do Sistema com acesso apenas para esta equipe.
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Marco de Resultado Estratégicos

Objetivos estratégicos elencados pela equipe gestora apresentam pelo menos um indicador de 
resultado, que estão sendo aprimorados e suas linhas de base levantadas. As metas são cotidia-
namente revista pelo administrador.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR RESULTADO

01: ELEVAR O ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DA CO-
MUNIDADE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

Índice de satisfação com os serviços públicos 
ofertados

02: ELEVAR O ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO TU-
RISTA COM RELAÇÃO AO DESTINO

03: FORTALECER A IMAGEM DE NORONHA 
COMO DESTINO DE ECOTURISMO

Aumento do número de dias de permanência 
do turista na Ilha

04: APERFEIÇOAR E/OU IMPLANTAR NOVAS 
PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA ILHA E NA ADMI-
NISTRAÇÃO

kW de energia limpa gerada pelos projetos 
pilotos

05: APRIMORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚ-
BLICOS OFERTADOS

Número de empreendimentos submetido à 
fiscalização do Ministério do Trabalho
Número de programas de Assistência Social 
criado a partir de estudos da base de dados 
da comunidade

06: ASSEGURAR OS AVANÇOS EM INFRAES-
TRUTURA 

Numero de famílias instaladas por condomí-
nio familiar

07: MELHORAR A EFICÁCIA DOS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS 

Tempo médio de tramitação de processos de 
regularização de veículos e embarcações

08: PROMOVER AMBIENTES PARA DESENVOL-
VIMENTO DE NEGÓCIOS

Número de participantes nos cursos ofereci-
dos pelo programa capacita Noronha

09: PROMOVER O EMPREENDEDORISMO E A 
INOVAÇÃO 

Volume de negócios (em Reais) gerados

10: ARTICULAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 
PARA A ILHA

Número de convênios firmados

11: DESENVOLVER E VALORIZAR AS PESSOAS Horas de capacitação por servidor

12: ASSEGURAR A QUALIDADE DA DESPESA Número de servidores capacitados em execu-
ção orçamentária e financeira

13: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO PRÓPRIA Aumento da arrecadação do ISS

14: AMPLIAR E APERFEIÇOAR A INFRAESTRU-
TURA DE TI, AMPLIAR E APERFEIÇOAR SISTE-
MAS DE TI E FOMENTAR A INCLUSÃO DIGITAL 

Numero de novos serviços de TI implantados

15: AUMENTAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS Volume total de recursos captados
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Implantação Programa Miniempresa com a J.A e GRE Recife 
Norte

Nas ações de empreendedorismo o setor de Planejamneto e Monitoramento coordenou, con-

juntamente com a Coordenadoria do EREM Arquipélago o Programa Miniempresa com a Juniror 

Achievement entre trabalho de base.

Em 25 de junho deu início a implantação do Programa Miniempresa em Fernando de Noronha, 

com o objetivo de fortalecer o trabalho realizado na EREM na cadeira de empreendedorismo 

e contribuir para o enraizamento dos preceitos éticos do empreendedorismo junto a geração 

mais jovem da ilha, de modo a garantir a sustentabilidade do Arquipélago. Foram capacitados 

25 jovens do segundo e terceiro ano do ensino médio, que transitaram por todas etapas de uma 

empresa, desde a idealização do produto, criação da marca, votação da diretoria, finanças e im-

postos, marketing, produção e comercialização. Como resultado foi criado uma Miniempresa de-

nominada “Das Areias”, cujo produto inovador era uma canga com fixador para ficar segura na 

areia. A capacitação foi realizada por voluntários, da administração e empresários locais. Digna 

de mensão foi a dedicação do empresário Antônio Gomes de Moriais Júnior que teve um papel 

importantíssimo na formação dos jovens de Fernando de Noronha.

No dia 15 de novembro, aconteceu a Formatura de Miniempresas, evento que encerra a edição 

desse ano do Programa Miniempresa da Junior Achievement. Neste ano, o evento aconteceu no 

Teatro Guararapes, localizado no centro de Convenções de Pernambuco, contando com a parti-

cipação dos 920 alunos do programa e familiares, professores e coordenadores das escolas par-

ceiras, representantes das empresas mantenedoras e apoiadoras e também representantes do 

governo. O presidente da Miniempresa Das Areias S.A.E, Felippe Lehnemann, por ocasião da 

formatura foi homenageado com duas medalhas: Melhor Achiever e melhor vendedor. O grupo 

“Das Areias S.A.E” compareceu ao evento para representar Fernando de Noronha

O evento busca reconhecer os resultados dos grupos que se destacaram no ano. São destacados 

os 5 primeiros lugares, dos 42 grupos de miniempresas, além da miniempresa campeã da Ginca-

na de Miniempresas e os produtos que se destacaram nas categorias Sustentabilidade, Qualidade 

e Inovação. Também são reconhecidos os achievers destaque e melhores vendedores de cada 

miniempresa, além do momento de homenagem aos voluntários. 

O Ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho, que foi convidado como paraninfo da turma 

de miniempresários 2017, falou sobre o desafio de empreender e a importância de tratar o tema 

dentro da sala de aula. 
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Outras Atividades

Programação visual desenvolvida pelo setor.

Cartões QR Codes
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Planejamento Estratégico

Cartões Digitais|Gestão de Pessoas
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1º Encontro de Líderes
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2º Encontro de Líderes
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Ordenamento do espaço para estacio-
namento com a fixação de placas indi-
cativas

Dedetização e manutenção da área do 
prédio da ati destinada a ATDEFN, e do 
elevador comum

Redimensionamento das salas em Fer-
nando de Noronha

Reuniões com equipe da ATI e SAD para 
promover a melhoria do espaço comum

1

2

3

4

as
se

ss
or

ia
 a

dm
in

is
tr

at
iv

a

Reforma/adequação da estrutura ad-
ministrativa na ilha com aquisição de 
novos equipamentos e mobiliário

reforma no palácio são miguel

5

6

2017 anual rel.indd   38 22/12/2017   16:03:34



39

Dia 20 de dezembro foi inaugurado o Escritório de Apoio em Recife do Distrito. Localizada no 
prédio da ATI. O administrador da ilha, Luís Eduardo Antunes, diretores e superintendentes fize-
ram o descerramento da placa e mostraram as melhorias feitas no prédio, como auditório, e sala 
de reuniões. Além disso, cada porta do espaço ganha pintura de artistas como Gil Vicente, Guita 
Charisker, Delano, José Carlos Viana e Ida Korossy.
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Exposição dos Trabalhos dos 
Artistas de Noronha em Espaço 
Viabilizado Pelo Governador do 
Estado no Shopping Tacaruna.
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1ª CAMINHADA CARNAVALESCA

Distribuição de Panfletos Educativos Contra a Violência Contra a Mulher
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Reunião com Diretora de Enfrentamento a Violência para Implantação do 190 
Mulher para a Medida Protetiva com a Polícia Militar em Fernando de Noronha

HOMENAGEM DIA DAS MÃES
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1ª CORRIDA 
DA MULHER 
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Dia Internacional da Mulher

Programação especial dedicada ao público feminino abordando a temática “Saúde mais perto de 
você: Março da Mulher”

Fórum para discussão de Políticas Públicas para as mulher-
res|Recife
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Fórum Metropolitano na Câmara de Vereadores de Abreu e Lima    

Parceira com a artesã Morena e as mulheres de Fernando de 
Noronha na criação das bonecas de garrafa de vidro para a 
Fenearte
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SecMulher e Coordenadoria da Mulher pesquisam Perfil 
social das Mulheres na ilha.

Participação da Coordenadoria da Mulher na IV Confe-
rencia Distrital de Assistentência Social.

oficina de bonecas na escola Arquipelago
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Projeto “As Mulheres e a Doença Falciforme”
Uma ação da Secretaria da Mulher e da Secretaria de Saúde de Pernambuco, através da Coorde-
nação Estadual de Saúde da População Negra, com financiamento do Projeto pelo Ministério da 
Saúde /Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados/ Coordenação da Política Nacional de 
Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme.
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al Realização da Audiência Pública Sobre 
Atuação da Assistência Social em Fernan-
do de Noronha.
Objetivo do evento
O evento teve como objetivo discutir os trabalhos de assistência 
social comas seguintes abordagens:

1. Respostas aos pleitos da comunidade no setor de infraestrutura
2. Apoio ao trabalho do Conselho Tutelar
3. Ações de combate às drogas
4. Assistência para liberação de passagens aérea para os trata-
mentos médicos no continente
5. Trabalhos de apoio aos idosos e crianças
6. Oportunidade para as assistentes sociais formadas na ilha.

Realizações
1. Estruturação do setor com a contratação de 2 profissionais
2. Melhoria das ações voltadas para a comunidade
3. Adequação dos projetos de assistência social as necessidades 
da comunidade
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Reunião com Grupo de Mães e Vigilância Sanitá-
ria Sobre Questões das Creches Clandestinas

Realização  da Campanha do  18 de Maio com Crianças e Adolescentes na 
Escola Arquipélago, Divulgando a Data Nacional de Combate a Exploração 
Sexual a Crianças e Adolescentes

Encontro do Grupo de Idosos em Parceria 
com a Equipe de Saúde
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1. Execução de trabalhos do PHD entre os dias 13 a 17 de março;

2. Reunião no Conselho Tutelar para alinhar e articular ações conjuntas em 20 de 
março;

3. Visita técnica de acompanhamento da situação das creches clandestinas ocasião 
na qual foram encontradas seis residências que funcionavam com essa prestação 
de serviços, em 03 de abril;

4. Participação na Semana de Mobilização de garantias de Direito e Defesa das 
Crianças e Adolescentes junto ao Conselho Tutelar, com apresentação do painel 
sobre Planejamento Familiar;

5. Participação na reunião para formação do Comitê de Combate ao Álcool e outras 
drogas, no Fórum, conduzida pelo promotor André, em 17 de março;

6. Participação em audiência pública sobre as diretrizes da Vigilância Sanitária, após 
as inspeções dos locais que atuavam como creches irregulares, em 27 de abril;

7. Realização da Campanha Faça Bonito – Proteja nossas crianças e adolescentes 
com objetivo de mobilizar a sociedade para o Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes, celebrado desde 2000 no dia 
18 de maio. 148 Adolescentes participaram das palestras educativas entre os dias 
15 a 18 de maio; 

8. Participação na reunião preparatória para as Conferências de Assistência Social, 
convocadas pelo poder público em caráter propositivo e deliberativo a fim de deba-
ter e avaliar coletivamente as políticas públicas, fortalecendo a participação social. 

Outras Ações
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Objetivos     

Valorização do Capital Humano 
através de ações que favorecem 
um bom clima organizacional

Desenvolver e capacitar os ser-
vidores para desenvolvimento 
pessoal e profissional

1

2

realizar ações de cidadania jun-
to À comunidade de noronha en-
tre as outras atividades ineren-
tes do setor

3

ge
st

ão
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e p
es

so
as
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ANIVERSARIANTE 
DO MÊS
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CARNAVAL

ANIVERSARIANTE 
DO MÊS

DIA DAS MÃES|AÇÃO CUIDAR E INTEGRAR
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Dia da Mulher|Recife e Noronha

Ações conjuntas entre o GPRH e a Superintendência de Saúde, com apoio da Coordenadoria da 
Mulher com o objetivo e prestigiar todas as servidoras da ATDEFN, incluindo: Roda de Conversa, 
Mulher Conquistas e Espaço; Workshop: Automaquiagem; Entrega Mensagem Dia da Mulher
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Dando continuidade aos objetivos desta Administração, foram realizadas ações em prol ao desen-
volvimento profissional, oferecendo capacitações aos servidores e moradores da Ilha de Fernan-
do de Noronha.

Investimento em treinamento e capacitação, mais do que ajudar o quadro a estar apto a exercer 
as suas funções, transformam os servidores em ativos estratégicos da Autarquia.

Além de cursos ofertados pela Administração da ATDEFN, foi possível contar com parcerias de 
outros órgãos como:

•CEFOSPE - Centro de Formação dos Servidores do Estado de Pernambuco;
• ECP – Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães;
•DETRAN -  Departamento Estadual de Trânsito.

Servidores Noronha|Curso Motivação e Liderança na Administração Pública teve a participação 
de 418 Servidores. Já em Recife o investimento para o desenvolvimento do quadro da ATDEFN, 
resultou em 685 servidores.

Capacitações

Servidores Noronha|curso Motivação e Liderança na Administração Pública

Servidores Recife|Palestra Motivação, Atitudes e Habilidades
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Em parceria com o DETRAN, foi realizado o curso de Mecânica Básica, objetivando atualizar e 
capacitar os profissionais Condutores de Veículos desta Autarquia. 

O curso Qualidade no Atendimento, em parceria com CEFOSPE. Teve como objetivo desenvolver 
um padrão de excelência no atendimento, através do aperfeiçoamento e técnicas, e desenvol-
vendo o modelo mais adequado à missão da ATDEFN.
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O curso Gestão Pública para Capacita-
ção dos Conselhos em Fernando No-
ronha, em parceria com a ESCOLA DE 
CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BAR-
RETO GUIMARÃES, foi oferecido aos 
Conselheiros Municipais e Suplentes, 
no período de 26 a 27 julho.

São João Integrado|Servidores de Noronha e da ATI
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No mês de agosto, nas datas 25 a 28, foi realizada a capacitação Introdução ao Coaching, com o 
objetivo de motivar e incentivar um melhor planejamento profissional e pessoal dos servidores

Servidores Lotados em Recife

No período de fevereiro a novembro obteve-se a participação de 267 servidores participantes 
nos cursos de capacitação ofertados em parceria com o CEFOSPE,  DETRAN e pela própria Admi-
nistração.

Os cursos realizados pelos servidores em parceria com o CEFOSPE foram: 

1. Administração e Mediação de Conflitos;
2. Aprimorando a comunicação com o auxílio de Coaching;
3. Básico de Contratos Administrativos;
4. Básico Elaboração de Termos de Referência;
5. Comunicação Integrada para Assessoria de Imprensa;
6. Criando Planilha no Microsoft Excel;
7. Dispensa e Inexigibilidade de Licitação;
8. Elaboração de Relatórios;
9. Fundamentos da Contabilidade;
10. Gestão e fiscalização de Contratos Administrativos;
11. Inteligência Emocional;
12. Introdução ao Coaching;
13. Redação Oficial;
14. Relações Interpessoais no Trabalho.

O Curso oferecido em parceria com o DETRAN, Motoristas do Estado de Pernambuco, ocorreu na 
data 04, 6 e 25 de setembro.
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1º Encontro de Líderes
A Administração da ATDEFN vem acompanhando a mudança que acontece já há quase uma dé-
cada, em relação a lógica da competitividade. Voltando assim, a atenção para a liderança, marca 
da sua gestão voltada para o fortalecimento. 

Com o objetivo de capacitar a equipe de liderança, foi realizado o 1º Encontro de Líderes da 
ATDEFN, nas datas 13 e 14 de julho. A ocasião favoreceu para o desenvolvimento, integração e 
momento de descontração.

Através de debates e dinâmicas foram aprimoradas e desenvolvidas competências comportamen-
tais como: feedback, comprometimento, relacionamento interpessoal, administração do tempo.
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2º Encontro de Líderes
Dando continuidade a capacitação da liderança desta Autarquia foi realizado o 2º Encontro de 
Líderes, nas datas 22 e 23 de novembro, no Catamaran Tours. Foram desenvolvidos temas como: 
Liderança Sistêmica, Principias Desafios do Líder Atual e Competências Gerenciais. Foram dois 
dias de conhecimento, reflexão, troca de experiências e integração contando com a participação 
de 53 Servidores dos diversos setores.
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Nos dias 04 e 05 de maio ocorreu a realização da ação “Trabalhador Cidadão”, oferecendo à co-
munidade os serviços de:

1. Emissão de documentos de forma gratuita;
2. Simulação e contagem de tempo de contribuição previdenciária;
3. Exames médicos periciais;
4. Avaliação social.

Dia do Trabalhador 
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Em homenagem aos profissionais da ATDEFN, nas datas específicas, são enviados cartões digi-
tais. Momento de valorização dos servidores.

Homenagem aos Profissionais da ATDEFN 
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Outubro Rosa

Na data 24 de outubro do ano corrente, os servidores lotados em Recife participaram de um bate 
papo com a palestrante Carol Pessoa de Melo. Na ocasião foi reforçada a importância do cuidado 
com a saúde e a necessidade do autoexame.
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No período de fevereiro a novembro obteve-se a participação de 178  integrantes da comunidade 
da Ilha de Fernando de Noronha em capacitações. As ações foram desenvolvidas com o objetivo 
de incentivar a comunidade da Ilha de Fernando de Noronha a participarem dos cursos ofertados 
pela PRONATEC.
Entre os cursos ofertados, pode-se citar:

1. Espanhol básico
2. Introdução a libras
3. Libras básico
4. Mensageiro
5. Recepcionista
6. Locutor
7. Fotógrafo
8. Iluminador cênico
9. Elet. De audiovisual
10. Produtor de cerveja
11. Agente de alimentação escolar
12. Agente de educação escolar
13. Agente de saúde comunitária
14. Almoxarife

Geração e Renda

Dia do Servidor Noronha
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418
Total geral de alunos

20
Número de turmas

32 
Quantitativo de docentes

13
número de salas

01
sala de informática

01
Laboratório Ciências

01
sala de arte
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A educação de Fernando de Noronha está dividida em dois setores, 
Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Arquipélago Fernan-
do de Noronha e Creche Bem-Me-Quer (CIEI).

Estruturação Física da EREM Arquipélago
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Inauguração da Quadra e Entrega de Novos Ônibus Escolares
Atendendo antiga demanda da comunidade noronhense foi inaugurada a nova quadra com apre-
sentação da Banda Marcial da EREM, a Banda Xote dos Milagres e o Grupo de Flauta Doce da 
EREM e realizada entreda de dois novos ônibus escolares da EREM Arquipélago.
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Formação Continuada para os Professores

Projeto Compromisso com o Futuro Criado pela Administra-
ção de Fernando de Noronha
Objetivo
Aprimorar o nível de educação básica em FN, estimulando, mediante premiação os alunos do 
ensino médio da escola arquipélago com bom desempenho.

Período de avaliação
Bimestral com base na média geral superior a 7 e frequência acima de 75%

Alunos contemplados por bimestre
Dois alunos de cada série por bimestre com a maior média geral.

Tipos de prêmios
Computadores portáteis tipo tablet.
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Fernando de Noronha é novamente destaque no IDEPE

A EREM Arquipélago Fernando de Noronha elevou a sua pontuação no Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica de Pernambuco (IDEPE) no ano de 2016, conforme relatório divulgado pelo 
Governo do Estado em agosto de de 2017 no Palácio do Campo das Princesas.

O IDEPE é o mais importante parâmetro responsável por medir a evolução das escolas públicas do 
estado, que analisa a proficiência em Língua Portuguesa e Matemática e o fluxo escolar da rede 
de ensino, utilizando a mesma metodologia do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), do Ministério da Educação.

A EREM Arquipélago teve um crescimento de 14% nos anos iniciais do Ensino Fundamental e de 
12% nos anos finais. Já o Ensino Médio obteve um aumento de 18% em relação a 2015. Esses 
resultados colocaram a escola no segundo, terceiro e sétimo lugar entre as escolas da Gerência 
Regional de Educação Recife Norte (GRE Recife Norte), compreendendo os Anos Iniciais e Finais 
do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, respectivamente.
A escola é destaque em qualidade e no quesito proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, 
em todas as modalidades de ensino analisadas pelo Sistema de Avaliação Educacional de Per-
nambuco (SAEPE), onde a instituição apresenta uma das melhores médias do Ensino Fundamen-
tal Anos Iniciais e Finais, e Ensino Médio, superando a média estadual.

“Esse é o resultado do nosso esforço para fazer da educação na ilha destaque no estado. Sempre 
apoiando e capacitando o corpo docente para a melhor prática diária do ensino. Só este ano con-
seguimos a liberação de R$ 3 milhões do Ministério da Educação para investimentos no setor. Se-
mana passada, por exemplo, entregamos uma nova quadra coberta para os estudantes da Escola 
Arquipélago, que foi feita em parceria com a Secretaria de Educação. Ou seja, estamos dando a 
oportunidade para que os jovens noronhenses possam se desenvolver cada vez mais. Não existe 
futuro sem educação”, disse Luís Eduardo Antunes, administrador de Fernando de Noronha.
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Oficina de Vôlei na Praia do Porto com Profissionais da Área
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AULAS DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL
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Obras de Manutenção da Rede Elétrica e Hidráulica

Reformas nos Banheiros Infantis 

 Carnaval da Escola e da Secretaria da Mulheres

Dentista na Escola - Trabalho Volun-
tário de Higienização Bucal e Entrega 
de Kits em 10 de Março

Organização dos Ambientes
Manutenção e reparos nos diversos setores da escola com uma equipe da Administração da ilha:

 1. Troca de portas das salas de aula;
 2. Manutenção das salas de aulas, banheiros, auditório, sala dos professores,
     pátio interno e área externa.
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Visita ao Museu da Celpe|FN para Conhecer a 
História da Eletricidade em Fernando de Noronha

COMEMORAÇÃO DIA DO LIVRO

Programa Ganhe o Mundo

O aluno Matheus Macedo embarcou rumo ao Canadá, pelo Programa Ganhe o Mundo da Secre-
taria de Educação do Estado.
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Semana da Saúde com a Realização de Palestras e Apresenta-
ção da Banda dos Estudantes|Rock/Vithor

Participação nos Jogos Escolares de Pernambuco
Estudantes representantes da ilha:

João Paulo Botelho (tênis de mesa) - um dos finalistas do tênis de mesa

Matheus Dantas (atletismo e futsal)
Fernanda Danielly (atletismo)

Alexia Félix (atletismo) - 3° lugar nos 60mts com obstáculos
Lara Oliveira (xadrez e atletismo) - medalha de bronze no xadrez
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IMPLANTAÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL

Início do Projeto Tabuando entre 3 e 5 de Maio. 
Aprendizado de Matemática com Jogos e Brincadeiras

Realização da 1ª Semana de Mobilização dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - Conselho Tutelar e Escola, Entre 24 a 28 de abril
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DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Manutenção da Horta Escolar Através de Aula de Educação 
Ambiental
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Realização de Reunião com Professores, Gestores da GRE 
Recife Norte e Gestor da EREM em 24 de maio

Ação do DETRAN Maio Amarelo sobre Direção Defensiva e 
Prevenção de Acidentes em 18 de maio

Aplicação da Prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia 
OBA em 19 de maio

Palestra da Aeronáutica

Palestra com representantes da Aeronáutica e Marinha para os alunos do Ensino fundamental e 
Médio, de como ingressar no Serviço Militar.
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Feira de Empreendedorismo 
Na feira de Empreendedorismo foram apresentadas as produções dos alunos do ensino médio.

Dia Dos Avós

As turmas dos 1º anos A e B, 
comemoram o dia dos Avós 
com um chá. 
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Apresentação Do Grupo 
de Flauta da EREM e do 
Saxofonista Holandês
Apresentação do Grupo de Flauta da 
escola e uma apresentação especial do 
saxofonista holandês Fred Berkemeie.

Projeto Estação Animal 
Apresentação do Projeto Estação Animal na Ilha ao alunos, esse projeto trata das políticas públi-
cas para os animais, e foi implantando pela Secretaria de Turismo.
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Comemorações do Aniversário da Ilha 

Projeto Viva as Lendas de Noronha e Peça Teatral 

Durante as comemorações dos 514 anos de Fernando de Noronha, aconteceram na EREM ofici-
nas de mágica, audiovisual e dança para os alunos do ensino fundamental e médio. Além disso, 
também foi realizada apresentação da peça teatral “4 peças de câmara para 1 atriz e 4 persona-
gens” (Prêmio Funarte Estímulo à Dramaturgia).

Aula do ComVida

Aula do ComVida com os alunos dos 3º anos A e B do ensino fundamental anos iniciais. O Grupo 
de Flauta Doce da EREM  apresentaram-se nas escadas da Igreja Nossa Senhora dos Remédios, 
nas comemorações do aniversário da ILHA. 

Oficina

Oficina de mágica e exibição do curta: “Viva as Lendas de Noronha” para os alunos do ensino 
fundamental I.
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Desfile Cívico De 7 De Setembro
A EREM desfilou com o Tema: BIOMAS BRASILEIROS. Participaram do desfile os alunos do 1º ano 
do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio e alunos da EJA (educação de jovens e adultos)

Semana da Inclusão
A Semana da Inclusão contou com atividades de formação para professores sobre inclusão e en-
contro com os alunos dos ensinos fundamental e Médio.
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Filmagem com os Alunos do 5º ano à Ilha Rata

Reunião com Pais e Plantão Pedagógico

Reunião da UEX | Conselho Escolar Fernando De Noronha

Jogos Escolares 2017 
Os alunos participaram nos jogos de handebol feminino e futsal masculino em Serra Talhada. 

Aulão da Globo
Os alunos do 3º ano do ensino médio integral participaram do Aulão da Globo, realizado na cida-
de do Recife, em preparação para o ENEM 2017.
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Atividade do Outubro Rosa
Na EREM realizada atividade “Outubro Rosa” para os alunos do ensino médio, com participação 
do Núcleo Psicossocial da EREM e Equipe do Hospital São Lucas. Foi realizada palestra de cons-
cientização sobre a prevenção do câncer de Mama.

Atividade com a Nutricionista da SEE
Atividades de nutrição com as Nutricionistas da SEE, com a participação dos alunos do ensino 
fundamental ciclo e representantes das turmas. Foram trabalhados alimentação saudável e obe-
sidade.

Jogos Internos
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X Jornada Nacional de 
Lançamento de Foguetes 
A EREM AFN participou da X Jornada Na-
cional de Lançamento de Foguetes em 
Barra do Piraí – RJ, com o aluno Antony 
Jota de Morais Mendes, que foi classifi-
cado em 2º lugar. Acompanhou o aluno o 
Prof. Vitor Macedo, incentivador do proje-
to Noronha nas Estrelas, em execução na 
EREM AFN desde o ano de 2007.

Aula de Educação Ambiental|Trilha dos Abreus e Mangue 
do Sueste
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Realização da Prova Brasil - SAEB
A PROVA BRASIL foi realizada na EREM e participaram os alunos do 5º e 9º ano do ensino funda-
mental e 3º ano do ensino Médio.

2ª Conferência Distrital de Educação de Fernando de No-
ronha. 
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Formação Continuada com oficinas para orientações básicas so-
bre atendimento e higiene com as crianças da creche e orienta-
ções pedagógicas sobre as fases fisiológicas do desenvolvimento 
infantil a fim de melhorar a qualidade no serviço ofertado a co-
munidade escolar
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Formação Continuada
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Promoção do Bloco De Carnaval|Ciei Bem-Me-Quer 
com Atividades Lúdicas e de Socialização
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Requalificação dos Espaços com Mobiliários Novos e Troca 
de Toda Sinalização da Escola
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Ação Pedagógica com Cônsul dos Estados Unidos|Oficina de 
contação de história 

Semana da Criança
As atividades proporcionadas na semana da criança fazem parte da nossa proposta pedagógica 
que diversifica o processo de aprendizado das crianças, com mundo lúdico e cheio de imaginação. 

Aula de Capoeira

Iniciando as comemorações em homenagem as crianças, o CIEI Bem-Me-Quer em parceria com 
o Grupo de Capoeira “Meia Lua Inteira” de Fernando de Noronha, desenvolveram atividades do 
jogo com as crianças. Um momento de interação, cultura e aprendizado.
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Aula na praia

A aula na praia valoriza o aprendizado em ambientes diferenciados das salas de aula, buscando 
integrar conhecimento e diversão.

Corrida Nené Bem-Me-Quer

Em parceria com Atleta da Ilha, o CIEI BEM-ME-QUER realizou a corrida das crianças da pré-esco-
la, no Bosque Flamboyant. 
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Apresentação de Circo

Estimulando a cultura e as artes, e em comemoração ao dia das crianças, o CIEI Bem-Me-Quer em 
parceria com o grupo do Circo Caracas de Fernando de Noronha, proporcionaram uma manhã de 
magia do circo. 

Superintendência 
Jurídica
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Superintendência 
Jurídica
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QUEM REALIZA

Assessoria Jurídica
Fabiana Lucena

Contratos
Mariana Silveira

CPL
Lidia Pontes

CVE
Breno Luis

PROCON

Superintendente
Ana Patricia Teixeira
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60 Contratos
21 Termos Aditivos e Contratos
07 Convênios

Contratos e Convênios
Elaboração de Documentos

02 Adesão de Transporte Narítimo
11 Termo Aditivos de Adesão 

Termos de adesão credenciamento

64 tpu’s
19 Termos Aditivos a TPU’s

Termos de permissão de uso (tpu’s) 

05 Decretos Distritais

Decreto nº 001/2017 - Parcelamento de Débitos 
Decreto n° 002/2017- Embarcações  
Decreto Nº 003/2017 -  Alteração de Decreto  005/2016
Decreto N° 004/2017- Reajuste Tabela dos Serviços dos Taxis FN
Decreto N° 005/2017 -  Praia do Porto 
Decreto N° 006/2017-  Altera decreto 005/2017

12 Portarias:

Portaria n° 024/2017 – Designa Fiscal Contrato pacch
Portaria n° 010/2017 – Regulamenta Vagas Funcionários Meios de Hospedagem
Portaria n ° 017/2017 – Comissão PHD
Portaria n° 023/2017 – Comitê Proteção Social
Portaria n° 025/2017 - Projeto Compromisso com o Futuro 
Portaria n° 032/2017 - Regulamenta Vagas Funcionários Bares e Restaurantes
Portaria conjunta/apevisa n° 001/2017 - Categorização Serviços Alimentação
Portaria n° 020/2017 – Procedimentos Análises Projetos de Engenharia

Normas distritais elaboradas

Assessoria Jurídica
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63 Pareceres jurídicos

18 Notificações Extrajudiciais 

10 Autorizações para Realização de Eventos

04 Autorizações de Operação de Navio

Documentos jurídicos diversos

Informação e Acompanhamento de Processos/Requerimentos Junto à Procuradoria Geral do 
Estado, Ministério Público Federal e Estadual, Bem Como Junto aos Órgãos de Controle tais 
como Spu, Icmbio, Iphan e Cprh.

Portaria N° 038/2017 – TPA E Passagens Cidadão Noronhese
Portaria N° 042/2017 –  Doação de Material de Construção 
Portaria N ° 050/2017 – Comissão A3P
Portaria N° 055/2017 –Suspensão Alvara Funcionamento 

Controle de Veículos e Embarcações|CVE
Ínicio do Recadastramento da Frota do Arquipelágo e Implantação do Sistema SCAVE.

PROCON/FN
Realização de vinte audiências de conciliação a cada dois meses.

Elaboração de Ofícios Diversos

Elaboração de Termos de Referência

Informações sobre os Contratos e Convênios

Respostas às Manifestações Enviadas à Ouvidoria

Auxílio para Outros Setores

Superintendência de 
Meio Ambiente, Turismo 
e Patrimônio Histórico
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Superintendência de 
Meio Ambiente, Turismo 
e Patrimônio Histórico
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QUEM REALIZA

Gestão de Meio Ambiente
Helena Saboya

Gestão de Turismo
Simone Jar

Gestão de Patrimônio Histórico
Marieta Borges

Superintendente 
Angela Tribuzi
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Assinatura do Termo de Compromisso Am-
biental

Objetivo principal

Aplicação e indução das Políticas Nacional e Estadual de Resíduos 
Sólidos

Objetivos específicos

1. Elaborar, aprovar, manter atualizado e operacionalizar o Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS;

2. Adequar a estrutura e operação da Unidade de Tratamento dos 
Resíduos Sólidos – UTRS;

3. Implementar a coleta seletiva e o fomento à separação dos resí-
duos;

4. Estimular e implementar sistema de compostagem descentraliza-
da pela população e diretamente na ATDEFN;

5. Identificar e notificar os setores obrigados à elaboração e à imple-
mentação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de 
sistemas de logística reversa;

6. Criar Comissão Interna Permanente de Gestão Ambiental e a ade-
rir ao programa governamental A3P;

7. Implementar permanentes e eficientes ações educativas na área 
ambiental;

8. Promover a capacitação de servidores públicos quanto às ações 
práticas ligadas aos resíduos sólidos;

9. Adotar medidas efetivas que levem às compras e contratação de 
serviços sustentáveis, assim como à minimização do uso de embala-
gens, sacolas plásticas e descartáveis.M
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Estruturação Programa Jogue Limpo com Noronha

 Ações Comportamentais

1. Programas de informação/educação;

2. Instruções de reutilização/separação para reciclagem;

3. Medidas restritivas quanto ao uso de embalagens e in-
centivo à adoção de formas alternativas;

4. Destinação de embalagens recicláveis nos locais  de 
compra (supermercados, mercearias) com a adoção das 
“caixas verdes”;

5. Adoção de composteiras nas residências, pousadas e 
restaurantes;

 Ações Operacionais

1. Coleta regular seletiva | Porta a porta e Ecopontos;

2. Coleta volumosos e poda | Porta a porta ;

3. Ecopontos|Óleo vegetal;

4. Ecopontos|Medicamentos;

5.Ecopontos|Lâmpadas, pilhas e baterias;

6. Ecopontos|Equipamentos eletroeletrônicos;

7. Ecopontos|Óleo lubrificantes;
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Captação de Recurso

Instalação de ecopontos 
para papel, plástico, vidro, 

metal e óleo vegetal

Através da Fundação Banco do Brasil, no valor de R$ 218.888,18 para o Programa Jogue Limpo 
com Noronha para a execução das seguintes ações:

Distribuição de kits de 
compostagem para os res-
taurantes e pousadas para 
descentralizar o processo 

de compostagem

Oficinas de compostagem 
com os restaurantes e pou-

sadas

Palestras de sensibilização 
sobre coleta seletiva para 

toda a população

Elabaração de VTs e Spots 
para a campanha do Jogue 

Limpo com Noronha

Elaboração e distribuição 
de materiais educativos
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Criação da Identidade Visual|Programa Jogue Limpo com 
Noronha

Instalação dos Ecopontos para Coleta de Óleo Vegetal na 
Escola Arquipélago, no CIEI Bem-Me-Quer, no ICMBio/Tamar 
e no Supermercado Poty
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Elaboração de Projeto Arquitetônico dos Ecopontos para 
Coleta de Resíduos Reciclavéis e Óleo Vegetal

Implantação da Coleta Seletiva
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Orientação sobre o Programa Jogue Limpo com Noronha
Orientação sobre o Programa Jogue Limpo com Noronha através de reuniões com os funcionários 
de limpeza urbana, agentes de saúde e da vigilância sanitária, pousadeiros e donos de restauran-
tes, professores da Escola Arquipélago e CIEI Bem-Me-Quer e com os funcionários de limpeza do 
Palácio São Miguel.
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Elaboração e Divulgação de Material
Elaboração e divulgação de material (cartazes, folder explicativo, ímã com o novo calendário de 
coleta seletiva, adesivos para colocar nas lixeiras dos prédios públicos e ímãs para colocar no 
caminhão do lixo para identificação dos dias, rádio e propaganda volante)

Identificação de Lixeiras com adesivos “recicláveis” 
e “não-recicláveis/orgânicos”
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Ação Semana do Meio Ambiente: Palestra de Sensibilização e 
Gincana sobre Coleta Seletiva com os Alunos do 1º ao 5º da 
Escola Arquipélago
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Adesão ao Programa A3P do Ministério do Meio Ambiente

Entrega de Canecas aos Servidores da ATDEFN|“Noronha 
Sustentável Não Usa Descartável”

Objetivos

1. Implementar a gestão socioambiental sustentável das atividades adminis-
trativas e operacionais

2. Propor aquisição de bens e serviços sustentáveis

3. Sensibilizar e capacitar os servidores para gestão adequada dos recursos 
naturais utilizados e resíduos gerados

4. Promover a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho
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Pesquisas
1. Análise e parecer de projetos de pesquisas

2. Organização de banco dados científicos

3. Acompanhamento de pesquisas em campo

Revisão e Publicação do Plano de Manejo da Área de Prote-
ção Ambiental de Fernando de Noronha

Objetivo da publicação

Adequar os objetivos da APA à atual realidade social, ambiental e econômica da Ilha, que se 
transformou desde o último Plano de Manejo em 2005.
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Resíduos Sólidos

Assinatura do TCA/ MPPE.1

2

3

Programa jogue limpo com noronha.

Instalação de ecopontos para a coleta de 
óleo vegetal.

implantação da coleta seletiva4

Aprovação de projeto em edital da funda-
ção do Banco do Brasil para estimular a 
separação e destinação adequada dos re-
síduos.

5
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Relatório de Atividades|Superintêndencia Meio Ambiente, Turismo e Patrimônio Histórico

Termo de Compromisso Ambiental de Fernando de Noronha é 
Assinado
Um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) 
foi assinado nessa quinta-feira (20), entre a 
Administração de Fernando de Noronha e o 
Ministério Público de Pernambuco. O docu-
mento prevê ações para melhoria o tratamen-
to do lixo na ilha com colaboração, direcio-
namento e execução da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos.

O TCA indica a implantação do projeto “Lixo, 
Quem se Lixa”, a Administração do Distrito se 
compromete a aderir a Agenda Ambiental da 
Administração Pública (A3P). “Este não é um 
contrato que recebemos pronto, nós constru-
ímos este documento juntos e demos suges-

tões restritivas e construtivas também. Tem 
ações que já estão cumpridas, porque acredi-
tamos em um modelo de gestão baseada no 
planejamento estratégico e calcada no desen-
volvimento econômico e social com base na 
sustentabilidade”, afirmou administrador da 
ilha, Luís Eduardo Antunes.

O TCA prevê a adequação da estrutura e ope-
ração da unidade de tratamento da ilha, a 
implementação da coleta seletiva, criação de 
um sistema de compostagem descentralizado 
para uso dos moradores. Também dever ser 
criada uma comissão permanente de gestão
ambiental.
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Assinado Convênio para Implantação da Coleta Seletiva em 
Fernando de Noronha
No dia 05 de junho, Dia Mundial do Meio Am-
biente, a Administração de Fernando de Noro-
nha e a Fundação Banco do Brasil assinaram 
um convênio para viabilizar o projeto “ Jogue 
Limpo com Noronha – Coleta Seletiva e Com-
postagem”. O projeto está orçado em R$ 241 
mil, a Fundação vai investir R$
218 mil e a Administração da ilha arcará com 
R$ 23 mil de contrapartida.

Segundo o Governo, o recurso vai ser usado 
para a instalação de pontos de entrega volun-

tária (PEVs) de papel, plástico, vidro, metal e 
óleo de cozinha e oficina de compostagem, 
com distribuição de kits para os restaurantes 
e pousadas. Vão ser entregues também mate-
riais educativos sobre a importância da coleta 
seletiva e destinação dos resíduos de forma 
adequada. 

Dados da Administração da Ilha indicam que 
Fernando de Noronha conta com uma popula-
ção de cerca de 4.500 habitantes, gerando 10 
toneladas de lixo por dia.
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Implantar coleta seletiva

A coleta domiciliar seletiva foi implantada no dia 5 de junho de 2017 em todos os bairros da Ilha, 
em dias alternados para materiais recicláveis e não recicláveis/orgânico, e materiais volumosos e 
poda residencial. Após o início da coleta, foi observada a necessidade de modificar o calendário 
de ‘poda e volumosos’ para atender melhor às necessidades da população. A segunda versão do 
calendário já foi divulgada através de cartazes colocados em pontos estratégicos da Ilha e por 
meio digital.
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Viabilização da Coleta de 
Óleo Vegetal dos Bares e 
Restaurantes

Para viabilizar a destinação adequada 
do óleo vegetal, todos os bares e res-
taurantes que utilizam óleo vegetal nas 
suas atividades receberam bombonas 
para armazenamento do óleo usado. 

A entrega das bombonas foi realizada 
em parceria com a Vigilância Sanitária, 
no final setembro. Cada estabeleci-
mento assinou um Termo de Respon-
sabilidade pela bombona e recebeu 
um documento com instruções para 
coleta do óleo, que foram reforçadas 
no momento da entrega. No total, 49 
bares e restaurantes foram contempla-
dos.  O calendário da coleta foi divul-
gado por meio digital e a coleta foi ini-
ciada na primeira semana de outubro 
2017. A coleta será feita uma vez por 
mês e todo o óleo será doado para a 
ASA.
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Instalação Ecopontos para 
Coleta de Medicamentos
Elaborado cartaz com informações sobre 
o descarte de medicamentos vencidos. 
A divulgação sobre o descarte correto de 
medicamentos e suas embalagens e os 
ecopontos para entrega foi feita através de 
cartazes fixados em todas as farmácias e 
por meio digital.

Foram instalados dois ecopontos para descarte de medicamentos vencidos: na Vigilância em Saú-
de e no Hospital São Lucas.
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Material de Divulgação para 
Posterior Instalação de Eco-
pontos para Coleta de Óleo 
Lubrificante

Adesão ao Programa  A3P - Agenda Ambiental na Administra-
ção Pública

A adesão ao Programa A3P foi feita ainda no primeiro semestre. A A3P tem o objetivo de imple-
mentar a gestão socioambiental sustentável nas atividades administrativas e operacionais, atra-
vés do estímulo a determinadas ações que vão, desde uma mudança nos investimentos, compras 
e contratações de serviços pelo governo, passando pela sensibilização e capacitação dos servido-
res, pela gestão adequada dos recursos naturais utilizados e resíduos gerados, até a promoção da 
melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Criação da Comissão Gestora 

A Comissão foi formalizada através da Portaria Nº 050, publicada no Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco em 5 de setembro de 2017. 

A Comissão é formada pelos setores: Superintendência de Meio Ambiente e Turismo; Diretoria 
de Planejamento e Gestão; Diretoria de Infraestrutura e Obras; Superintendência Jurídica; Supe-
rintendência de Comunicação; Superintendência de Tecnologia, Orçamento e Finanças; Superin-
tendência de Esporte, Lazer, Eventos e Cultura; Superintendência de Saúde.
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Reunião com membros da Comissão

Após formalização da Comissão, uma reunião inicial foi realizada para contextualizar a adesão à 
A3P e apresentá-la aos servidores. Foram feitos alguns encaminhamentos iniciais e várias ideias 
surgiram para promover a sustentabilidade da Administração. 

Sensibilização dos servidores

Para sensibilização dos servidores foram colocados os adesivos nos interruptores e banheiros 
sobre o consumo consciente de energia e papel toalha, e um tag nos computadores com dicas 
de economia de energia e recursos. Além disso, foram instaladas caixas para descarte de folhas 
impressas com falhas ao lado de todas as impressoras dos corredores. Os papéis descartados 
foram doados para catadores.

2017 anual rel.indd   114 22/12/2017   16:04:50



115

Noronha Bota Fora
O Setor de Meio Ambiente e a Vigilância Sanitária, em parceria com o ICMBio, organizaram um 
mutirão para recolher móveis, colchões, eletrodomésticos e outros objetos sem utilidade para 
evitar a proliferação de pragas e doenças e conscientizar a população sobre a importância de se 
desfazer dos entulhos. O Bota Fora foi realizado no período de 21 a 24 de novembro/2017, no 
período da manhã e passou por todos os 15 bairros. No total foram recolhidos 31,6 toneladas.
Diversas instituições (como associações e ONGs) presentes na Ilha apoiaram o mutirão, partici-
pando diretamente na ação. 

Como parte do mutirão, a Escola Arquipélago realizou uma ação na Vila do Trinta para sensibilizar 
a população e um mutirão no Porto para recolher os resíduos da praia. 

Apresentar as Ações Desenvolvidas do Termo de Compromis-
so Ambiental ao Ministério Público

Ação
Reunião com o Promotor do MPPE para apresentar o andamento de todas as ações previstas no 
TCA.

A primeira reunião com MPPE foi realizada em 30 de outubro e contou também com a participa-
ção do CAOP.
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Outras ações

1. Controle de entrada de produtos de origem vegetal; 
2. Monitoramento de segurança e cênico de vegetação (podas, supressão);
3. Monitoramento da balneabilidade das praias (coleta de água semanal, análise da CPRH);
4. Monitoramento de trilhas da APA;
5. Execução de campanha educativa para controle de pragas vegetais (Ex.: Cochonilha);
6. Realização de palestra semanal no Projeto TAMAR;
7. Levantamento e monitoramento do consumo de impressões no Escritório de Apoio;
8. Levantamento das lixeiras necessárias para implantação da coleta seletiva no Escritório de 
Apoio;
9. Atualização do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) com auxílio de 
um consultor do BID (em andamento).
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Aperfeiçoamento do Sistema de Estatísti-
cas Turísticas de Fernando de Noronha

tu
ri

sm
o

Criação de novo layout para melhor interpretação dos da-
dos estatísticos.
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Acompanhamento e divulgação mensal dos indicadores turísticos disponibilizados 
pelo sistema do Controle Migratório.

Elaboração de estudo comparativo 2014-2016, com os principais números do turis-
mo de Fernando de Noronha, com o objetivo de embasar proposta de ações promo-
cionais.
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Promoção do Destino Turístico Fernando de Noronha

Tabulação dos Dados Provenientes da Pesquisa“Avaliação do Destino”, Aplicada 
no Aeroporto de Fernando de Noronha, em parceria com a Universidade Federal de 
Pernambuco nos anos de 2015 e 2016.

Elaboração de proposta de Marketing para Nortear as Ações de Promoção do Des-
tino Junto aos Mercados Nacionais e Internacionais
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Produção de Peças Gráficas e Digitais Contendo Informações Facilitadoras do 
Destino Noronha Junto a Operadores Turísticos, Agentes de Viagens, em Eventos 
Promocionais e Profissionais do Setor de Turismo
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Lançamento da Campanha Promocional “Temporada Mais Noronha” no Reci-
fe(13/02), Rio de Janeiro (16/02) e em São Paulo (17/02) a fim de Incrementar 
as Vendas dos Serviços Turísticos da Ilha Durante os Meses de Baixa Estação com 
Concessão de Descontos de Até 30%

Criação de e-mail Marketing para distribuição de mensagens para o mailing de ope-
radores de turismo e agentes de viagens dos principais mercados emissores para 
Fernando de Noronha
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Participação em Eventos do Setor de Turismo para Elevar Qua-
litativamente o Fluxo de Visitantes com Foco no Ecoturismo. 

World Travel Market Latin America| WTM Latin America 
Local
São Paulo 

Período
4 a 6 de abril 

Parceria
Ministério do Turismo e EMPETUR
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CCXP Tour Nordeste|Comic Con Experience 
Local
São Paulo 

Período
4 a 6 de abril 

Parceria
Ministério do Turismo e EMPETUR

BNTM|Brazil National Tourism Mart 
Local
Salvador

Período
8 a 10 de junho

Parceria
EMPETUR
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AVIRRP 2017 
Local
Ribeirão Preto

Período
4 a 5 de agosto

Parceria
Azul Linhas Aéreas e Trade Turístico de Fernando de Noronha

Hiper Feirão de Viagens Flytour 
Local
Santos

Período
21 a 24 de setembro

Parceria
EMPETUR
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ABAV Expo 2017 
Local
São Paulo

Período
27 a 29 de setembro

Parceria
EMPETUR e Trade Turístico de Fernando de Noronha

Festival do Turismo de João Pessoa 2017
 
Local
João Pessoa

Período
20 a 21 de outubro

Parceria
EMPETUR e Trade Turístico de Fernando 
de Noronha
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Festuris Gramado | Feira Internacional de Turismo  
Local
Gramado 

Período
09 a 12 de novembro

Parceria
EMPETUR e Trade Turístico de Fernando de Noronha
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Emissora Francesa TF1

Realização de Receptivos a Grupos Especiais de Operadores 
de Turismo, Agentes de Viagens, Companhias Aéreas, imprensa 
Especializada e Formadores de Opinião

Filmagem para o programa dominical “Sept à Huite”. 

Captação de imagens: 23 a 30 de janeiro 
Veiculação: 9 de abril. 
Duração: 25 minutos
Chamada: L’ÎLE DU PARADIS (A Ilha Paraíso). 
Captação: Atlantis Divers
Apoio: Trade Turístico de Fernando de Noronha
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Emissora Francesa TF1

Apoio à produção de matéria para divulgação 
na UP Magazine, revista de bordo da compa-
nhia aérea portuguesa.

Parceria: TAP, EMPETUR e Trade Turístico de 
Fernando de Noronha
Período na ilha: 11 a 13 de fevereiro
Veiculação: abril 2016

Copa Airlines 

Captação de imagens para filme publicitário contendo os cinco destinos selecionados para a cam-
panha de promoção mundial da companhia aérea. 

Parceria: EMPETUR e Trade Turístico de Fernando de Noronha
Período de captação de imagens: 14 a 16 de maio 
Veiculação: janeiro de 2108
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Operadora argentina Principios 

Realização de turismo de familiarização para grupo de 12 agentes de viagens e operadores turís-
ticos. 

Captação e parceria: Trade Turístico de Fernando de Noronha
Período da visita: 19 a 21 de junho

Globalia | Air Europa 

Receptivos especiais à comitiva oficial da Globalia e Air Europa para consolidar a captação de voo 
oriundo de Madri.

Parceria: Setur-PE e Trade Turístico de Fernando de Noronha
Períodos de visitas: 21 a 23 de julho | 02 a 04 de agosto

Revista Boa Forma 

Tomadas de imagens e levantamentos de informações para elaboração de matéria sobre Fernan-
do de Noronha como um destino saudável, para o caderno Estilo de Vida.

Parceria: ICMBio, Empetur e Trade Turístico de Fernando de Noronha
Período na ilha: 10 a 16 de julho | Veiculação de matéria: agosto 2017
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Revista Mensh 

Apoio à equipe de redação e fotografia para produção de matéria exclusiva sobre Fernando de 
Noronha. Participação especial dos atores Max Fercondini e Amanda Richter.

Parceria: ICMBio, Empetur e Trade Turístico de Fernando de Noronha
Período na ilha: 19 a 23 de agosto

Grupo Flytour 

Receptivo para capacitação in loco de quatro agentes de viagens que atuariam na venda do des-
tino Pernambuco no Hiper Feirão Flytour, com realização em Santos e Campinas.

Parceria: ICMBio, Empetur e Trade Turístico de Fernando de Noronha
Período na ilha: 11 a 13 de setembro
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Aprimoramento da Divulgação dos Atrativos Turísticos de 
Fernando de Noronha
Operacionalização de Postos de Informações Turísticas.

Acolhimento ao visitante no Aeroporto e no Palácio São Miguel. A partir de abril foi implantado 
monitoramento do atendimento, de modo a melhor mensurar e compreender as primeiras ne-
cessidades e expectativas do turista que vem a Fernando de Noronha.

Esporte Espetacular|Mulheres Espeta-
culares 

Apoio e acompanhamento da equipe 
da Mantesana Produtora Audiovisual 
para gravação do quadro – Mulheres 
Espetaculares, do programa Esporte 
Espetacular, com a atriz Sheron Mene-
zes. Na ocasião, a atriz vivenciou o de-
safio de fazer uma travessia aquática, 
divulgando os atrativos e belezas natu-
rais de Fernando de Noronha, também 
com divulgação de fotos no Instagram 
oficial da artista. 
Parceria: ICMBio, EMPETUR, Trade Tu-
rístico de Fernando de Noronha 
Período na ilha: 02 a 08 de agosto
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Tipo Locasl Quantidade
Direcionais BR-363, vias secundárias e trilhas 76
Interpretativas Monumentos, mirantes, praias e trilhas 68
Placas de rua Logradouros públicos 101
Total 245

 Atualização e impressão de 10 mil exemplares do Mapa Turístico

Instalação das placas de sinalização turística de Fernando de Noronha em parceria com o Minis-
tério do Turismo e Caixa Econômica Federal
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Capacitações
Apoio às Ações de Qualificação Profissional|Parceria SEBRAE

Boas Práticas de Manipulação de Alimentos|Manipulador (2)

Período: 02 a 07/10/2017
Turma Manhã: 20 participantes
Turma Noite: 25 participantes

Qualidade no Atendimento|Desenvolvendo Competências para a Transcendência no Atendi-
mento (2)

Período: 23 a 26/10/2017
Turma Manhã: 16 participantes
Turma Noite: 31 participantes
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Camareira|Técnicas de Limpeza e Arrumação (2)

Período: 06 a 10/11/2017
Turma Noite: 26 pessoas
Período: 11 a 15/12/2017
Turma Noite: 16 pessoas

Camareira|Técnicas de Limpeza e Arrumação (2)

Período: 06 a 10/11/2017
Turma Noite: 26 pessoas
Período: 11 a 15/12/2017
Turma Noite: 16 pessoas
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Requalificação de Produtos

SITUAÇÃO ATUAL

PROPOSTA

Elaboração de projetos para conservação e revitalização de edificações históricas de Fernando 
de Noronha. Recursos oriundos do PAC - CH (Programa de Aceleração do Crescimento – Cidades 
Históricas). Parceria: IPHAN.

Forte Santo Antônio

Status
Em fase de elaboração do projeto executivo

Prazo de entrega
Primeiro semestre de 2018

2017 anual rel.indd   136 22/12/2017   16:05:26



137

Forte São Pedro do Boldró

Status
Em fase de elaboração do projeto executivo

Prazo de entrega
Primeiro semestre de 2018

SITUAÇÃO ATUAL

PROPOSTA
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Outras Atividades de Suporte
1. Apresentação da Palestra Semanal “Vivendo Noronha” para promover maior consciência eco-
lógica e o melhor aproveitamento turístico do arquipélago em parceria com o Tamar

2. Atualização do Plano de Visitação para operação de cruzeiros previstos para 2018/2019.

3. Atualização do inventário de equipamentos turísticos regulares em parceria com o setor de 
Arrecadação.

4. Elaboração de proposta para regulamentação de vagas nos meios de hospedagem e serviços 
de alimentação instalados na ilha, de modo a melhor controlar às isenções de pagamentos da 
taxa de Preservação Ambiental (TPA), reduzir o turnover e estimular a ocupação da mão de obra 
local.

5. Visitas técnicas aos meios de hospedagens para avaliação e diagnóstico.

6. Monitoramento e encaminhamento das reclamações e sugestões recebidas através da pes-
quisa de Avaliação do Destino e da Ouvidoria, para conhecimento e providências pelo empreen-
dimento avaliado.

Ruínas e Pátios Seculares da Vila dos Remédios

Status
Em fase de elaboração do projeto executivo

Prazo de entrega
Primeiro semestre de 2018

SuperinteNdência de 
Esportes, lazer, 

eventos e Cultura
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SuperinteNdência de 
Esportes, lazer, 

eventos e Cultura
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QUEM REALIZA

Gestão de Eventos
Fernando Emerenciano

Gestão de Esportes e Lazer
Wellington Lima

Gestão de Cultura
Virginia Marques

Superintendente
Daniela Alecrim
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Apoio a Festa e Barqueata de São Pedro os 
Pescadores. Mais de 500 PessoasPartici-
param do Evento com Cerca de 40 Barcos
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Receptivo à Família Schurmann e Convidados
Ações

1. Palestra sobre a Expedição e Sustentabilidade no TAMAR.
2. Jantar oferecido pela administração, no restaurante Corveta.
3. Participação no Festival Gastronômico de Zé Maria.
4. Passeios pelos principais atrativos da ilha além de mergulhos, luaus, caminhadas e muitas 
aventuras.
5. Visitas a centros culturais e ambientais.
6. Palestra sobre sustentabilidade, a bordo da embarcação da Família, o Veleiro “Kat”.

Aprimorar e Ampliar os Serviços Públicos Ofertados 

Capacitação para servidores
Objetivo
Oportunizar à totalidade de profissionais comissionados, terceirizados e os recentes contratados 
a compreender os contextos Histórico e Cultural, Geográfico e de Infraestrutura do Arquipélago 
se deu início a referida ação. A meta é capacitar 180 servidores.    

Período de realização
Maio e junho de 2017
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Calendário Cultural
Construção de um calendário de atividades permanentes e de eventos temporários que aconte-
cem na ilha, para divulgação aos visitantes e moradores. É apresentado em duas versões: uma 
online, e outra versão de bolso, que estão disponibilizadas no site da administração. Mensalmen-
te é feita a atualização das informações disponíveis para aquele mês.

Fenearte 2017
Ocorreu no período de 06 a 16 de julho, com o tema “A Arte é a nossa Bandeira” no Centro de 
Convenções de Pernambuco, nos horários previstos na programação. Anterior ao evento foi rea-
lizada curadoria in loco objetivando a seleção de peças para exposição. Ainda assim os artesãos 
foram sensibilizados a aprimorar o acervo, com proposta inovadora e coerente com o tema dis-
cutido.
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Primavera dos Museus
Entre os dias 18 e 19 de setembro de 2017 aconteceu a 11ª Primavera dos Museus. Um evento 
apresentado pelo Instituto Brasileiro dos Museus (Ibram), onde oferece ao público atividades cul-
turais por todo o país. Compreendendo este circuito, o Memorial Noronhense desenvolveu uma 
ação educativa intitulada “O Imaginário noronhense Contado em Verso Prosa e Arte” através da 
contação de histórias e teatro de bonecos. 

Evento Musical "Sarau", Parceria com ICMbio
Dentre as ações de comemoração de XIX Aniversário do PARNAMAR ocorreu em forma parceira 
com o ICMBio, no dia 21 de setembro, na Praça Flamboyant, evento musical denominado Sarau, 
com apresentação dos grupos Xote dos Milagres e Sons do Arquipélago.
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Requalificação do Cine Mabuya
A requalificação do Cine Teatro Mabuya faz parte da política de reestruturação dos espaços cul-
turais do Arquipélago. Localizado no Terminal Turístico do Cachorro na Vila dos Remédios, o Cine 
Mabuya foi instalado em 2010, e possui uma estrutura física com sala de projeção para 40 pes-
soas e depósito, encontrava-se em desuso, todo esse tempo estando, portanto, deteriorado pelo 
tempo.

Esta ação de recuperação e dinamização do equipamento vem possibilitar a comunidade local e 
visitantes a utilização de um espaço cultural que proporcione momentos de lazer, aprendizado 
artístico e cultural, o torna a mais atraente, funcional e promove a sua sustentabilidade.
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Festa de Nossa Senhora dos Remédios
A Festa ocorreu  em agosto com diversas atividades como rezas, terços e tríduo em locais distin-
tos, Feirinha de Artes, Artesanato, Gastronomia e Atrações Culturais; Procissão de Nossa Senhora 
dos Remédios com a imagem da Padroeira seguindo junto aos fiéis pelo percurso até a igreja; 
Celebração da Missa da Padroeira que foi presidida pelo Arcebispo D. Fernando Saburido, asses-
sorado pelos Membros do Cabido Metropolitano de São Paulo, pelo pároco da Igreja da Madre 
de Deus, de Recife e pelo 1º pároco de Fernando de Noronha, o atual administrador da igreja de 
Nossa Senhora dos Remédios Padre Flávio. A culminância das ações acontecerá com a leitura de 
dois Decretos para Elevação da Igreja à Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios.
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Limpeza e Iluminação da Aldeia dos Sentenciados

A antiga Aldeia dos Sentenciados é o único exemplar que mantém parte das características físicas 
e, que registra a longa existência de um presídio de quase três séculos. Todos esses registros ar-
quitetônicos, ainda visíveis, estão ameaçados de destruição, podendo causar uma perda irrever-
sível desse bem, perdendo-se a chance de resgate e compreensão da história prisional ali vivida.

Visando, dotá-lo de melhores condições de visibilidade, acesso e segurança daqueles que para lá 
se deslocam, se fez necessárias algumas ações emergenciais de limpeza da área e do seu entorno. 

Encontra-se em fase de execução a iluminação cênica da fachada externa das ruínas.
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Requalificação do Memorial Noronhense
Principal equipamento cultural da Ilha teve a inauguração em 1998, trata sobre o surgimento do 
Arquipélago e sua evolução e, conta as muitas histórias das várias ocupações ocorridas desde 
a sua descoberta, em 1503, inclusive, o uso da Ilha como base militar americana, durante a 2ª 
Guerra Mundial. Seu acervo dispõe de mapas, livros, fotos e outros registros, que contam toda a 
trajetória histórica, geológica e paisagística do Arquipélago.

Pela boa qualidade do material exposto e por ser o único equipamento que conta a história do Ar-
quipélago é muito expressivo o número de turistas que o visitam em busca de conhecer a história 
e os encantamentos de Fernando de Noronha, o que evidencia a necessidade de realizar reforma 
e ampliação de suas instalações físicas e na forma de apresentação.

Objetivo Estratégico

Dotar de infraestrutura necessária o Memorial, recuperando e modernizando suas instalações e 
o seu acervo.

Ações executadas

Visita técnica com realização de diagnóstico e registro fotográfico;
Ações para efetivação do convênio com a FGF para a requalificação do equipamento.

2017 anual rel.indd   148 22/12/2017   16:05:35



149

ge
st

ão
 d

e e
ve

nt
oS

Noronha Cultural

Objetivo
Difundir a cultura na ilha em todos os seus segmentos através da 
visita do convidado à ilha.

Como acontece
Um convidado da cena cultural, normalmente com expressivo nú-
mero de seguidores nas redes sociais, visita à ilha e divulga a sua 
arte para o ilhéu e visitante, além de promover o destino.

1ª Edição | Ações
Realização da 1° edição com a participação da dupla sertaneja per-
nambucana Felipe e Gabriel no período de 16 a 18 de maio.

1. Jantar no restaurante Corveta, aberto ao público, com a apresen-
tação da dupla sertaneja pernambucana Felipe e Gabriel.
2. Apresentação no Festival Gastronômico da Pousada Zé Maria.
3. Apresentação no popular Bar do Cachorro para visitantes e mo-
radores locais.
4. Tour pelas praias da ilha com pôr do sol no Boldró e passeio de 
barco.

Elevação do Índice de Satisfação do Turis-
ta com Relação ao Destino
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2ª Edição | Ações
Realização da 2ª ediçãocom a participação do músico holandês Fred Berckmann no período de 
25 a 27 de julho.

1. Oficinas de saxofone e flauta com 22 crianças, alunos de música da Escola Arquipélago em par-
ceria com o Professor Joelson.
2. Apresentação aberta ao público no Bar do Boldró (pôr do sol).
3. Apresentação no Bar do Cachorro para visitantes e população local.
4. Participação no Festival Gastronômico da Pousada Zé Maria com apresentação do músico.
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São João 2017 | Porto Santo Antônio
Atrações
A festa de São João ocorreu no Largo do Porto de Santo Antônio, onde foi montada uma gran-
de estrutura de som, iluminação e decoração, além de uma área gastronômica com comidas e 
bebidas típicas do ciclo junino, que contou com dez barracas padronizadas. Grandes artistas da 
cena local e do continente se apresentaram animando as duas noites. Apresentaram-se as ban-
das: Noronha na Roça, Márcio Moreno e Daniel, Pau no Xote, Nádia Maia e Dudu do Acordeon. 
O evento contou ainda com animadas apresentações de quadrilhas locais: Quadrilha Noronha 
Matuta, Quadrilha Furacão do Lar de São João ensaiada por Dona Nanete e a Quadrilha da EREM 
Arquipélago. Para registrar essa grande festa, painéis temáticos foram produzidos e disponibili-
zados no local para que o público pudesse interagir e entrar no clima Junino. O evento teve um 
público estimado de 2.500 pessoas durante os dois dias de festa.

Apoio
Apoiaram o evento a EMPETUR com os shows dos artistas do Continente e a Camil com a doação 
das barracas padronizadas. 
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Aniversário da Ilha

Polo de Artesanado

O Aniversário da Ilha contou com uma série de ações e eventos espalhados por polos ao longo 
do mês de agosto no Arquipélago. No Polo de Artesanato, foi montado um complexo com feira 
de arte popular, artesanato, astronomia (barracas padronizadas com comidas típicas) e atrações 
Culturais, na praça da Mãezinha. No Local, vários artesãos puderam expor seus trabalhos para 
moradores e turistas.  
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Polo Esportivo

O Polo Esportivo atuou de forma itinerante, se espalhando pelas principais praias, quadras, cam-
po e academia. Por este Polo tivemos os mais variados tipos de competições, desde as modalida-
des: Futebol de Campo, Handebol, Supino e Dominó, aos torneios realizados na praia: Futevôlei, 
Vôlei de Praia, Canoa Havaiana e Remada. 
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Polo Cultural
Pelo Polo Cultural, que também se dividiu pelos principais complexos para apresentações, como 
no espaço do Projeto Tamar e no auditório da Escola Arquipélago, se apresentaram as mais di-
versas oficinas temáticas como: Dança Popular, Mágica e Audiovisual. Todas foram trabalhadas 
de acordo com o que sugere o método e transversalidade do modelo didático-pedagógico do 
Sistema educacional de Ensino Brasileiro.

Palco Principal
No dia 10 o evento teve uma grande festa de encerramento, no largo do Porto de Santo Antônio, 
onde foi montado o Palco Principal. Por lá, a noite começou com o tradicional Corte do Bolo, em 
seguida houve uma reapresentação do Curta Metragem ”Viva as Lendas de Noronha” e a tradi-
cional Dança do Pescador, as bandas: Capim Açu, Rafa Mesquita, Felipe & Gabriel e Samba Depois 
da Missa, se apresentaram na sequência, no Palco.

2017 anual rel.indd   154 22/12/2017   16:05:39



155

love noronha
No início do mês de agosto aconteceu a sexta edição do evento Love Noronha que já se firmou 
com um dos principais eventos turísticos focado no público LGBT. O festival com atividades dife-
renciadas e focadas no conjunto cultural do arquipélago, além de passeios ecológicos, gastrono-
mia e uma vasta programação que conta com renomadas atrações como Pablo Vittar.

O evento será dividido em circuitos formados pelo ecoturismo, gastronomia e festas, além da iné-
dita programação cultural que incentivará visitas ao patrimônio histórico de quase 300 anos no 
arquipélago. A organização do Love Noronha estima comercializar cerca de 200 pacotes turísticos 
e ter uma substancial participação dos ilhéus e turistas que já estarão na Ilha. 

A Administração foi  parceira do Evento em ações de apoio logístico e operacional.
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Reveillón de Noronha
O Reveillón de Noronha 2018 será realizado no Largo do Porto de Santo Antônio. Terá uma pro-
gramação diversificada e atraente para a população local e visitantes

Estrutura do evento:

1. Palco com 12 metros de largura x 13 metros de profundidade x 7 metros de altura, com sono-
rização, Iluminação e painéis de LED;
2. Mesa de som: 3 metros de largura x 3 metros de profundidade, com piso elevado 50 cm do 
chão;
3. Seis banheiros químicos;
4. Backstage:12 metros de profundidade x 12 metros de largura;
5. Frontstage: 8 metros de profundidade x 5 metros de largura;
6. Dez barracas de alimentos e bebidas;
7. Oito minutos de queima de fogos.
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Desafio de Duplas de Vôlei de Praia

Empresa
FVP/ATDEFN

Data
17 a 19/02/17

Público
150 pessoas 

Atletas inscritos 10
 03 atletas de Pernambuco 

+ 07 atletas ilhéus

Alunos escritos nas
 oficinas 60 

Escola Arquipélago

Alunos participantes da 
palestra 

110 
Escola Arquipélago
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Realização de Palestra no Auditório da Escola Arquipélago 
pelo Técnico da Seleção Pernambucana de Vôlei Caio Lopes, 
com o Tema: Qualidade de Vida, os Benefícios da Prática do 
Vôlei de Praia e Vivência do Esporte, Participação do Atleta 
Noronhense Douglas

Desafio de Duplas de Vôlei de Praia Recife x Fernando de 
Noronha|Praia do Porto de Santo Antônio
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Oficinas de Vôlei de Praia com Alunos da EREM e o Técnico 
Caio Lopes|Praia do Porto de Santo Antônio em 18 de Feve-
reiro de 2017
Objetivo
Incentivar a prática do vôlei de praia no Arquipélago o 1º Desafio de Duplas de Vôlei de Praia

Apoio
Federação de Vôlei de Pernambuco que doou 6 troféus e 19 medalhas de participação customi-
zadas

Resultado da iniciativa
Início da Escolinha noronhense de futevôlei para os alunos da EREM
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1º colocados 
Dupla: Georg e João Vitor

2º colocados  
Dupla: Alex e Ailton

3º colocados 
Dupla: Joca e Carol

Vencedores
Duplas de Vôlei de Praia

2017 anual rel.indd   160 22/12/2017   16:05:42



161

1º Noronha Open de Futevôlei

Empresa
FVP/ATDEFN

Data
31/03/17 e 01/04/17

Público
130 pessoas 

Atletas inscritos 16
 (8 atletas de Pernambuco 

+ 07 atletas ilhéus + 01 
atleta da Bahia)

Alunos escritos nas oficinas
40 (Escola Arquipélago) 

Realização do 1º Noronha 
Open de Futevôlei com Du-
plas Mistas Formadas por 
Atletas da Ilha e do Conti-
nente

Oficinas de Futevôlei com os Alunos da EREM e Participação 
do Professor Dhiogo Dourado e o Campeão Mundial da Moda-
lidade Cinho|Praia do Porto de Santo Antônio
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1º colocados 
Dupla: Cinho e Marcos

2º colocados  
Dupla: Daniel e Cosme

3º  colocados 
Dupla: Rodrigo e Naldo Negrão

Vencedores
Open de Futevôlei
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 Copa Noronha de Futebol 2017

Empresa
ATDEFN/Gestão de 

Esportes
Data

25/04/2017

Público
2500 pessoas 

Atletas inscritos
182

Retomada da Copa Noronha de Futebol 2017

A Copa Noronha 2017 foi realizada com a parceria da Federação do Rio Grande do Norte de Fu-
tebol FNF, que cedeu seus melhores profissionais de arbitragem para apitar os jogos de abertura, 
semifinais e final da competição, também foram doadas todas as bolas da competição e unifor-
mes da arbitragem local. 

Essa Copa Noronha foi a primeira a contar com a participação de sete equipes, o que tornou a 
disputa bastante acirrada. A competição contou com 182 atletas inscritos, o maior número até 
então, uma média de 4,33 gols por partida e foi a com o menor número de cartões, 110 no total. 
Teve um público de 2500 pessoas ao longo de toda competição e festa de premiação (Atletas, 
repórteres, patrocinadores e torcedores). 

Ocorreu show de encerramento e premiação, com direito a cerimônia de abertura da partida final 
com a participação dos alunos da escolinha de futebol, execução do Hino Nacional, de Pernam-
buco e de Noronha. 

Também contou com o patrocínio do Projeto Eu Vivo e Não Uso Drogas, das empresas Atairú e 
21K, EcoNoronha: Todo o material de premiação como redes, bandeirinhas, troféus, medalhas, 
apitos, uniformes para algumas equipes.

2017 anual rel.indd   163 22/12/2017   16:05:43



164

COPA NORONHA
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Viva Noronha
O projeto tem como finalidade proporcionar à população noronhense uma nova oportunidade de 
lazer e aproximação com a atividade turística, aumentando a autoestima, despertando o senti-
mento de pertencimento e a atenção para importância do turismo na economia e no desenvolvi-
mento local. Tendo sua primeira edição realizada em outubro, voltada a comunidade e visitantes.

1ª Edição|Outubro

Local
Bosque Flamboyant, Quadra da Escola Arquipélago e Academia Camilo Simões.

Ações
Na Primeira edição do Viva Noronha 2017 foram realizadas diversas atividades voltadas para o 
público infantil, além disto outras ações foram realizadas como o apoio a campanha do outubro 
rosa em parceria com a Superintendência de Saúde, aulão de funcional e zumba na Academia 
Camilo Simões, ginástica laboral com os servidores do aeroporto e HSL, instalação de brinquedos 
infláveis, show de mágica e humor no Bosque Flamboyant e abertura da Taça Arquipélago de 
Futsal 2017 na quadra da Escola Arquipélago. 
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2ª Edição|Novembro

Local
Praça São Miguel, Quadra da escola Arquipélago, Campo Pianão e Palco do Projeto Tamar.

Ações
Nesta segunda edição do Viva Noronha foram realizadas atividades culturais, esportivas e de ci-
dadania como o festival de teatro e feirinha na Praça São Miguel (Mãezinha), Torneio de Futebol 
de Campo e campeonato de Argolinhas no Campo Pianão, torneio de futsal na quadra da Escola 
Arquipélago, Oficinas de Beach Tênis na Praia da Conceição, aulão de hidroginástica na praia do 
Porto e o Baile da Boa idade com o show do cantor Adilson Ramos no palco do Projeto Tamar.
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Colônia de Férias
A colônia de férias, Férias Na Ilha foi realizada em parceria com a coordenação do curso de bacha-
relado de Educação Física da faculdade de Caruaru ASCES. As atividades aconteceram na Creche 
Bem-Me-Quer no período da manhã, das 8:30 as 11:30, com as turmas do jardim II e jardim III, 
e na Escola EREM Arquipélago no período da tarde, das 15:00 as 17:30, com os alunos do 1º ao 
9º ano, foram propostas atividades com o objetivo de estimular e conscientizar as crianças, tais 
como: coordenação motora, trabalho em equipe, tomada de decisão, sustentabilidade e prote-
ção ao meio ambiente, os locais onde foram feitas as atividades foram: Praia da Conceição, Praia 
do Porto de Santo Antônio, Museu, Campo do Pianão, Creche Bem Me Quer e Escola Arquipélago.
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Relatório Taça Arquipélago de Futsal 
A competição contou com arbitragem local em todas as partidas, foram oito equipes participan-
tes, 112 atletas inscritos, um total de 24 partidas disputadas com média de 15,1 gols por jogo, 
tivemos bastante presença de público, média de 150 espectadores por partida e cerca de 450 na 
Final do dia 16 de dezembro.
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Regata Recife-Fernando de Noronha|REFENO

A vigésima nona edição da Refeno foi um sucesso, com participação de 48 embarcações que 
partiram do porto do Recife até o Arquipélago de Fernando de Noronha. A regata atraiu a aten-
ção tanto dos moradores quanto dos turistas durante o período de sua realização, a embarcação 
Camiranga foi a vencedora pelo quarto ano consecutivo, quebrando o seu próprio recorde de 
19h56me40s em 2016 para 19h03me18s em 2017. A festa de premiação aconteceu no dia 04 de 
outubro no museu do Tubarão e teve apresentação do músico local Nego Noronha e banda.

Neste ano tivemos uma novidade que foi a realização da primeira edição Refenair, uma “regata 
aérea”, onde participaram quatro aeronaves experimentais avançadas que tinha como objetivo 
acompanhar a largada, parte do percurso da REFENO e captar fotos aéreas de toda a prova e da 
ilha. As aeronaves decolaram do aeródromo da Coroa do Avião em Itamaracá no dia 30 de setem-
bro com chegada no Arquipélago no mesmo dia. 
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Beach Tênis 2017

As oficinas de Beach Tênis 2017 foram idealizadas pela gestão de esportes e Lazer e organizada 
e produzida em parceria com a equipe organizadora da Meia Maratona 21K de Fernando de No-
ronha 2017.As oficinas e clínicas aconteceram durante toda a semana, onde participaram alunos 
da EREM, turistas e moradores. O objetivo foi introduzir e fomentar a prática do Beach Tênis na 
ilha, pois essa modalidade não era conhecida na ilha. Todo o material utilizado nas oficinas e clí-
nicas foi doado pelos empresários e patrocinadores da Meia Maratona 21k, 200 bolas, 4 redes, 2 
arenas prontas e montadas na praia da Conceição e várias raquetes profissionais para 2 projetos 
sociais da ilha.  

Período: 20 à 25 de novembro
Local: Praia da Conceição
Público alcançado: 150 crianças e adolescentes, 30 turistas e 60 moradores
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Corrida 21K 2017

A edição 2017 da corrida 21K de Fernando de Noronha contou com a participação de mais de 800 
atletas, entre turistas, moradores e convidados. Como nas edições anteriores este ano tiveram 
dois percursos: 8KM e a tradicional prova de 21K, tudo sinalizado com cones e com vários pontos 
de hidratação espalhados ao longo do percurso. A festa de premiação aconteceu no final do dia, 
ao pôr do sol, no museu do Tubarão e contou com shows de bandas locais, criação de uma estru-
tura de palco e uma “ Vila 21k”.  Participaram da festa a maioria dos atletas, turistas, funcionários 
da ADM, staffs e ilhéus.  

A ATDEFN apoiou a prova com 25 isenções de TPA e apoio logístico e operacional da Gestão de 
Esportes e Lazer

Classificação geral fem. 8km
1 JOYCE ARDIES 1201 F.30.39 16 1 43:31.4 05:26.4
2 PATRICIA RIBEIRO TELES DEL CISTIA 1150 F.18.29 18 1 45:10.2 05:38.7
3 DAPHENE CAIXEIRO PRATES 1207 F.18.29 19 2 45:29.1 05:41.1

Classificação geral masc. 8km
1 JARDEL DA SILVA NOGUEIRA 1093 M.18.29 1 1 30:49.3 03:51.1
2 PEDRO RODRIGUES DA SILVA 1153 M.18.29 2 2 35:56.1 04:29.5
3 HELENO NETO 1237 M.18.29 3 3 36:15.6 04:31.9

Classificação geral fem. 21k
1 DANIELA MARIA SILVARES MARTINS 523 F.30.39 13 0 1:46:02.5 05:05.8
2 CAMILA CAMPANHOLA 76 F.30.39 14 0 1:47:23.4 05:09.7
3 FABIANA VERNIANO 522 F.40.49 22 0 1:52:36.3 05:24.8

Classificação geral masc. 21k
1 JABSON BATISTA ASCENSO 219 M.40.49 1 0 1:34:22.1 04:32.2
2 ADEMIR VENTURA 2 M.30.39 2 0 1:37:32.2 04:41.3
3 FRANCISCO DA COSTA 175 M.30.39 3 0 1:37:36.3 04:41.5
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Academia Camilo Simões em Números

Quantidade de inscrição
MESES 2017 Nº de Inscritos Alunos assíduos Nº turistas

Janeiro 283 60 28
Fevereiro 298 65 32

Março 306 65 8
Abril 330 55 12
Maio 350 60 17
Junho 384 45 4
Julho 418 40 11

Agosto 436 55 12
Setembro 459 61 10
Outubro 478 60 7

Novembro 493 75 15

Matrículas mensais
Janeiro 83

Fevereiro 15
Março 8
Abril 24
Maio 20
Junho 23
Julho 27

Agosto 23
Setembro 7
Outubro 23

Novembro 15

Nestes dois últimos meses de 2017 houve uma melhora na frequência devido as ações promovi-
das na academia, como os aulões de ginástica aeróbica, funcional e a divulgação na rádio.
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Superintendência
de SAÚDE
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Superintendência
de SAÚDE

QUEM REALIZA

Planejamento Administrativo em Saúde
Herton Viana

Atenção Primária 
Daniela Costa

Vigilância em Saúde
Fernando Magalhâes

Média Complexidade
Natália Campelo

Assistência Farmacêutica|Urgência e Emergência
Danielle Gomes

Núcleo de Apoio à Saúde da Família
Wanessa Fernandes

Sistema de Informação em Saúde
Aline Medeiros

Saúde Mental
Mitsy Medeiros

Educação em Saúde|Humanização|Ouvidoria
Luiz Carlos Xavier

Assistência Social
Talita Lima

Regulação em Saúde
Juliana Frota

Saúde Bucal|Comunicação
Yêda Vidal

Superintendente
Rebeca Dias
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Capacitação para Profissionais de Saúde 
da Família

Curso introdutório sobre a Implantação do NASF e suas diretrizes em 
Fernando de Noronha

Objetivo
Orientar e direcionar as atividades do NASF para todas as equipes 
diante da ampliação da Unidade de Saúde Dois Irmãos

Período
10 à 13 Janeiro de 2017

Duração
20 horas

Quantidade de participantes
16 profissionais
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Visita Técnica em Outros NASF Recife
Objetivo
Alinhar a forma de trabalho da saúde básica e da vivência existente e consolidada entre os grupos 
NASF em Recife

Resultado
Fortalecimento das diretrizes do NASF em Noronha

Programa Saúde na Escola (PSE)
Projeto Bem me quer com saúde

Objetivo
Avaliar de forma contínua do estado de saúde e nutrição das crianças que frequentam a creche 
para estabelecer o estado e propostas de atividades, controles nutricionais e funcionais para a 
prevenção de doenças.
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Oficina Território e Territorialidade em Noronha 

Facilitadora
Mauricéia Santana - Enfermeira e Doutoranda em Saúde Pública da FIOCRUZ -PE

Temática
Análise reflexiva sobre o território

Período
15 à 17 de Fevereiro de 2017

Duração
24 horas

Quantidade de participantes
20 profissionais

Equipes contempladas
Atenção Básica, NASF, Vigilância da Saúde Epidemiológica, Média Complexidade, CRAS, Conselho 
Tutelar e Conselho Distrital
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Trissomia Cromossomo 21
Ação
Roda de conversa

Data
14 de Março

Participantes
Profissionais da saúde e pais da creche

Objetivo
Receber de forma segura os esclarecimentos sobre a síndrome e a inclusão social de alunos

Projeto Censo Demográfico e Epidemiológico em Fernando 
de Noronha
Data
29 de Março com o Professor João Rodrigues Tavares

Local
Departamento de Engenharia Cartográfica da UFPE

Objetivo
Realizar censo e cadastro no ESUS, consolidando os dados do perfil epidemiológico no território
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Dia Mundial da Saúde|Alimentação Saudável
Período
07, 08, 17, 18 e 19 de abril

Objetivos
1. Fomentar, divulgar e promover toda a cadeia orgânica sustentável como um movimento trans-
formador da realidade social.

2. Abordar a importância do consumo de alimentos saudáveis, reaproveitamento e prevenção de 
riscos à desnutrição infantil e obesidades.

Dia Mundial da Saúde 
em Recife 
Data
07 de Abril

Local
Escritório Recife

Objetivos
1. Conscientizar sobre alimentação saudável

2. Realizar exames com aferição de pressão 
arterial, glicose e prevenção do colo de útero.
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Palestra Amamentação e Fonoaudiologia 
Objetivo
O objetivo foi esclarecer e orientar os profissionais que trabalham na Educação Infantil, que são 
multiplicadores de conhecimento em potencial, sobre a importância da amamentação no de-
senvolvimento da fala prevenindo assim os distúrbios de fala, hábitos orais, respiração oral e as 
deformações dento-faciais.

Local
A palastra foi realizada no Centro Integrado de Educação Infantil Bem-Me-Quer.

Palestra Sobre a Gagueira 
Objetivo
Conscientizar, esclarecer e orientar os educadores a respeito da gagueira e de sua origem na ida-
de pré-escolar. 
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Treinamento dos Novos Aprovados no Se-
letivo

Objetivo
Capacitar os seletivados para utilização do sistema e-SUS AB e o pre-
enchimento das suas fichas de produção.

nú
cl

eo
 d

e s
is

te
m

a 
de

 in
fo

rm
aç

ão

2017 anual rel.indd   182 22/12/2017   16:05:56



183

O Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações - SI PNI, foi implantado no PSF 
Dois irmãos para possibilitar a gestão da Atenção Básica, a avaliação dinâmica do risco quanto à 
ocorrência de surtos ou epidemias, a partir do registro dos imunobiológicos aplicados e do quan-
titativo populacional vacinado, agregados por faixa etária, período de tempo e área geográfica.

Implantação do Sistema de Informações do Programa Nacio-
nal de Imunizações | SI PNI 

Aplicação da Reciclagem e-sus AB, para os ACS’S da USF Dois Irmãos, com o intuído de fortalecer 
e corrigir os processos relacionados ao preenchimento das fichas de cadastro Individual e domi-
ciliar.

Reciclagem E-SUS AB|Equipe USF Dois Irmãos
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1. Educação em Saúde do Comitê InterGestor de Combate as Arbo-
viroses/Vigilância Ambiental

2. Reuniões com as unidades de saúde, os presidentes das associa-
ções de Hospedaria e Turismo e o Conselho Distrital, para educar e 
prevenir das arboviroses.

3. Entrevista na rádio para sensibilizar a população quanto aos cui-
dados domésticos para evitar formação de focos do mosquito nas 
residências.

Entrevista na Rádio
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Limpeza na Área do Porto de Santo Antônio/Vigilância Ambiental a fim de destruir os focos de 
dengue existentes nas carcaças de embarcações com a realização de Dispersão Espacial de BTI 
através dos atomizadores, em parceria com os barqueiros e trabalhadores da carpintaria do por-
to.

Educação Sanitária aos Vendedores Ambulantes das Praias
Inspeção educativa no comércio informal de alimentos e bebidas nas principais praias da ilha, 
além de educação em saúde sobre o combate das arboviroses.

Limpeza na Área do Porto de Santo Antônio
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Educação Sanitária aos Serviços de Estética e Embelezamento 

Lançamento do Plano de Categorização dos Serviços de Ali-
mentação em Fernando de Noronha
Órgãos envolvidos
Autarquia Territorial Distrito Estadual de Fernando de Noronha (ATDEFN), Agência Pernambuca-
na de Vigilância Sanitária (Apevisa), Secretaria de Saúde de Pernambuco, Prefeitura do Recife e o 
Ministério Público de Pernambuco.

Público-alvo
42 restaurantes situados na ilha

Resultados do Plano
Em um ano de acompanhamento ocorreu a redução em 94% dos casos de doenças diarreicas 
agudas causadas por alimento (DDA).

Ação
Estabelecimentos receberam orientações sanitárias, além de categorização através das classes A, 
B, C e D.

Realização de treinamento sobre Referência Técnica para o funcionamento dos Serviços de Esté-
tica e Embelezamento abordando a legislação sanitária vigente e a importância com os cuidados 
básicos para a preservação da saúde dos clientes e funcionários.
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Curso Gestão de Bares e Restaurantes

Com o tema “Sustentabilidade à beira mar: Um bom negócio para bares e restaurantes”, os em-
presários do ramo de gastronomia em Fernando de Noronha, participaram do curso “Gestão de 
Bares e Restaurantes. Para os próximos módulos, serão contemplados condutores de visitantes e 
empresas de passeios de barco e mergulho.

Objetivo
Orientar os participantes sobre as novas normas determinadas com a implantação do Plano de 
Manejo da Área de Proteção Ambiental, normas sanitárias e coleta seletiva de resíduos sólidos.

Quantidade de participantes
40 empresários

Love Noronha 

No evento "Love Noronha" foi realizada uma ação de educação em saúde, distribuindo panfletos 
e cerca de 800 preservativos masculinos e femininos nas festas do Restaurante Pico, Bar do Meio 
e Bar do Cachorro, reforçando a campanha de combate as DSTs (Doenças Sexualmente Transmis-
síveis).

Período
3, 4 e 5 de agosto 
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Estação Animal em Fernando de Noronha
Em um projeto pioneiro no país, Fernando de Noronha recebeu o projeto Estação Animal Per-
nambuco, que visa inserir na ilha uma política pública através de ações direcionadas à proteção 
animal. No lançamento do projeto, além de contar com a presença de autoridades e moradores, 
teve a participação ilustre de três animais embaixadores do projeto, o cão Pablo, a gatinha Sardi-
nha e a ovelha Fiona. Noronha possui 475 cachorros e 675 gatos e todos os animais domésticos 
são microchipados e não havendo nenhum em situação de abandono.

Local
Lançado no auditório da Escola Arquipélago 

Parceiro
Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco e a Administração da ilha, que vai atuar 
por meio da Vigilância Sanitária local.

Período
02 de agosto

Curso para Vendedores 
Ambulantes 
A Vigilância Sanitária promoveu o curso de 
Boas Práticas de Manipulação de Alimentos 
aos vendedores ambulantes que ofertariam 
serviços durante as festividades do aniver-
sário da ilha. 

Período
01 de agosto
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Ações de Prevenção ao Aedes Aegypti 

Capacitação a fim de instalar ovitrampas (ovt-s), armadilhas, que simulam o ambiente de procria-
ção do inseto em todos os prédios públicos da ilha. Instalar as armadilhas nas pousadas e resi-
dências das Vilas do Trinta, Floresta Nova, Floresta Velha e Remédios, associada à instalação, está 
sendo ampliada para duas vezes por semana a soltura de machos estéreis no bairro da Conceição, 
projeto esse que complementa a prevenção e o controle dos agravos produzidos pelo Aedes. 
Cada soltura libera no ambiente cerca de 4 a 5 mil machos estéreis. Esses mosquitos são produ-
zidos no insetário da Fiocruz e passam pelo irradiador gammacel, do departamento de energia 
nuclear da Universidade Federal de Pernambuco, a fonte radioativa é o cobalto 60. A fêmea do 
mosquito costuma ficar disponível para acasalar apenas uma vez ao longo da vida, o cruzamento 
com machos estéreis acaba impedindo a reprodução. de maio de 2016 a fevereiro de 2017 de 
20% a 55% dos ovos contabilizados em noronha estavam inviáveis.

Parceiro
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães e a I Gerência Regional em Saúde - I Geres
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Outubro Rosa Pet 

Realização do Censo e Campanha contra o câncer animal. O Núcleo de Vigilância Animal da Ad-
ministração Distrital, alinhado com a causa PET, entrou na luta nacional pela prevenção e diag-
nóstico do câncer de mama em cadelas e gatas. Para isso, busca conscientizar os tutores sobre os 
fatores de risco e a necessidade de prevenção da doença, que tem grande índice de mortalidade 
entre os animais.

III Censo de Cães e Gatos 

Realizado com o intuito de atualização cadastral e levantamento do quantitativo de animais na 
ilha. Trabalho executado pela equipe de Vigilância em Saúde em parceria com a Universidade 
Federal de Rural de PE (UFRPE), visando visitar 700 imóveis. Concomitante à atualização dos ca-
dastros e microchipagens dos animais ainda não contemplados, realizou-se orientações sobre a 
importância da castração como uma forma de controle populacional de cães e gatos.
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Lançamento da Cartilha Estação Animal

Fazendo parte de ações do Programa de Saúde na Escola, a Vigilância em Saúde de Noronha, par-
ticipou das atividades educacionais com crianças e adolescentes de Noronha dentro do projeto 
Estação Animal Pernambuco, da Secretaria de Turismo do Estado. 

Objetivo
O objetivo é dar a ilha o título inédito de primeira localidade do país a formar jovens na causa 
animal. A proposta é incluir 500 crianças e adolescente oriundos da Escola EREM Arquipélago e 
da Escola de Educação Infantil Bem Me Quer.

Data
17 de outubro
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Campanha "Bota Fora" 
Objetivo
Recolher móveis, eletrodomésticos, colchões e objetos sem uso que estejam guardados nas ca-
sas e quintais. Foram contempladas todas as 15 vilas do arquipélago e durante uma semana de 
campanha foram recolhidos 31,6 toneladas, sendo 27,2 toneladas de volumosos e 4,4 toneladas 
de entulhos que foram retirados de residências, previamente notificadas pela Vigilância Sanitária.

Parceiro
Superintendência de Meio Ambiente e Turismo

Ações de Prevenção ao Aedes Aegypti
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Entrevistas Rádio FM: Momentos de Alegria

Abordagens

1. Prevenção, implantação da vacina HPV para meninos de 12 a 13 
anos e meninas de 12 e 13 anos, com a Gestora Daniela Costa e a 
enfermeira Janaína Rocha.

2. Vacina Febre amarela

3. “O que é saúde” e como foi implantado o Programa de Agente 
Comunitário de Saúde (PACS), a Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
qual o objetivo do trabalho na ACS, a importância da visita domiciliar 
e do acolhimento destes pela comunidade, Enfermeira Janaína Ro-
cha e a ACS Maria Lúcia (Pequena).
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Ação "Sexo Seguro é Alegria Geral" com a Entrega de Pre-
servativos e Orientações sobre Doenças Sexualmente Trans-
missíveis

Ação de Vacinação Hepatite B e DT com a Atualização da Ca-
derneta Vacinal dos Trabalhadores da UNIVERSO, Imuniza-
dos Contra a Hepatite B e Anti Tetânica, Além de Receberam 
Iinformações da Importância de Terem o Cartão de Vacinal 
Atualizado.

Alunos da Escola Arquipélago entre 9 e 14 anos receberam 
Vacina Contra Human Papiloma Virus (HPV)
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Ação em Parceria com o Núcleo de Assistência aos Pacientes 
Hepáticos (NAPHE)
Local
Centro de Geração e Renda pela equipe da USF Dois Irmãos, do NASF, HSL e VISA, em parceria 
com uma equipe do NAPHE (Núcleo de Assistência aos Pacientes Hepáticos).

Objetivo
Detectar HIV, Sífilis e Hepatite B e C através de testes rápidos

Quantidade de atendimentos
126

Quantidade de testes realizados
500

Ações
1. Aconselhamento e encaminhamento de pacientes infectados para realização de tratamento e 
acompanhamento

2. Prevenção de doenças com a vacinação contra gripe, hepatite B e tétano

3. Orientações acerca de cuidados preventivos para evitar a transmissão dessas doenças
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Palestra sobre Prevenção do Câncer de Colo Uterino 

Atendimento em Grupo Com Idosos

Objetivo
Esclarecer os idosos sobre a importância do estatuto do idoso, sobre a participação dos mesmos 
nos próximos encontros e finalizando com atividade física e alongamento.

Quantidade de participantes
13

Período
12 de setembro

Palestra sobre Câncer de Mama 
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Campanha Nacional de Multivacinação
Quantidade de participantes
6 crianças e adolescente compareceram e 18 receberam algum tipo de vacina.

Período
16 de setembro

Público alvo
Crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias)

Campanha Outubro Rosa
Objetivo
O Outubro Rosa em Fernando de Noronha, teve o compromisso de informar e orientar a comuni-
dade, assumir práticas saudáveis que melhorem a qualidade de vida e a prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de mama e assim aumentem as chances de cura. 

Quantidade de participantes
150 pessoas da comuinidades que participaram de atividades físicas e laborais, rodas de conver-
sa, grupos de orientações, e ações.

Período
15 a 19 de outubro

Parceiro
Superintendência de Esportes, CRAS, Educação, Gestão Aeroportuária
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Atendimento em Grupo com Idosos|Outubro Rosa

Objetivo
Realizado pela Equipe do PSF/NASF, e com palestra da Dra Carolina Mello (médica do PSF) com os 
idosos. O objetivo primordial foi esclarecer as idosas sobre a importância da realização dos exa 
mês de prevenção do câncer de mama e do câncer de colo uterino, em comemoração à semana 
do Outubro Rosa. Incrementando as atividades, tivemos a participação da educadora física Luíza 
que realizou uma atividade de alongamento e uma ciranda. A finalização do evento se deu com 
lanche e entrega de brindes para todas que participaram. 

Quantidade de participantes
16

Período
18 de outubro

Local
Museu do tubarão

Parceiro
CRAS e o ICMBio
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Ação na Academia Noronha em Comemoração ao Outubro Rosa

Objetivo
Abordar as pessoas que freqüentam esse espaço sobre a importância do auto exame de mama, e 
da prevenção do mesmo. No momento foram feitas aferição de pressão arterial, ginástica funcio-
nal e dança. A palestra foi realizada pela Enfª Janaína Pessoa  do PSF, a aferição de PA pela técnica 
de enfermagem Janyne Silva, e  as atividades de ginástica e  Dança pela professora Luiza Valença.

Período
20 de outubro
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Novembro Azul 
Objetivo
A ação educativa do Novembro Azul foi realizada pela equipe da Atenção Básica e demais traba-
lhadores da saúde como os do NASF, HSL e VISA, na qual foram disponibilizadas orientações dos 
cuidados preventivos com a saúde do homem, reforçando a importância dos exames de preven-
ção ao câncer de próstata acima de 50 anos. As atividades desenvolvidas foram realizadas com 
os taxistas da Nortaxi e com os adolescentes da Escola Arquipélago. Complementando as ações 
contamos com a tenda da saúde junto com a comunidade, e com o campeonato de futebol na 
Anove, onde os urologistas realizaram orientações aos participantes. 

Período
17 de novembro a 04 de dezembro
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1°edição da Campanha Janeiro Branco com 
o tema “Quem Cuida da mente, Cuida da 
Vida”
Público-alvo
Comunidade, instituições e profissionais de saúde

Ações
1. Educação e prevenção da saúde mental.

2. Mostra de Filmes seguidos de debate sobre as temáticas Transtor-
nos Mentais, Alcoolismo e outras drogas.
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Entrevista Rádio FM: Momentos de Alegria com a Gerência do 
Núcleo de Saúde Mental para Divulgar os Grupos de Apoio 
aos Usuários de Álcool e Outras Drogas (GAC) e Grupos de 
Apoio a Família de Usuários de Álcool e Outras Drogas (GAC 
Família).

Formação de Comitê Local de Proteção Social, em 17 de março
Participantes
Ministério Público, representantes do Conselho Distrital, Conselho Tutelar, Conselho de Assistên-
cia Social, Polícia Militar, Polícia Civil, Educação ATDEFN, Assistência Social ATDEFN, Projeto “Eu 
vivo não uso drogas”, Centro Golfinho Rotador, Tribunal Regional Eleitoral – Fernando de Noro-
nha, Superintendência de Turismo e Meio Ambiente ATDEFN

Objetivo
Prevenir o uso, tratamento e reintegração social de usuários de álcool e outras drogas, lícitas e 
ilícitas.
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Cine Pipoca com Projeção do filme “A Garota Dinamarque-
sa” e Posterior Debate com a Presença dos Funcionários da 
ATDEFN, em 26 de Abril no Hospital São Lucas

Reunião da Câmara Técnica Estadual de Saúde Mental
Data
12 de maio

Local
Auditório da Assistência Farmacêutica – Bongi

Ações
1. Apresentação do trabalho “Processo de Desinstitucionalização Olinda” por Eliane matos

2. Introdução da nova Gestora da Câmara Técnica - Solange Silva

3. Definição de calendário anual

Reunião de Colegiado em Saúde Mental
Data
05 de maio

Participantes
Gerência de Saúde Mental – GASAM e Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco com coorde-
nadores e profissionais de saúde mental dos municípios do Estado de Pernambuco.

Abordagem
Conjuntura e o sistema único de saúde
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Participação em Audiência Pública
Organização
Conselho Distrital, Ministério Público de PE, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal

Tema
Segurança

Data
18 de maio

Participantes
Comunidade, representantes de Associações, empresariado local, Organizações não governa-
mentais e Administração de Fernando de Noronha.

I Encontro de Saúde Mental e Instituições Religiosas
Objetivo de fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), tembém foi apresentando o campo 
de atuação em Saúde Mental, a as principais ações realizadas no Ano de 2017 e a RAPS Fernando 
de Noronha .

Local
Centro Geração e Renda

Local
11 de Setembro

Parceiro
09 Instituições Religiosas de Fernando de Noronha.
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1. 1ª Reunião do Comitê Local de Proteção Social

Objetivos
Apresentação da Portaria de Formação do Comitê com a leitura detalhada da mesma, discussão 
da redefinição do nome do comitê.

2. Reunião do Comitê Local de Proteção Social

Discutido e aprovado por unanimidade o novo nome para ser minutado em Portaria “Comitê 
Local de Prevenção e Enfrentamento as Drogas”. Como proposta para 2018, o projeto "Paraíso 
sem Drogas" que vem a ser construido nas próximas reuniões tem como objetivo as festividades 
do final de ano.

Data
26 de outubro

3. Reunião do Comitê Local de Proteção Social
Representantes da saúde, do conselho distrital, do conselho de saúde, da educação, da assistên-
cia social, dos bombeiros, da polícia civil, do ministério público, de empresas privadas e da comu-
nidade em geral, discutiram ações integradas para enfrentamento e prevenção ao uso abusivo de 
álcool e outras drogas no período das festividades de fim de ano.  A saúde em especial pretende 
atuar com as agentes comunitárias de saúde mobilizando as famílias nesta temática da ilha. A se-
gurança apresentou que atuará com ênfase no trânsito. A educação realizará ações nas ruas com 
jovens e adolescentes como multiplicadores da recente capacitação realizada pelo PROERD SDS.

Data
29 de novembro

Comitê Local de Proteção Social
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Reunião de Câmara Técnica 
Participação na Reunião de Câmara Técnica de Saúde Mental – I GERES.

Data
17 de outubro

Local
Auditório da Assistência Farmacêutica – Praça Oswaldo Cruz. 

Setembro Amarelo 
Objetivo
Apresentar os principais fatores de risco, as formas de abordagem e intervenções dos profissio-
nais de saúde e as principais estratégias a serem desenvolvidas. Em seguida a Vigilância em Saúde 
apresentou o Formulário (SINAN) de notificação compulsória para violência autoprovocada. 

Tema
Palestra sobre Prevenção ao Suicídio

Data
28 de setembro

Local
Hospital São Lucas
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Reestruturação do Núcleo de Ouvidoria 
em Saúde com a Disponibilização de Novos 
Questionários Qualitativos nas Unidades 
de Saúde e Novos Fluxos do Serviço Esta-
belecidos

Objetivos
1. Alcançar todos os usuários

2. Ouvir as necessidades dos usuários

3. Responder às demandas da comunidade.
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Capacitação no HEMOPE de Enfermeira 
Chefe em Banco de Sangue Realizado pela 
Instituição HEMOPE entre 6 e 10 de junho.

Em breve, o Hospital São Lucas será unidade de saúde detentora de 
bolsas de sangue para transfusões de emergência.
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Visita Técnica CREMEPE para Avaliação das Condições Clíni-
cas e Prediais do Hospital São Lucas a Pedido do Ministério 
Público. A Unidade de Saúde foi Parabenizada pela Assistên-
cia de Saúde Pública Ofertada

Visita do Consulado Americano ao Hospital São Lucas em 16 
de marços
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Moradores Recebem Serviços de Oftalmologia 
Parceiros
ONG Neuronha, Empresa Chili Beans e médico Dr. Ricardo Maio

Período
Entre 17 e 21 de Abril

Quantidade de atendimentos
212 atendimentos, dentre os quais 119 foram mulheres, 72 homens e 21 crianças.

Local
Hospital São Lucas

Resultado
26 óculos foram entregues gratuitamente aos pacientes atendidos no Hospital São Lucas.

Ação de Ultrassonografia 
Parceiro
médico voluntário Dr. Euclides Bigheti

Período
entre 17 e 20 de Abril
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Quantidade de atendimentos
120 exames

Exames ofertados
USG de abdômen, próstata, tireóide, tireóide com doppler, rins, próstata, obstétrico, transvagi-
nal, transvaginal com doppler, partes moles, axilas, mamografia e testículo

Local
Hospital São Lucas

Atendimentos Voluntários de Ultrassonografia
Parceiro
Dr. Euclides Bigheti

Período
14 e 15 de junho

Exames ofertados
117
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Implantação do Protocolo de Identificação do Paciente de 
Risco
Data
21 de Junho pela Gestora de Média Complexidade

Ação
Capacitação dos recepcionistas e orientação do corpo clínico da unidade hospitalar
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Atendimentos de Urologia 
Parceiros
Médicos voluntários do Hospital Oswaldo Cruz.

Período
Entre 27 de julho a 01 de agosto.

Quantidade de atendimentos
179

Local
Hospital São Lucas

Atendimentos de Ultrassom 
A novidade desta ação foi a inclusão do ultrassom com doppler da carótida e membros inferiores, 
diminuindo assim demanda existente para Tratamento Fora Domicílio desta especialidade.

Quantidade de atendimentos
91
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Atendimento aos Alunos que Participaram dos Jogos Escola-
res do Estado
Os adolescentes entre 14 e 17 anos, representantes de Fernando de Noronha nos Jogos Escolares 
do Estado foram avaliados pela equipe clínica e médico cardiologista antes da viagem para as 
competições.

Quantidade de atendimentos
20 adolescentes passaram por avaliação clínica incluindo eletrocardiograma. 

Ação Voluntária Médicos da Refeno
Atenderam pacientes que se encontravam na lista para Tratamento Fora Domicílio (TFD) e de-
manda triada pela unidade.

Parceiro
Médicos voluntários (ortopedista, dermatologista e urologista) 

Período
02 a 04 de outubro

Quantidade de atendimentos
15 pacientes foram atendidos para ortopedia, 15 para dermatologia e 09 para urologia
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Semana de Cirurgia Plástica
Parceiro
Médicos cirurgiões plásticos do Hospital Universitário Oswaldo Cruz

Quantidade de atendimentos
82 consultas, sendo 126 pequenas cirurgias e 12 de média complexidade, englobando interven-
ções para correção de orelha de abano (otoplastia), levantamento de pálpebras, mamilo inverti-
do, retirada de sinais, verrugas, cistos, lipomas, entre outros. 

Convênio de Cooperação Técnica com Escola de Técnico De 
Imobilização (ASTEGO)
Iniciado o processo de firmamento de Cooperação Técnica com Associação Brasileira dos Técnicos 
em Imobilização Ortopédica (ASTEGO) para o ano de 2018. Tal parceria visa a troca de conheci-
mentos entre os servidores lotados no Hospital São Lucas e alunos concluintes da escola, através 
de seleção por desempenho.
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I Oficina Integrada de Fernando de Noro-
nha
Data
28 de março

Organização
Gestor da Escola EREM Arquipélago

Participantes
Superintendente de Saúde e profissionais da Superintendência de 
saúde, do Hospital São Lucas, do PSF, do NASF e da Vigilância em 
Saúde, representantes do Projeto Tamar, ICMBIO, Compesa e Celpe.

Objetivo
Integrar as atividades curriculares dos alunos do ensino médio inte-
gral com os parceiros de forma que estes possam contribuir no de-
senvolvimento teórico/prático do conteúdo programático previsto.
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Participantes
Superintendente de Saúde e representantes da Superintendência de Saúde

Período
06 a 08 de abril

Local
Auditório do SESC Garanhuns/PE

Participação no IX Congresso das secretarias Municipais 
de Saúde de Pernambuco e 64º|Encontro de Secretários 
Municipais do estado de Pernambuco e Assembléia Geral do 
COSEMS-PE
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Período
3 a 6 de maio

Local
Porto Seguro

Participantes
Superintendente de Saúde e Gestor da Vigilância em Saúde

Objetivo
Apresentar o trabalho “Plano de Categorização dos Serviços de Alimentação na Autarquia Ter-
ritorial Estadual de Fernando de Noronha” abordando a experiência exitosa desenvolvida por 
uma equipe composta por Inspetores Sanitários da Vigilância Sanitária local, da APEVISA (Agência 
Pernambucana de Vigilância Sanitária) e da Prefeitura do Recife em classificar todos os bares e 
restaurantes da ilha em categorias, buscando ofertar alimentos com melhor qualidade e minimi-
zar os riscos à saúde da população residente e turistas.

Resultado
16 dos selecionados entre 80 trabalhos para publicação na revista da OPAS/MS – Organização 
Pan- Americana de Saúde

Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais e 4° 
Congresso Estadual de Secretários Municipais da Bahia 

Participação no
CONASEMS|Brasília

Objetivo

Apresentação e trabalhos do "Plano de Contin-
gência para Segurança Alimentar em Fernando 
de Noronha", “Cine Pipoca: Uma abordagem 
pedagógica em saúde Mental” e  “Noronha 
Sorrindo Mais e Melhor: Atendimento Odonto-
lógico Especializado em Fernando de Noronha”.

2017 anual rel.indd   218 22/12/2017   16:06:16



219

Eleição do Conselho Distrital de Saúde|Biênio 2017/2019
Objetivo
O conselho Distrital de Saúde é uma forma de assegurar a participação da comunidade Noro-
nhense na gestão dos serviços de saúde garantido por lei, sendo parte da estrutura da Superin-
tendência de Saúde

Período
22 de agosto

Local
Auditório da Escola EREM Arquipélago

Inscrições
10 entidades e 06 trabalhadores. A plenária contou com 83 participantes entre usuários, traba-
lhadores e gestores.

Usuário/entidade Votos
Associação dos atletas desportistas 
de Fernando de Noronha - Coração 
Valente

22

Conselho distrital 17
Associação noronhense de taxistas 15
Associação de barcos de turismo de 
Fernando de Noronha

13

Suplentes|Usuário/entidade Votos
ANPESCA 11
Clube de mães Suely Cardoso Montei-
ro

8

ACITUR 6
Grupo cultural dona Nanete de Fer-
nando de Noronha

6

Trabalhador Votos
Sheila Janaina da Silva Leão 18
Felipe Jânio Chagas de Souza 11
ACITUR 6
Grupo cultural dona Nanete de Fer-
nando de Noronha

6

Suplentes|Trabalhador Votos
Ana Karla de Oliveira Costa 10
João Paulo da Silva Marques 10
Associação noronhense de taxistas 15
Associação de barcos de turismo de 
Fernando de Noronha

13

Relação dos eleitos titulares e suplentes do segmento usuário titulares

2017 anual rel.indd   219 22/12/2017   16:06:17



220

Redesenho da Rede Cegonha  
Com o objetivo de apresentar a capacidade instalada real de cada município em relação aos par-
tos, assim como, onde estão nascendo os bebês do seu município. Noronha teve a oportunidade 
de explicar e diminuir dúvidas sobre a questão, assim como viabilizar melhor condição de atendi-
mento para as gestantes.

I Geres Itinerante 

O objetivo deste encontro foi avaliação, monitoramento e discussão sobre os indicadores de saú-
de de Fernando de Noronha. 

Data
19 de outubro

Local 
Auditório da sede do escritório de Fernando de Noronha em Recife
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Conselho Nacional de Secretários Municipais

No dia 7 de novembro, o Administrador da ilha e a Superintendente de Saúde, participaram de 
uma reunião no Conselho Nacional de Secretários Municipais (CONASEMS), onde foram recebi-
dos pelo Dr Mauro Junqueira e equipe com o objetivo de obter a liberação de documentos com 
pareceres favoráveis à criação do Fundo Distrital de Saúde de Fernando de Noronha.
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Plano De Emergência 

Aconteceu no dia 1 dezembro a reunião para composição do grupo de trabalho com o objetivo de 
elaboração do Plano de Emergência (PLEM) do Arquipélago de Fernando de Noronha. O evento 
foi organizado pelo Corpo de Bombeiros de FN e contou com a participação de diversos órgãos 
público e privados. Neste evento foi apresentada a estratégia e metodologia a serem adotadas.
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3º etapa da Semana de Reabilitação Oral /
Próteses Odontológicas

Período
27 a 31 de março

Organização
ATDEFN, Superintendência de Saúde e ONG “Noronha eu amo eu cui-
do”

Parceiro
Ullins Palma, cirurgião dentista
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Ação de Promoção e Prevenção de Saúde Bucal 

Realizadas palestras sobre higiene oral, alimentação saudável e também escovação supervisiona-
da com flúor. 

Período
18 a 22 de setembro

Parceiro
ABO/Nacional e da Colgate, que fizeram a doação dos kits. 

Local
Escola EREM Arquipélago e na Escola de Educação Infantil Bem me Quer.

Público alvo
215 alunos na faixa etária de 6 a 15 anos e na Escola de Educação Infantil 105 crianças.
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Semana de Saúde Bucal

1. Busca Ativa de Lesões Orais e Câncer de Boca  
Objetivo
Realizar busca ativa de lesões orais e câncer de boca nas 8 microáreas da ilha. 

Parceiro
Profissionais da FOR

Período
23 a 27 de outubro

Quatidade de atendimentos
90, do quais 18 precisaram de algum atendimento ambulatorial realizado no HSL.

2. Atendimento Odontológico à Crianças de 0 a 36 Meses
Objetivo
Detecção de problemas orais tais como: Cáries, anatomia oral para diagnóstico de má formações 
e/ou lesões. 

Local
Escola de Educação Infantil Bem Me Quer

Parceiro
IMIP

Período
26 de outubro

Quatidade de atendimentos
44 crianças e aquelas com necessidade de atendimento serão encaminhadas para o profisional 
da Atenção Básica. 
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Treinamento em Primeiros Socorros do 
SAMU a Convite do PAMPlano de Auxílio 
Mútuo de Fernando de Noronha Promovido 
pela CELPE
Período
28 a 30 de março

Simulação
A colisão de um veículo de transporte de combustível, com vaza-
mento de óleo, seguido de princípio de incêndio com a presença de 
vítimas.

Objetivos
1. Melhorar o tempo de resposta em casos reais

2. Qualificar o atendimento

3. Interagir com outros órgãos
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Profissionais de Saúde Recebem Treinamento em Salvamento 
à Vítima de Afogamento

Período
07 e 08 de março

Objetivos
1. Capacitar e atualizar protocolo teórico e prático de salvamento aquático e assistência a vítima 
de afogamento

2. Avaliar a equipe

1. Melhorar o tempo de resposta em casos reais

2. Qualificar o atendimento

3. Interagir com outros órgãos

Público-alvo
Profissionais de saúde do HSL, VISA e USF (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e con-
dutores) e Corpo de Bombeiros.

Simulação
Afogamento com parada cardiorrespiratória, resgatado pelo Corpo de Bombeiros no mar e aten-
dido pelo SAMU que prosseguiu com procedimentos de reanimação cardiorrespiratória, estabili-
zação da vítima e remoção a sala de estabilização do HSL.
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Curso de Reconhecimento e Tratamento ao Queimado
Período
9 e 10 de junho

Duração
20 horas

Local
Centro de Geração e Renda

Organização
Superintendência de Saúde

Ministração
Marcos Barreto, referência nacional no assunto e há mais de quarenta anos dirige o serviço de 
queimados do Hospital da Restauração /Recife.

Público-alvo
A equipe multidisciplinar da VISA, HSl, PSF e NASF

Quantidade de participantes
33

Objetivo
Implantar o protocolo de atendimento para esse tipo de paciente.
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Curso de Atendimento Pré-Hospitalar| Aph
Objetivo
Capacitar profissionais das 03 unidades de saúde, guarda vidas, corpo de bombeiros e guias tu-
rísticos.

Período
29 de maio a 01 de junho

Quantidade de instrutores SAMU
07

Quantidade de participantes
54

Duração
20 horas
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Curso Infarto do Miocárdio 
Objetivo
Atualização sobre conceitos, descrições e amplas abordagens em Infarto Agudo do Miocárdio 
(IAM) onde o conteúdo programático discorreu suspeitas do IAM, sinais e sintomas, exames ne-
cessários para diagnóstico, cuidados necessários, tipos de intervenções e explicações dos acha-
dos nos exames.

Quantidade de participantes
30 profissionais das 04 Unidades de Saúde (HSL, USF, VISA e SAMU), Corpo de Bombeiros, Aero-
náutica e Guarda Vidas.
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Saúde Mais Perto de você: Março da Mu-
lher

Organização
Setor de Recursos Humanos com o apoio da Coordenadoria da Mu-
lher

Período
06 a 16 de março

Objetivos
1. Homenagear as mulheres

2. Valorizar suas conquistas

3. Promover saúde através de ações que buscam empoderá-las, 
convida-as também a assumir o lugar de responsabilidade e prota-
gonismo da sua história.

Quantidade de participantes
Aproximadamente 100 mulheres entre servidoras e pessoas da co-
munidade, distribuídas nas mais variadas atividades oferecidas ao 
longo da programação.
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Curso de Gestão Pública para a Capacitação dos Conselhos 
em Fernando de Noronha.

Objetivos
Esclarecer sobre a questão do controle social, abordando assuntos sobre gestão pública e o papel 
dos conselhos na sociedade, além de estimular a participação e qualificar os representantes dos 
conselhos e das entidades da sociedade civil organizada, e promoção do exercício da cidadania 
nas políticas públicas.

Quantidade de participantes
36 inscritos, tendo representantes dos Conselhos, classe de trabalhadores e de entidades da so-
ciedade civil organizada e comunidade da Ilha.

Acompanhamento e Abordagem Comportamental do Paciente 
Tabagista
Objetivos
Iniciar o atendimento a usuários que desejam parar de fumar.

Período
01 de setembro
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Atividade em Grupo para Pessoas com Doenças Crônicas
Objetivos
Estimular a reflexão sobre o adoecimento e os fatores de riscos envolvidos nesse processo e a 
partir dai estimular formas de auto cuidade e mudança de estilo de vida. São atendidos pacientes 
do HIPERDIA.

Quantidade de participantes
12 
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Superintendência
  de Tecnologia, Orçamento 

e Finanças
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Superintendência
  de Tecnologia, Orçamento 

e Finanças

QUEM REALIZA

Gestão de TI
Saint-Clair Ramos

Gestão de Compras
Priscila Luna

Gestão de Arrecadação
Ana Martins

Gestão de Orçamento e Finanças
Marisa Lima

Gestão do Porto
Marcos Murilo

Gestão do Recursos
Nome

Superintendente
Rodrigo Valença
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Aumento da arrecadação em quase 6 milhões (R$5.924.958,28) no período de janeiro a novem-
bro de 2017 em relação ao ano de 2016 com destaque para o acréscimo de ISS em mais de 60%.

ARRECADAÇÃO - FNT 241 - 2016
JAN FEV MAR ABR MAI JUN

TPA 2.259.471,32 1.854.890,40 1.966.381,91 1.863.067,55 1.619.074,28 1.674.720,88 
ISS 428.608,10 388.919,01 323.371,20 252.223,13 225.860,41 288.247,44 
ALUGUEL 16.124,82 126.064,32 85.995,51 88.441,61 51.312,63 51.525,44 
ANCORAGEM 0,00 0,00 0,00 226,40 0,00 0,00 
RENDIMENTOS 6.991,51 0,00 118.183,85 56.471,9078 59.797,57 58.179,09 
RECEITAS DI-
VERSAS

50.821,87 79.969,34 47.746,04 78.172,32 50.161,28 30.731,11 

TOTAL 2.762.017,62 2.449.843,07 2.541.678,51 2.338.602,91 2.006.206,17 2.103.403,96 

ARRECADAÇÃO - FNT 241 - 2017
JAN FEV MAR ABR MAI JUN

TPA 3.191.714,95 2.009.334,56 2.854.376,22 1.988.240,54 2.322.878,98 2.102.006,34 
ISS 449.835,90 605.341,99 582.528,88 443.655,90 456.739,58 463.029,73 
ALUGUEL 54.148,26 17.566,85 89.483,08 53.358,69 120.069,28 66.483,67 
ANCORAGEM 0,00 0,00 2.264,00 0,00 0,00 0,00 
RENDIMENTOS 28.531,13 19.595,16 20.324,31 18.556,70 18.792,36 14.501,43 
RECEITAS DI-
VERSAS

49.238,38 41.972,43 73.019,89 46.423,69 49.879,38 25.012,39 

TOTAL 3.773.452,53 2.693.798,20 3.621.981,07 2.550.235,52 2.968.359,58 2.671.033,56 

Arrecadação 

ARRECADAÇÃO - FNT 241 - 2016
JUL AGO SET OUT NOV

TPA 2.130.172,20 2.516.239,03 2.501.351,70 2.546.139,68 2.266.090,06
ISS 304.864,46 442.345,97 415.391,08 641.755,37 562.124,54
ALUGUEL 51.313,30 16.944,51 87.824,48 50.559,73 81.756,11
ANCORAGEM 0,00 0,00 6.620,80 0,00 0,00
RENDIMENTOS 53.887,39 58.354,10 48.616,67 39.672,27 33.868,06
RECEITAS DI-
VERSAS

38.184,66 17.139,66 45.982,68 46.744,96 50.748,36

TOTAL 2.578.422,01 3.051.023,27 3.105.787,41 3.324.872,01 2.994.587,13
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Comparativo aumento de arrecadação 2016x2017
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MarçoFevereiro
2016

2017

992.072,0146.572,181.001.434,91

ARRECADAÇÃO - FNT 241 - 2017
JUL AGO SET OUT NOV

TPA 2.401.495,47 2.947.718,04 2.695.177,35 2.944.522,68 2.554.777,83
ISS 429.387,25 575.952,52 610.955,32 548.737,63 577.690,88
ALUGUEL 46.733,60 32.515,33 141.261,47 81.848,32 31.585,70
ANCORAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDIMENTOS 8.430,79 10.083,84 3.923,80 3.403,96 4.483,50
RECEITAS DI-
VERSAS

50.892,75 54.393,98 43.015,35 55.410,48 48.144,05

TOTAL 2.936.939,86 3.620.663,71 3.494.333,29 3.633.923,07 3.216.681,96
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Implementação da arrecadação das pousadas por estimativa

Parceria firmada com a Secretaria da Fazenda para atuação 
no arquipélago

Convênio firmado com o TJ

Convênio assinado com a Fundação Banco do Brasil para re-
passe de duzentos e quarenta e um mil reais (R$ 241.000,00) 
destinado à Superintendência de Meio Ambiente, Turismo e 
Patrimônio Histórico

Início da cobrança da Taxa de Licenciamento de Projetos de 
Engenharia

Formulação de Contrato de Prestação de Serviços de Arreca-
dação de Receitas para o Distrito de Fernando de Noronha

Entrega de notebooks e desktops para atender às necessida-
des dos colaboradores da ATDEFN

Conexão direta com a ATI via fibra ótica

Implantação de processo de abertura de chamados online de 
serviços de TI

Convênio firmado com a JUCEPE para implantação da Rede 
Sim

Captação de noventa e oito mil reais (R$ 98.000,00) para a 
saúde através de emendas parlamentares
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Fornecimento de conexão de internet de qualidade equivalente ao 
continente para cinco prédios públicos contemplando a saúde, a 
educação e a sede administrativa em parceria com a Noronha on-
line

Implementação do Business Intelligence na área orçamentária e fi-
nanceira com dados atualizados diariamente através de parceria 
com a Secretaria da Fazenda

Readequação do link da internet as novas demandas internas do 
escritório em Recife

Instalação dos totens de carregamento de dispositivos móveis com 
painéis fotovoltaicos

Entrega do novo Sistema de Controle de Veículos e Embarcações 
(SCAVE)

Instalação de câmeras de monitoramento nos ônibus e na Usina de 
Tratamento de Resíduos Sólidos

Instalação da sinalização náutica e dos balizadores na Praia do Por-
to de Santo Antônio

Implementação do Sistema de Painel de Controle de Planejamento 
através da empresa Facilite
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Implementação de equipe volante de fiscalização portuária

Implementação de fiscalização insular abrangendo a chegada e 
saída de cargas controladas, os materiais, os veículos e as embar-
cações, a regularidade da realização das obras e dos eventos, o 
funcionamento da usina de resíduos sólidos e a disposição de re-
síduos sólidos

Regulamentação do funcionamento e do comércio na Zona Por-
tuária do Distrito Estadual de Fernando de Noronha/PE, Zona es-
tabelecida pelo plano de Manejo da Área de proteção Ambiental 
de Fernando de Noronha, Rocas São Pedro e São Paulo (Revisão 
2017), Decreto n°5/2017

Estabelecimento dos critérios de elegibilidade dos trabalhadores 
informais para exercício das atividades e as normas de conduta 
nas praias do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, Portaria 
n° 58/2017

Reformulação do procedimento de Autorização de Entrada de Ma-
teriais na Ilha de Fernando de Noronha
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Superintendência
  de comunicação
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QUEM REALIZA

Superintendente|Carolina Fleischman

Recife

Ana Catharina Perez 
Bruno Alves Programação Visual
Concita Loureiro
Edicleide Sena
Karolayne Rayane
Luciana Marinho
Ney Anderson 
Ramon Almeida

Roberta Cunha

Noronha

Dayvson Reis

Eloíde Araújo

Jerônimo Andrade

Joselene Maria

Marcone Fernandes

Scharlene Guedes

Severino Pereira 

Taiza Novaes

Thânia Brito
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Principais Ações Realizadas em 2017

1. Aumento do Escopo das Atividades da Comunicação: (I) Gestão 
da Assessoria de Imprensa, (II) Gestão do Sistema TV Golfinho, (III) 
Gestão das Relações Pública e Cerimonial e (IV) Gestão de Marketing 
e Projetos Especiais

2. Requalificação do conteúdo da Rádio FM Noronha com programa-
ção local, aumentando a aproximação da ATDEFN com a comunida-
de da ilha

3. Requalificação do prédio do Sistema Golfinho de Comunicação

4. Aumento significativo de inserções das ações da ATDEFN nas mí-
dias impressas e digitais comparada ao ano anterior com mensura-
ção econômica das inserções nos veículos. Tendo a valoração entre 
junho a novembro: R$ 1.988.683,17 ( um milhão, novecentos e oi-
tenta e oito mil e seiscentos e oitenta e três reais e dezessete cen-
tavos)

5. Gestão in house das redes sociais, eliminando custos e potenciali-
zando a comunicação oficial nas redes

6. Aumento da circulação online da Revista Arquipélago

7. Reinauguração da TV Golfinho com o sinal da TV Cultura

Realizações e Resultados 2017
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Destaques em 2017

1. A cobertura com alta inserção, 38 matérias, na mídia local e nacio-
nal do Programa Mais Noronha , ocorridos no Recife, Rio de Janeiro 
de São Paulo

2. Contratação de plataformas para ampliar o sistema de divulgação, 
monitoramento e mensuração financeira das matérias veiculadas: 
Plataforma Work ( principal plataforma nacional de gestão integra-
da da comunicação) e Centimetragem ( com um banco de dados de 
mais de 4.500 veículos cadastrados para valoração das matérias vei-
culadas nesses meios com  confiabilidade dos valores obtidos)
  
3. 240 sinopses distribuídas como endomarketing e para formadores 
de opinião

4. Projeto Noronha no Ar entre janeiro e junho que levou a ilha jor-
nalistas de destaque local e nacional

Realizações
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Trade Turístico De Fernando de Noronha ao lado do Admi-
nistrador Luís Eduardo Antunes e a Superintendente Ângela 
Tribuzi

Luís Eduardo em entrevista para o Programa Metrópole
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Cobertura do Evento Mais Noronha|Rio de Janeiro

Em conversa Bruno Gagliasso, o Secratário de Tu-
rismo, Esporte e Lazer Felipe Carreras e o Adminis-
trador Geral Luís Eduardo Antunes.

O Ator e empresário Bruno Gagliasso falando so-
bre o destino Fernando de Noronha
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Administrador Luís Eduardo Antunes apresentando 
o Projeto Mais Noronha para convidados.

Cobertura do Evento Mais Noronha|São Paulo

Reunidos no evento a superintendente de Meio Ambiente 
Ângela Tribuzi, o Admministrador Luís Eduardo Antunes e 
a representante da GOL.
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Assessoria em Números

Matérias por Qualificação

MÊS POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS TOTAL ATDEFN RELEASE & SITE 
INDTITUCIONAL

Janeiro 103 30 147 280 60 10
Fevereiro 98 4 78 180 44 10

Março 63 5 36 104 30 18
Abril 83 13 45 141 47 16
Maio 73 8 70 151 47 16
Junho 73 2 61 136 41 17
Julho 60 2 37 99 29 18

Agosto 71 8 48 127 43 21
Setembro 78 9 28 115 39 18
Outubro 73 11 23 107 40 16

Novembro 53 20 10 83 12 23
TOTAL 828 112 583 1523 432 183

Tabulação da Clipagem entre Janeiro e Novembro

A coluna ATDEFN e a coluna RELEASE & SITE INSTITUCIONAL estão somadas a coluna POSITIVAS.
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Comparação entre Notícias Positivas x Negativas

Primeiro semestre|Janeiro a junho

Segundo semestre|Julho a Novembro

Janeiro Fevereiro JunhoMaioAbrilMarço
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Julho Agosto NovembroOutubroSetembro
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Mês Veículo
Diário 
Oficial

Site Oficial/
Assessoria

Imprensa Externa|Nacio-
nais, locais e web

Viver Noronha Total 

Janeiro 7 10 81 5 103
Fevereiro 3 10 73 12 98
Março 3 18 24 18 63
Abril 3 16 42 22 83
Maio 5 16 35 17 73
Junho 3 17 30 23 73
Julho 3 18 29 10 60
Agosto 5 21 29 16 71
Setembro 2 18 35 23 78
Outubro 1 26 20 26 73
Novembro 2 23 13 15 53

Quantitativo de matérias por veículo entre Janeiro e Novem-
bro

Tabuladas matérias que geradas a partir dos releases enviados pela Assessoria de Imprensa para 
os veículos nacionais e locais.

Materias Positivas Veiculadas por Trimestre

TRIMESTRE POSITIVAS
QUARTO TRIMESTRE (OUT/NOV) 126
TERCEIRO TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) 209
SEGUNDO TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) 136
PRIMEIRO TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) 236
TOTAL 707 
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Valoração Financeira entre Julho a Novembro

VEÍCULOS Qts Ma-
térias

Julho/R$ Agosto/R$ Setembro/
R$

Outubro/R$ Novembro/
R$

Veículos Impressos
Diario de Pernambuco 41 11.658,00 9.055,00 14.729,00 16.568,00 8.698,00
Jornal do Commercio 42 17.550,00 8.920,00 6.569,00 14.638,00 6.589,00
Folha PE 35 10.500,00 13.956,00 5.969,00 6.874,00 5.956,00
Veículos online
Diario de Pernambuco 49 11,25 15,00 15.658,00 7.500,00 4.200,00
Jornal do Commercio 29 700,00 4,20 7.568,00 0,00 7.568,00
Folha PE 25 0,00 11.850,00 6.956,00 15,80 11.568,00
Viver Noronha 91 55,00 74.250,00 38.750,00 52,25 74.250,00
TOTAL 312 40.474,25 118.050,20 96.199,00 45.648,05 118.829,00
Veículos Nacionais
UOL 13 61,60 26.400,00 12.256,00 0,00 0,00
MSN 6 78,00 0,00 56.568,00 0,00 0,00
TOTAL 19 139,60 26.400,00 68.824,00 91.296,10 237.658,00
Total 40.613,85 144.450,20 165.023,00 136.944,15 356.487,00
Total Geral 424.317,70
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Algumas das Principais Matérias Veiculadas
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1. Requalificação dos programas locais da Rádio FM Noronha

2. Modernização do sistema de distribuição da Revista Arquipélago, 
via site institucional, mailling segmentado da plataformaWork / Co-
munique-se e QRcode

3.Criação de logomarcas, material publicitário, gráfico e sinalização 
para a rádio e TV

4. Requalificação do prédio

5. Desenvolvimento do plano de marketing e mídia para o Sistema 
TV Golfinho

6. Reinauguração da TV Golfinho

Principais Realizações 2017
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Destaque para Marcas Desenvolvidas 

Outros Materiais Gráficos de Relevância Desenvolvido para 
a Comunicação
Banner no site oficial da ATDEFN

Material Impresso
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Função
Disponibilizar suporte técnico e artístico aos setores, oferecendo os 
serviços de direção de arte, diagramação e criação de layouts para a 
elaboração dos seguintes produtos:

 1. Peças publicitárias;
 2. Pesquisas em design;
 3. Apresentações;
 4. Diagramações;
 5. Desenvolvimento de impressos;
 6. Criação de convites;
 7. Faixas;
 8. Criação de layouts;
 9. Banners;
 10. Cartazes e panfletos; 
 11. Design de marcas.
 12. Outros produtos ou serviços não listados.

Comparativo do Registro de Atividades (2016/2017)
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MÊS 2016 2017
JANEIRO 13 23
FEVEREIRO 13 19
MARÇO 14 27
ABRIL 13 29
MAIO 10 35
JUNHO 21 31
JULHO 22 34
AGOSTO 22 44
SETEMBRO 25 46
OUTUBRO 23 40
TOTAL 176 348
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Peças gráficas produzidas

 Criação de marcas
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 Criação de camisas

2017 anual rel.indd   261 22/12/2017   16:06:52



262

2017 anual rel.indd   262 22/12/2017   16:06:56



263

 Impressos
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 Cartazes
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 Peças digitais
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 Banner
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 Testeiras e Faixas
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 Projetos Especiais
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Equipe de Turismo da ATDEFN: Estandes, material de divulgação e peças publicitárias
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Ímãs para identificação de veículos do USF Dois Irmãos
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Projeto de Sinalização interna e externa da TV Golfinho
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Projeto de Sinalização do Palácio de São Miguel
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Diretoria de
 Infraestrutura e Obras 

e Superintendência
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Diretoria de
 Infraestrutura e Obras 

e Superintendência

QUEM REALIZA

Gestão de Uso do Solo
Gustavo Santa Clara

Gestão da UTRS
Gustavo Santa Clara

Coordenadoria de Projetos Administrativos e Licenciamento
Rodrigo Motta

Gestão de Geo-processamento
Odilon Araújo

Gestão de Planejamento, Monitoramento e Paisagismo
Rodrigo Motta

Gestão de Projetos
Nome

Gestão de Orçamento
Crivalda Padilha

Gestão de Obras
Izabel Viana

Superintendente
Izabel Viana

Diretor
Daniel Bezerra
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Projeto Gatil|ICMBIO/Bruno Gagliasso.
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Ampliação e Requalificação do CIEI Bem-Me-Quer 
Realizada reforma na estrutura do prédio, com a construção de 04 novas salas de aula, o que 
permitiu ao atendimento a 100 % da demanda de vagas para crianças zero a seis anos de idade. 

Em parceria com empresários e órgãos locais, como Aeronáutica, Marinha, Policia Militar, Bom-
beiros, Conselho Distrital e ICMBio, realizou mutirão para reestruturação do Centro Integrado de 
Educação Infantil Bem-Me-Quer. Foi feita a pintura de todo o prédio, interna e externamente, 
além da limpeza e manutenção de todos os aparelhos de ar condicionado. 
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Casas Populares

Floresta Velha

Loteamento Arquipélago
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Floresta Velha

A reforma propõe a redistribuição dos espaços internos e adequação de mais sanitários, com a 
criação de 03 novos quartos, 04 novos WC’s e um lavabo, assim como, melhoria em toda estru-
tura de madeira e alvenaria e toda a parte de instalações elétricas da casa. Externamente, na 
fachada lateral esquerda terá a criação de caixas para adequar os novos banheiros e entre essas 
caixas a instalação de deck’s vazados em madeira sem cobertas resultando em terraços privativos 
para os quartos, na fachada lateral direita, também será criado um espaço em decks vazados, 
interligando a área de serviço à cozinha. A casa existente possui 198,64m² após a reforma a casa 
passará a ter 202,00m².

Loteamento Eduardo Campos (Vacaria)

O projeto do loteamento contempla a construção de 56 unidades habitacionais, para a população 
de baixa renda. As Administrações mantem negociações com o Ministério das Cidades, visando a 
sua inclusão no Programa “Minha Casa Minha Vida”. 
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Requalificação do Prédio da Unidade de Saúde da Família

ATUAL

PROJETO

A obra atualmente em execução, contempla, a reforma do prédio principal, a construção de mais 
seis salas, além de projeto paisagístico. Após a sua conclusão, irá abrigar a Unidade de Saúde da 
Família, o CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, o NASF-Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família, dentre outros serviços.  
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Posto de Observação nas Praias
Criado em madeira plástica/ e ou de lei, com intuito de integrar o equipamento ao meio e realo-
cá-los de acordo com a necessidade, tendo em vista, a especificidade da Área de Preservação 
Ambiental. É distribuído em dois pavimentos, o pavimento inferior foi todo fechado feito em 
pequenos montantes roliços de madeira, com porta e fechadura para guardar os equipamentos 
necessários a um resgate marítimo, como: bóias, bolsa para primeiros socorros e pertences do 
guarda vida. O Pavimento superior, teve a sua coberta e uma das laterais fechada com o mesmo 
material, para diminuir a incidência do sol, pensado de forma a não impermeabilizar o solo, a 
área total de 8,00m² em cada pavimento.
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Melhoria de Casas Funcionais

Casa de Pedra

Iniciados os trabalhos de requalificação da residência funcional, destinada à hospedagem de ser-
vidores que se deslocam para a ilha, a trabalho.

Casa do Sueste 

Contemplada com projeto paisagístico e luminotécnico e mobiliários. 
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Requalificação de Casas Funcionais

Casa de Madeira Basinha - H.T

A reforma propõe a redistribuição dos espaços internos e adequação de mais sanitários, com a 
criação de 03 novos quartos, 04 novos WC’s e um lavabo, assim como, melhoria em toda estru-
tura de madeira e alvenaria e toda a parte de instalações elétricas da casa. Externamente, na 
fachada lateral esquerda terá a criação de caixas para adequar os novos banheiros e entre essas 
caixas a instalação de deck’s vazados em madeira sem cobertas resultando em terraços privativos 
para os quartos, na fachada lateral direita, também será criado um espaço em decks vazados, 
interligando a área de serviço à cozinha. A casa existente possui 198,64m² após a reforma a casa 
passará a ter 202,00m².

Casa Funcional Rua da Harmonia

Pintura, retelhamento, melhoria nas instalações elétricas e hidráulicas, substituição de piso e 
peças de madeira danificadas.
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Banheiros Públicos

Revitalização do C.E no Pianão
Iluminação concluída (refletores)

Climatização  das Salas de Aulas da EREM Arquipélago de 
Fernando de Noronha

Construção de 03 (três) banheiros públicos nas praias da Conceição, Cacimba do Padre e Boldró.

Partido Arquitetônico/ Projeto

O bloco de banheiros possui um total de 11,90m², composto por um banheiro masculino e um 
feminino, mais terraço coberto, que pode ser utilizado para instalação de placas de captação de 
energia solar. O partido arquitetônico auxilia em abrigar as caixas d’água. A iluminação será com 
sensor de presença. Além disso, tanques verticais modulares (Waterbox), que armazena água 
limpa, água de reuso ou água de chuva, poderão ser instalados na fachada posterior da edificação 
ou internamente.
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Complexo Esportivo A9

Reforma Sala de raio-X HSL

Composto por quadra poliesportiva coberta, piscina semiolímpica, campo de futebol Society e 
apoio. O apoio é composto em um dos lados por dois vestiários, feminino e masculino e WC 
acessível. É interligado por pérgulas, onde na outra extremidade existe lanchonete/restaurante 
e uma sala multiuso para atender a demanda de aulas voltadas aos esportes marciais, ginástica, 
balé, dança etc.
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Projeto Cemitério

Requalifição do Conselho Distrital
A Administração da Ilha executou a reforma, onde foram investidos cerca de 330 mil reais. Foram 
contemplados além de melhorias na edificação, a execução de rampas para acessibilidade, paisa-
gismo e mobiliários.
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Requalifição do Palácio São Miguel
O Palácio de São Miguel, edifício recentemente tombado pelo IPHAN-Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, foi construído sobre as ruínas da extinta Diretoria do Presídio e 
inaugurado no dia 1º de dezembro de 1947.

As obras contemplaram a troca do forro e do telhado, além da pintura e da restauração dos tacos 
originais do piso, da escadaria, do vitral frontal representando o arcanjo São Miguel, dos canhões 
do século 17 e das duas baterias antiaéreas, localizados na área externa. No seu interior, em algu-
mas paredes foram deixadas evidências da construção anterior, em pedra. também encontra-se 
decorado com mobiliário de meados do século XX, que foi igualmente restaurado.
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Requalificação do Prédio da TV Golfinho

Foi realizada a reforma geral da edificação, com a execução de rampas para acessibilidade.
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Quadra Poliesportiva do EREM Arquipélago de Fernando de 
Noronha

A obra é resultado da parceria do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educa-
ção de Pernambuco com a Administração de Fernando de Noronha. Com o investimento de R$ 1 
milhão, do recurso do Tesouro Estadual e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE/MEC, o espaço foi requalificado para atender aos alunos e a comunidade. Com aproxi-
madamente 750m², a quadra poliesportiva, recebeu coberta e arquibancadas, piso polido que, 
ao mesmo tempo que possui aderência, permite que a bola deslize perfeitamente e os atletas 
tenham um bom desempenho, como também, vinte luminárias de 500w (cada) foram instaladas, 
dentro das normas brasileira, para que a prática esportiva noturna não seja comprometida. 
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Mobiliário Urbano

Sinalização Turística

Com recursos do Ministério do Turismo, a área da APA-Fernando de Noronha, foram instaladas 
249 placas, sendo 101 delas placas de ruas. Também, instalada placa “Amo Noronha”, na área do 
porto, a fim de divulgar o destino turístico.
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Paradas de Ônibus

Foi dado início à substituição de todas as paradas de ônibus localizadas ao longo da BR-363 – Ro-
dovia Miguel Arraes e Alencar.  A conclusão dos trabalhos está prevista para o início do próximo 
ano.

Instalação de Sanitários Públicos

Encontra-se em andamento a instalação de sanitário público na área do Porto de Santo Antônio, 
para atendimento aos usuários do porto e aos turistas.
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Passarela

Foram recuperadas três passarelas de madeira, existentes ao longo do passeio de pedestre exis-
tente na margem direita da BR-363 – Rodovia Miguel Arraes e Alencar.

Manutenção das Estradas Vicinais de acesso às Praias

Recuperação do Píer de Passageiros
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Pavimentação das Vias de Floresta Nova e Floresta Velha

Atualmente encontram-se em execução as seguintes vias, pelo PRODETUR:

Bairro de Floresta Nova 
Rua Corveta Ipiranga, Alameda dos Cajueiros, Alameda das Papoulas, Alameda das Acácias, Ala-
meda Bela Vista, Alameda do Sol Nascente, Alameda das Amendoeiras, Alameda da Harmonia, 
Alameda Pau D'arco, Alameda das Flores, Rua Projetada “A” e Rua Projetada “B”.

Bairro de Floresta Velha
Rua Projetada “C”, Rua Antônio Alves Cordeiro e Rua João Pedro da Silva (João Barrão).

Também foi incluída na contratação a pavimentação da rodovia vicinal RV-02 → Acesso à Usina 
de Lixo.
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Recuperação da BR-363 (Rodovia Miguel Arraes de Alencar)
A obra, em execução pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), vai 
contemplar os sete quilômetros e meio da estrada e mais de 120 metros da pista lateral do Porto 
de Santo Antônio. A intervenção, avaliada em R$ 8 milhões. 

Reforma do Escritório do Porto e seu Entorno
O atual escritório do porto ocupa uma edificação em madeira com área aproximada de 58m², é 
composta de terraços, sala principal, duas salas menores, depósito e pequeno lavabo.

A nova proposta é de uma edificação desenvolvida em dois pavimentos toda em tijolo aparente 
artesanal, de 66,05 m² que comporta Escritório de Apoio Técnico, Depósito/Arquivo, Posto Po-
licial, Banheiro, Lavabo, Sala do Gestor, Terraço inferior e superior o que proporcionará melhor 
visibilidade para a fiscalização de entrada e saída de materiais e pessoas no porto. 
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Galpão do Porto
Construção de galpão, em substituição de estrutura precária existente, com intuito de abrigar 
embarcações, visando o ordenamento do Porto de Santo Antônio em Fernando de Noronha. A 
estrutura possui 35,50m² de área, com altura total de 5,52m. Nas vistas laterais e posterior, terá 
um fechamento em brise de aproximadamente 1,50m, também em madeira de lei, que fara o 
arremate com os pilares em concreto.

Praça Flamboyant
Reforma e ampliação dos equipamentos da Praça Flamboyant, situada entre a Rodovia Miguel Ar-
raes de Alencar e a Rua São Miguel, na Vila dos Remédios. Será acrescentado a praça duas novas 
edificações, o Central de Atendimento ao Turista, e um restaurante/ café.

Uma das áreas de convivência central da praça será ampliada para ser feita uma rosa dos ventos 
em mosaico de cerâmica, ao final de cada passarela teremos um totem que receberá obras de 
artistas brasileiros, criando assim, um parque de esculturas. Também será criada uma base em 
concreto de aproximadamente 150 m² para receber a academia da saúde em Noronha. A área 
de estacionamento será ampliada passando a ter a capacidade para 19 veículos sendo uma das 
vagas acessível. Todos os demais equipamentos serão recuperados/ou substituídos, como a pista 
de caminhada, os centros de convivência e todos os equipamentos em concreto e madeira.
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Estação de Entrega de Lixo Voluntária
O projeto foi desenvolvido com a finalidade de  facilitar o descarte correto dos resíduos sólidos, 
assim como desenvolver um processo educativo permanente para a população local.

Porto de Santo Antônio
Uma das obras mais importantes para a Ilha de Fernando de Noronha, esta revitalização, além 
de corrigir os problemas estruturais, cria uma nova dinâmica para que o porto atenda conforta-
velmente o fluxo de turistas e moradores da ilha e com a segurança necessária. Foi priorizada a 
acessibilidade, segurança e conforto ambiental, através da mudança da posição das réguas, da 
implantação de peitoril com rede de proteção, da utilização da madeira plástica ou de lei, ma-
terial mais resistente às intempéries da natureza, assim como, a implantação ao longo dos 1.60 
metros lineares de pérgulas para diminuir a incidência do sol no trajeto até a edificação de em-
barque e desembarque de passageiros. 

Paralelamente foi realizado o projeto estrutural para a recuperação do Cais de Atracação e do píer 
de passageiros, que estão com as suas estruturas de concreto comprometidas.
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Resumo dos Processos e Projetos 

Total de Projetos: 72

Projetos Analisados e Aprovados 37
Projetos Analisados com Pendência 03
Projetos a analisar: 23
Projetos Sociais: 10

Total De Processos: 165

Processos Analisados: 58
Processos a analisar: 107
Cartas Informativas: Foram enviadas 68 cartas informativas, em respostas a processos e projetos 
na GUS.
Fichas de Parecer de Terrenos: 50
Outros trabalhos em elaboração:
Minuta de Decreto para regularização de entrada de material de construção na Ilha;
Manual de boas práticas de construções;
Minuta da Lei de Uso e Ocupação do Solo;
Minuta de Licenciamento de Projeto; e
Minuta de Manual de Manutenção de Obras Públicas.
Minuta de Alteração da Lei Orgânica nos artigos que envolvem o Conselho Distrital;
Minuta de formação e compilação da legislação de Fernando de Noronha (VADE MECUM); e
Comentários da lei orgânica.

Realizada reunião com as operadoras de telefonia móveis, TIM, Claro e VIVO, com o objetivo des-
sas empresas promoverem a recuperação a torre da TV Golfinho, gerando uma economia de R$ 
230.000,00 (duzentos e trinta mil reais

237
PROJETOS+PROCESSOS
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QUEM REALIZA

Vera Araújo
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Indicadores Gerais
Estatística por Natureza de Manifestação

Pesquisa de Satisfação da Rede de Ouvidores

Estatística de Tipo de Usuário da Ouvidoria | Descrição

Para a pesquisa: 
 
 Total de atendimentos no período: 1175
 Total de atendimentos concluídos: 1175
 Total de atendimentos que foram respondidos pela pesquisa de satisfação: 188

Acesso à informação 0,43%
Denúncia 7,49%

Reclamação 3,49%
Solicitação 88%
Sugestão 0,60%

Estatística de Resolutividade das Manifestações 

Abertas fora do prazo 0%
Abertas no prazo 0%

Concluídas fora do prazo 0,77%
Concluídas no prazo 99,23%

Total 100%

Servidor Público do Estado de Pernambuco 4,26%
Cidadão Usuário 95,74%

2017 anual rel.indd   304 22/12/2017   16:08:07



305

Estatística de Origem de Informação a Respeito da Ouvidoria

Estatística de Satisfação do Manifestante 

Estatística a Respeito do Papel da Ouvidoria

Panfleto/Cartazes 1,06%
Amigos 4,26%
Internet 90,43%

Mídia (jornais, televisão, rádio) 0,53%
Órgãos do Governo 3,72%

Satisfatória 82,45%
Parcialmente Satisfatória 12,77%

Insatisfatória 4,79%

Importante 26,60%
Muito Importante 72,34%
Pouco Importante 1,06%

Estatística de Eficiênica da Ouvidoria

Rápido 72,34%
Normal 22,34%

Demorado 5,32%

Estatística da Reutilização da Ouvidoria

Sim 96,81%
Não 3,19%
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Esportes|Corrida Renê Jerônimo atrai moradores e turistas em 
Fernando de Noronha

Moradores de Fernando de Noronha e turistas acordaram cedinho 
para participar da sexta Corrida Renê Jerônimo, que virou tradição 
na ilha. Organizada e promovida pela Associação dos Atletas Des-
portistas de Fernando de Noronha, a corrida contou com cerca de 40 
participantes. A largada, às 8 horas da manhã,  e a chegada foram no 
Porto de Santo Antônio, com dois percursos: de 5km, com retorno 
na Escola Arquipélago e de 14km, com volta na baía do Sueste.

A maioria dos participantes foi de moradores, mas turistas também 
se aventuraram pelas ladeiras nada modestas da BR 363. Foi o caso 
da educadora física Larissa Bassete, de 29 anos, que veio de São José 
do Rio Preto, no interior de São Paulo,  passar uma semana em No-
ronha com um grupo de amigas. "Estou hospedada na pousada Zé 
Maria e quando soube da corrida, corri para fazer a minha inscrição.”

Mas quem dominou mesmo a prova foram os locais, que conquis-
taram o primeiro lugar em todas as categorias. Nos 5km masculino, 
o vencedor foi Mateus de Jorge, estudante da Escola Arquipélago. 
Ele concluiu o percurso em 22 minutos e 40 segundos. No femini-
no, quem venceu a prova dos 5km foi Camila Barreto, que traba-
lha como condutora de visitantes e fez o tempo de 26 minutos. Nos 
14km, o vencedor foi Ademir Ventura, com 1 hora, 2 minutos e 1 
segundo (foto abaixo).

05 de agosto de 2017. 

Esportes|Torneios de Canoa Havaiana e de Remada são realizados 
em Fernando de Noronha

Atividades esportivas foram realizadas para comemorar o aniversá-
rio de Fernando de Noronha, que completa 514 anos. Atletas ama-
dores e profissionais participaram das competições de Canoa Ha-
vaiana e Remada, na Praia da Conceição.

09 de agosto de 2017.
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Esportes Olha a pontaria: Fernando de Noronha teve Campeonato de Argolinha.

O Campeonato de Argolinha de Fernando de Noronha foi realizado no campo Pianão, na Vila do 
Trinta. O evento foi promovido no final pelo Projeto Eu Vivo Não Uso Drogas em parceria com a 
Administração da Ilha. O evento fez parte da programação do Projeto Viva Noronha. A competi-
ção contou com 16 participantes que concorreram em seis baterias.

21 de novembro de 2017, por Ana Clara Marinho.

Esportes|Projeto desenvolvido com jovens de Fernando de Noronha recebe homenagem

O Projeto Eu Vivo Não Uso Drogas, que é desenvolvido por Almir Jorge com os jovens de Fernan-
do de Noronha e também no continente, recebeu reconhecimento. O trabalho de escolinha de 
esportes  foi exaltado, com direito a diploma, na Câmara dos Vereadores do Recife nessa terça-
-feira (29).  A homenagem teve apoio da vereadora Natália Menudo.

30 de agosto de 2017.

Cultura|Ministério da Cultura deve liberar recursos para grupos de Fernando de Noronha

Os grupos culturais de Fernando de Noronha devem receber incentivo do governo Federal. A 
representante do Ministério da Cultura no Nordeste, Maria do Céu, visitou os representantes do 
Maracatu Nação Noronha (foto acima) para dar informações do edital que vai liberar recursos. 
O grupo foi criado na ilha há mais de dez anos por Ana  Martins, conhecida como Dona Nanete, 
que tem que 85 anos de idade e tem promovido manifestações culturais na ilha desde o período 
militar. Além Maracatu, Dona Nanete criou grupos teatrais e de dança como quadrilhas juninas, a 
produtora pode escolher qual modalidade fazer a inscrição no edital. 

Este é o primeiro edital de cultura popular lançado pelo Ministério da Cultura desde 2012 e o 
maior em número de premiações. Além do grupo de Dona Nanete, os candidatos podem se ins-
crever para participar do edital até 28 de agosto, on-line ou por via postal. Entre os critérios ava-
liados para obter a premiação estão: contribuição sociocultural que o projeto proporcionou às 
comunidades; melhoria da qualidade de vida das comunidades a partir de suas práticas culturais; 
e impacto social e contribuição para a preservação da memória e para a manutenção das ativida-
des dos grupos, entre outros.  

13 de agosto de 2017.
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Cultura|Projeto Viva Noronha é realizado na ilha

Em outubro a Administração da Ilha dá início ao projeto Viva Noronha. Até domingo (22), vão ser 
promovidas ações para comemorar o mês da criança com atividades esportivas. Estarão dispo-
níveis para a garotada brinquedos infláveis, muro de escalada, touro mecânico, pula-pula, entre 
outros. A programação também conta com show de mágica e humor com os mágicos Montanha 
e Crispim. O projeto também conta com trabalhos nas áreas cultural e de saúde. No mês de outu-
bro e novembro foi promovida uma programação especial para as pessoas da terceira idade, com 
jogos esportivos e baile musical com o cantor.

20 de outubro de 2017, por Ana Clara Marinho. 

Cultura|Crianças de Fernando de Noronha participam de oficinas de cinema e teatro
 
A garotada e os jovens da ilha participaram do evento Noronha EnCena. Foram promovidas ofi-
cinas de cinema, teatro e a exibição do documentário Uma Gota.Doc. O projeto é realizado Cine 
Porto e teve a participação do produtor Simão Felipe e da atriz e bailarina Fernanda de Freitas.

14 de novembro de 2017, por Ana Clara Marinho

Ação Social|Secretário Nacional da Pessoa com Deficiência analisa acessibilidade em Fernando 
de Noronha

Fernando de Noronha tem passado por mudanças para melhorar as condições para receber pes-
soas com deficiência. Algumas pousadas foram adaptadas, os profissionais de restaurantes foram 
treinados.  A Praia do Sueste tem uma cadeira especial para o banho, fruto do projeto Praia sem 
Barreiras, e uma rampa foi instalada até o Mirante dos Dois Irmãos.  Na ilha também é possível 
fazer o mergulho autônomo, com instrutores capacitados para atender os visitantes com neces-
sidades especiais. O secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marco Antônio 
Pellegrini (foto acima), esteve em Noronha e analisou a situação atual.

“Eu tive uma grata surpresa, Fernando de Noronha é lugar um voltado para o turismo que tem 
avançado na questão da acessibilidade. Tem também o interesse em melhorar o acesso para os 
moradores. Essa infraestrutura nasce a partir das pessoas com deficiência, mas também serve 
para os idosos, as crianças, as pessoas com mobilidade reduzidas”, disse Pellegrini.
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O secretário é tetraplégico, Marco Antônio Pellegrini foi assaltado e levou um tirou há 26 anos, 
quando perdeu os movimentos. “Naquele momento preferir não me aposentar, eu sou funcioná-
rio do Metrô de São Paulo, e passei a ser um exemplo.

22 de outubro de 2017.

Ação Social|Adilson Ramos comandou seresta em Fernando de Noronha

Ele tem 72 anos de idade, mas tem disposição maior que um jovem 20 anos. Adilson Ramos, que 
soma 57 anos de carreira, apresentou-se em Fernando de Noronha pela primeira vez na noite 
desse sábado (18).  O show foi uma homenagem à turma da boa idade e foi o ponto alto do pro-
jeto Viva Noronha, promovido pela Administração do Distrito. Os jovens também se divertiram.

19 de novembro de 2017, por Ana Clara Marinho.

Assistêmcia Social|Conferência debate prioridades sociais em Fernando de Noronha

A VI Conferência Distrital de Assistência Social, elegeu as prioridades de ações em Fernando de 
Noronha. O evento foi promovido na Escola Arquipélago pela Administração da Ilha e contou 
com a presença de Sara Rodrigues, da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Recife, e 
Joelson Rodrigues, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado.

“Nós estamos construindo as propostas na área de assistência social. Muita coisa avançou em No-
ronha, já existe o Cras (Centro de Referência da Assistência Social), mas é preciso avançar mais. É 
preciso estrutura e equipes, é importante de uma lei de ação social para ilha ter um fundo próprio 
e recursos para falicitar esse processo”, indicou Joelson Rodrigues.

O evento é o momento de ouvir a comunidade, o objetivo era eleger dez prioridades de trabalho 
para a Administração da Ilha, quatro indicações para o Governo do Estado e três prioridades para 
o Governo Federal.

25 de julho de 2017.
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Jurídico|Moradores de Fernando de Noronha recebem documento que regulariza terrenos 
desmembrados

A Administração de Fernando de Noronha fez a entrega de 23 Termos de Permissão de Uso do 
Solo (TPUS), beneficiando moradores bairros do Sueste e do Vai Quem Sabe, nessa quinta-feira 
(16). Fruto do resultado das reuniões realizadas no Conselho Distrital, o documento regulariza o 
desmembramento das áreas, ação que ajuda a reduzir o déficit habitacional na ilha.

17 de novembro 2017, por Ana Clara Marinho.

Jurídico|Conselheiros distritais de Fernando de Noronha são diplomados

O administrador da ilha, Luís Eduardo Antunes, esteve na cerimônia e reforçou a importância da 
Casa. “Antes tarde do que nunca, mas com a devida importância promovemos a solenidade de 
diplomação dos conselheiros distritais, os legítimos representantes da comunidade de Fernando 
de Noronha”, disse Antunes.

17 de novembro de 2017, por Ana Clara Marinho.

Saúde|Governo realiza ação de educação em saúde no Love Noronha

A Administração da Ilha aproveitou a realização do evento Love Noronha para realizar uma ação 
de educação em saúde, reforçando a campanha de combate as DSTs (Doenças Sexualmente Trans-
missíveis). O Governo distribuirá panfletos e cerca de 800 preservativos masculinos e femininos 
nas festas do Restaurante Pico, Bar do Meio e Bar do Cachorro.

01 de agosto de 2017.

Saúde|Fernando de Noronha vai ganhar espaço para guarda dos gatos selvagens

Fernando de Noronha registra o  crescimento no número de gatos selvagens, animais estão soltos 
na mata e passam a ser agressivos. Eles atacam outras espécies, como pássaros e mabuyas, e até 
humanos. Para combater o problema a ilha vai ganhar um gatil, o primeiro espaço desse tipo em  
Pernambuco. O anúncio foi feito pelo secretário de Turismo, Felipe Carreras.
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A cerimônia de instalação da Estação Animal foi realizada no auditório da Escola Arquipélago. 
O projeto terá 20 embaixadores que receberam uma comenda e a responsabilidade de divulgar 
a necessidade de respeito aos animais. “A gente acha necessário o poder público capacitar as 
pessoas, divulgar a  importância e o respeito aos animais. É um passo importante que o Governo 
do Estado dá, vamos estender essa ação aos municípios, Fernando de Noronha é o começo das 
atividades”, informou o secretário Felipe Carreras.

Saúde|Cirurgias plásticas reparadoras vão ser realizadas em Fernando de Noronha

Foi realizado no Hospital São Lucas (HSL), o VI ano de Cirurgias Plásticas Reparadoras para a co-
munidade de Fernando de Noronha. A ação é promovida pela Administração da ilha com espe-
cialistas.

30 de outubro de 2017, por Ana Clara Marinho

Saúde|Prevenção à gripe aviária: material genético é colhido nas aves domésticas de Fernando 
de Noronha
 
Os técnicos da Adagro (Agência de Defesa Agropecuária) e da Vigilância em Saúde da Adminis-
tração da Ilha, estão fazendo a coleta de material genético das aves doméstica de subsistência 
de Fernando de Noronha: galinhas, galos, patos e patas. O trabalho é mais uma etapa da ação 
de prevenção à gripe aviária (vírus Influenza) e a doença de Newcastle (patologia contagiosa que 
infecta as aves).
A ação está sendo feita nos dois sítios de aves migratórias de Pernambuco, Noronha e a Coroa do 
Avião (no município de Igarassu). 

O último levantamento feito na ilha foi em 2012, na época não foram constatados problemas nas 
aves de Noronha. O monitoramento é necessário por conta da passagem das aves migratórias, 
que podem contaminar o plantel local. “Fernando de Noronha é ponto de rota das aves migrató-
rias. Neste ano de 2017 foram constatados casos de Influenza nos Estados Unidos, México e Chile, 
sendo necessário fazer o monitoramento para evitar problemas”.

02 de novembro de2017, por Ana Clara Marinho.
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Saúde|Fernando de Noronha vai receber título na Causa Animal
Fernando de Noronha vai receber nesta sexta-feira (17), o título de localidade brasileira onde os 
alunos das escolas públicas foram formados nos conceitos da causa animal.  O reconhecimento 
acontece de quatro meses de atividades e três  módulos educacionais.

O título será entregue pela presidente da Confederação Nacional de Defesa Animal- Confaos- Ca-
rolina Mourão, em solenidade no Conselho Distrital às 09:00. Mais de 700 crianças e adolescen-
tes de Noronha, em idade escolar, participaram dos módulos desenvolvidos pelo Projeto Amiga 
Zetta, parceiro na educação da causa animal, da Estação Animal Pernambuco. 

"Foi importante sensibilizar os jovens de Fernando de Noronha sobre a importância desse tema, 
afinal o animal é um membro da família e a responsabilidade humana sobre eles deve ser apren-
dida desde cedo", disse o secretário de Turismo, Felipe Carreras. A Estação Animal Pernambuco 
da Secretaria de Turismo, com apoio da Administração da Ilha e foca os três pilares mais impor-
tantes da Causa: educação, castração e adoção.

16 de novembro de 2017, por Ana Clara Marinho.

Fiscalização|Decreto regulamenta o funcionamento e o comércio da Zona Portuária de Fernan-
do de Noronha

As embarcações que utilizam o Porto de Santo Antônio devem ancorar fora da área de circulação.
É proibida ainda, de acordo com o decreto, a pesca no local de manobra e tocar nos naufrágios. 
Entre outras medidas reguladoras como forma de garantir sustentabilidade ambiental da ilha.

“A publicação do Decreto é mais um passo que estamos dando no sentido de organizar toda a 
área do Porto de Santo Antônio. A nossa intenção é proporcionar um local adequado para os tu-
ristas, comerciantes, donos de embarcações e para os ilhéus de uma forma geral, já que o local 
é bastante procurado por todos, por conta das características que só o porto tem. Essa é uma 
forma, acima de tudo, de proteção ao ecossistema daquela área, que é bastante movimentada”, 
informou o administrador de Fernando de Noronha, Luís Eduardo Antunes.

01 de novembro de 2017, por Ana Clara Marinho.
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SUTOF|Porto de Fernando de Noronha é registrado
 
O Porto de Santo Antônio, ancoradouro de Fernando de Noronha, foi homologado na Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). O local passa a ser uma Instalação Portuária sob 
Registro.Com o registro agora o Governo pode fazer a captação recursos externos para melhorias 
e investimentos.

"É um pleito histórico desde que a atual gestão assumiu. A partir desse momento serão feitas 
exigências de fiscalização, segurança, melhorias na infraestrutura, entre outras intervenções, mas 
a grande vantagem desse registro é que agora cumprimos a exigência que viabiliza a captação de 
recursos federais para investirmos na área a fim de oferecer instalações de qualidade à popula-
ção. Foi alcançada uma grande e essencial ferramenta para dar andamentos a projetos pensados 
para o Porto de Santo Antônio", palavras do superintendente de Finanças da Administração do 
Distrito, Rodrigo Valença.

O Governo do Estado, elaborou um projeto arquitetônico para a construção do terminal de passa-
geiros, embarque e desembarque, a passarela de passeio e a instalação da iluminação. O projeto 
prevê que o material usado será madeira de lei, maçaranduba ou jatobá. Também está prevista 
a obra de recuperação da estrutura de carga e descarga do Porto de Santo Antônio. Essas são as 
prioridades na captação de recursos para o ancoradouro.

24 de agosto de 2017.

SUTOF|Governo discute comércio de praia em Fernando de Noronha

Em ação para ordenar o comércio ambulante nas praias, o administrador da ilha, Luís Eduardo 
Antunes, recebeu esta semana os ambulantes avaliar normas do serviço da venda de produtos e 
locação de equipamentos, como guarda-sol, pranchas e material de mergulho. 

O governo local identificou um crescimento desordenado do comércio nas praias. A Administra-
ção do Distrito fechou parceria com a Secretaria de Controle Urbano da Prefeitura do Recife, téc-
nicos vieram à ilha e fizeram levantamento. Foram estabelecidos critérios atividade de prestação 
de serviços e comércio na praia. A partir daí foram realizadas fiscalizações e os irregulares foram 
proibidos de trabalhar.

O Conselho Distrital recebeu os comerciantes e foi criada uma comissão especial que elaborou os 
critérios para regularizar a situação dos ambulantes. A partir de agora para se candidatar a uma 
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vaga em uma das praias. O principal requisito é ser morador permanente, mas o direito não pode 
ser exercido por terceiros. Até esta sexta-feira (6) os critérios serão comunicados aos comercian-
tes.

06 de outubro de 2017, por Ana Clara Marinho 

SUTOF|Fernando de Noronha adere ao sistema integrado de empresas “Redesim”

O administrador de Fernando de Noronha, Luís Eduardo Antunes, e a presidente da Junta Comer-
cial de Pernambuco (Jucepe), Taciana Bravo, firmaram parceria para integrar e a ilha a Redesim, 
sistema que interliga pela internet instituições envolvidas no processo de registro comercial. O 
objetivo é agilizar os tramites para abertura de empresas no estado.

A partir de agora a Administração Distrital vai receber de imediato as informações aa Redesim, 
sobre o cadastro de empresários que desejam abrir novos negócios em Noronha. “O convênio de 
adesão com a Jucepe é mais um passo importante para Fernando de Noronha. Teremos o maior 
controle das empresas do Distrito. O sistema também beneficiará os empresários quanto a “des-
burocratização” no processo de abertura de um negócio na ilha ”, de acordo com o administrador, 
Luís Eduardo Antunes.

19 de outubro de 2017, por Ana Clara Marinho

Infraestrutura|Via de acesso à Vila dos Remédios é recuperada

A rua da Consolação, via que dá acesso à parte histórica da Vila dos Remédios, conhecida como 
“ladeira do cemitério”, foi recuperada. Os moradores da área esperavam a manutenção há 17 
anos. O serviço foi executado em quatro dias, foram utilizados no trabalho os equipamentos 
cedidos pela Casa Militar, uma patrol ou motoniveladora e retroescavadora. Os representantes 
do Conselho Distrital e o administrador de Fernando de Noronha, Luís Eduardo Antunes, fizeram 
vistoria na via recuperada.  

16 de outubro de 2017.
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Infraestrutura|Assinada a ordem de serviço para obra da rodovia de Fernando de Noronha

O superintende Regional do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), 
Cacildo Medeiros, assinou nesta quarta-feira (1), a ordem de serviço para recuperação da BR 
363, em Fernando de Noronha.  A rodovia federal tem 7,5 quilômetros e devem ser gastos R$ 12 
milhões na obra. Acompanharam a assinatura o presidente do Conselho Distrital, Ailton Júnior, o 
diretor de Infraestrutura da Administração da Ilha, Daniel Bezerra, e o administrador de Noronha, 
Luís Eduardo Antunes. “É uma grande conquista, trazida pelo Governo de Pernambuco, para o 
povo de Fernando de Noronha. Estamos muitos felizes em ter articulado para que esse projeto 
tenha saído do papel para a assinatura do superintendente do DNIT”, Palavras do Administrador.

31 de outubro de 2017, por Ana Clara Marinho.

Procon|Rede de Defesa do Consumidor é instalada em Fernando de Noronha

A Administração da Ilha e o Procon lançaram no Fórum Roberto Lins, em   Fernando de Noronha, 
a Rede do Consumidor.  A ideia é realizar ações conjuntas dos órgãos do Governo em defesa 
dos consumidores. Os trabalhos vão contar com a participação do Tribunal de Justiça, Ministério 
Público, Defensoria Pública, Secretaria de Defesa Social  e  Administração de Noronha e  Procon.

26 de outubro de 2017, por Ana Clara Marinho.

Meio ambiente|Governo de Pernambuco fecha parceria com Estados Unidos para ações em 
Fernando de Noronha

Agora é oficial,foi firmado o acordo de parceria entre o Governo de Pernambuco e os Estados 
Unidos para desenvolver ações em Fernando de Noronha. O memorando de compromissos foi 
assinado pelo o governador Paulo Câmara e o cônsul dos Estados Unidos, John Barret (foto aci-
ma), no Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

“É um momento importante, um compromisso do governador e também do Consulado Ameri-
cano para facilitar, criar políticas de incentivo para que as empresas venham nos ajudar na im-
plantação de soluções inovadoras, junto com a comunidade local”, informou o secretário de Meio 
Ambiente, Sérgio Xavier.
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O secretário esteve em Noronha com comitiva norte-americana para dar início as atividades na 
área de energia renovável. Estão sendo investidos R$ 26 milhões pela Companhia Energética de 
Pernambuco (Celpe) na geração e armazenamento de energia, o que deve resultar na redução da 
produção de gás carbônico.

22 de julho de 2017.

Meio Ambiente|Agenda Ambiental será implantada em Fernando de Noronha
 
Com o objetivo de implementar práticas de sustentabilidade na gestão, visando obter eficiência 
na atividade pública, reduzindo gastos e promovendo a preservação do meio ambiente, a Admi-
nistração da ilha criou em Fernando de Noronha a Comissão Gestora da Agenda Ambiental na Ad-
ministração Pública – A3P. Uma agenda deve ser implantada com ações na área de preservação 
do meio ambiente. A comissão prevê trabalhos socioambientais para atender o Termo de Com-
promisso Ambiental (TAC), assinado entre a Administração da Ilha e o Ministério Público Estadual.

Patrimônio|Novo tombamento de Fernando de Noronha é publicado

Novo tombamento de Fernando de Noronha foi publicado no Diário Oficial. A partir da publicação 
ficam preservados o Palácio de São Miguel, Forte de Santana (o Forte dos Remédios e a Igreja já 
são tombados), Capela de São Pedro, Forte de Santo Antônio, Air France, Forte Nossa Senhora 
da Conceição, um Iglu do Bolbró, Forte do Boldró e Capela da Quixaba. Além dos monumentos 
tombados, as áreas do entorno desses imóveis devem ser preservadas.

A publicação coloca um fim na polêmica criada desde que a ilha foi tombada por completo pelo o 
Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em caráter provisório, no ano pas-
sado.   O tombamento anterior incluía todas as casas, prédios públicos e até a paisagem da ilha, 
como o Morro do Pico, as praias e o Morro Dois Irmãos.

O tombamento completo ampliava a burocracia para construções em Noronha, incluindo na Zona 
Urbana, uma vez que para início das obras seria necessária aprovação do Iphan, além da Adminis-
tração da Ilha e órgãos ambientais.  O tombamento completo foi reprovado pelos moradores e o 
Conselho Distrital. Uma longa negociação foi realizada entre os Governos Estadual e Federal até 
a versão final do tombamento, preservando as áreas históricas.

09 de agosto de 2017.
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Inaugurada a requalificação do Conselho Distrital de Fernando de Noronha

A sede Conselho Distrital, casa de trabalho dos representantes dos moradores Fernando de No-
ronha, foi requalificada.  A Administração da Ilha executou a obra de reforma nos últimos quatros 
meses e foram gostos 330 mil reais. A cerimônia de inauguração foi realizada com a participação 
de Luis Eduardo, Felipe Carreras e Ailton Júnior que descerraram a placa.

A sessão marcou a volta ao trabalho, depois do recesso, e prestigiada. A cerimônia contou com a 
presença dos conselheiros distritais, representantes do governo local, Aeronáutica, Instituto Chi-
co Mendes da Biodiversidade, comunidade, o administrador do Distrito, Luís Eduardo Antunes, e 
o secretário de Turismo, Felipe Carreras.

“O Conselho traduz os anseios dos moradores de Noronha, é através desta Casa que as reivindica-
ções do povo da ilha chegam ao poder público. Pelas relações que eu tenho vivido em Fernando 
de Noronha não poderia deixar de fazer parte desta reinauguração que simboliza, por parte da 
Administração do Distrito e do Governo de Pernambuco, a Casa do povo ”, afirmou o secretário 
Carreras.

03 de agosto de 2017.

Conselho Distrital realizada conciliação para ordenamento de área em Fernando de Noronha

Foi realizada no Conselho Distrital reunião para fechar acordo entre os moradores para desmem-
bramento de terrenos, que serão utilizados para moradia. Na noite dessa terça-feira (12), a ses-
são foi promovida para analisar a região da Lagoa, na Vila do Trinta.

O arquiteto da Administração da Ilha, João Rocha, apresentou os mapas e a sugestão. “Nós esta-
mos apresentando as cercas históricas das famílias e tentando regularizar. A ideia é transformar 
em terrenos plurifamiliar ou executar o desmembramento para atender aos moradores do local, 
não são novos lotes “

De início ocorreram alguns questionamentos, mas ao final do debate foi possível regularizar dez 
terrenos, beneficiando 19 famílias. “É um direito meu, a área era do meu avô, que por motivo 
de saúde teve que deixar o terreno. Nada mais justo que os netos sejam priorizados nesse terre-
no. Fiquei muito satisfeita e feliz“, afirmou Karla Simone Morais de Oliveira, a última moradora 
a concordar com a proposta. Acontece a reunião para que moradores ajudem a decidir em um 
processo transparente.

13 deoutubro de 2017.
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EREM e Creche|Quadra coberta e ônibus escolar são entregues em Fernando de Noronha

Os estudantes de Fernando de Noronha esperavam com ansiedade, os alunos e os pais estiveram 
na cerimônia de inauguração da quadra coberta da Escola Arquipélago. O espaço foi requalifica-
do, foram invertidos R$ 1.008.000,00. A comunidade da ilha também recebeu dois ônibus escola-
res, adquiridos com recursos do Ministério da Educação, no valor de R$ 530.000,00.
 
O evento contou com a presença do administrador da ilha, Luís Eduardo Antunes, o secretário de 
Educação, Fred Amâncio, o representante do Ministério da Educação, Fernando Souza, e o pre-
sidente do Conselho Distrital, Ailton Júnior. Os empresários locais foram representados por José 
Maria Sultanum.

 “Nós ficamos muito contentes em viabilizar a nova quadra coberta. Nós fizemos parceria com a 
Administração da Ilha, executamos melhorias na Escola Arquipélago, climatizamos as salas, am-
pliamos a Creche Bem-Me-Quer e devemos fazer novos investimentos para que a educação da 
ilha cresça ainda mais”, afirmou o secretário Fred Amâncio
“A licitação para obra do Centro Bem-Me-Quer já foi realizada, a previsão inicial era gastar R$ 
3.800.000,00.  Na licitação que fizemos esse valor foi reduzido para R$ 3.000.000,00.  Eu acredito 
que em 30 dias devemos dar ordem de serviço”, previu o administrador, Luís Eduardo Antunes.  

23 de agosto de 2017.

EREM|Estudantes de Fernando de Noronha recebem mais um ônibus

Na tarde desta sexta-feira (25), a comunidade de Fernando de Noronha recebeu mais um ônibus 
escolar. Esse é o terceiro veículo entregue esta semana, dois serão utilizados pelos alunos da Es-
cola Arquipélago e o terceiro será usado pelas crianças do Centro Integrado Bem-Me-Quer.

Além do administrador da ilha, Luís Eduardo Antunes, e os conselheiros distritais, a entrega do 
ônibus contou com a presença do deputado federal Betinho Gomes (PSDB), autor da emenda 
parlamentar que possibilitou a liberação  do recurso para compra do novo veículo.  O ônibus, que 
custou 250 mil reais,  tem tração nas quatro rodas e está preparado para circular em locais de 
difícil acesso.

Betinho é filho de Elias Gomes, ex-administrador da ilha. “A minha relação com Noronha é antiga, 
vem desde o tempo que meu pai foi administrador, há mais de 20 anos.  Nós não temos relação 
apenas de trabalho, é uma relação de amor. ", informou Betinho Gomes.

25 de agosto de 2017.
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Coordenadoria Administrativa|Administração de Fernando de Noronha reforça ações com uso 
de motos

Administração de Fernando de Noronha fez a entrega de seis motos nesta, que vão usadas pelos 
profissionais do Governo para agilizar o atendimento ao público e a fiscalização. Os veículos são 
ser utilizados pelos setores de infraestrutura, informática, esportes, oficina/transportes e ainda 
para entrega de correspondência. As motos foram adquiridas com recursos próprios , o valor foi 
de R$ 50.690,00.

11 de agosto de 2017.

Começa obra de recuperação das ruas de Fernando de Noronha

Parece Miragem mas não é. Iniciada a obra de recuperação de 17 ruas de Fernando de Noronha.

25 de julho 2017.
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