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SEXTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021| EDIÇÃO Nº 15 |  ANO V | 7.500 EXEMPLARES  

Proedi mantém empresas e atrai 
novos investimentos e empregos
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 3 E 4 | Programa de incentivos fiscais do Governo do Estado fomenta investimentos em diversas regiões do Estado, gerando emprego e renda. Mais recente investimento foi o anúncio
do início da produção, em março próximo, do beneficiamento de castanhas de caju pela Best Nuts, em Mossoró. Serão 400 novos empregos. Secretário de Desenvolvimento Econômico destaca avanços e projeta futuro
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Restaurante Popular 
ganha mais eficiência

Itep e Polícia Militar terão 
novos concursos públicos

Governo do RN amplia 
atendimento obstétrico

ASSISTÊNCIA. 14 | Ajustes no 
fornecimento de alimentos geram uma 
economia de R$ 10 milhões no ano. 
Secretaria planeja refazer licitações

OPORTUNIDADE. 7 | Serão 276 vagas para 
o Instituto Técnico e Científico de Perícia 
(Itep) e 211 vagas para oficiais da Polícia 
Militar, anunciou a governadora

SAÚDE. 6 | Investimentos de R$ 3,6 
milhões em pronto socorro do Hospital 
Regional Monsenhor Antônio Barros 
beneficiam  usuários do Agreste PotiguarPrograma serve 42 mil refeições/dia

SANDRO MENEZES / GOVERNO DO RN ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Becker também gera empregos

GOVERNO DO RN 
AMPLIA ACESSO 
À AGUA

Por meio do projeto 
“RN+Água”, gestão estadual 
amplia infraestrutura hídrica e 
realiza perfuração de 130 poços no 
Rio Grande do Norte. Entrega de 
sementes garante plantio. Pág. 12
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Estimular a produção de grãos 
nos municípios do litoral do 
Rio Grande do Norte. Este 

é o objetivo do programa RN + 
Grãos lançado no início do mês 
pela governadora Fátima Bezer-
ra. Executado pela Secretaria da 
Agricultura, da Pecuária e da Pesca 
(Sape) e com orientação técnica da 
Empresa de Pesquisa Agropecuá-
ria do Rio Grande do Norte (Em-
parn) e da Empresa de Extensão 
Rural (Emater/RN), o programa vai 
aproveitar o potencial de chuvas 
na região Leste, próximo à faixa 
litorânea, que oscila entre 1.200 
e 1.800 milímetros por ano e tem 
disponível 300 mil hectares.

“Este é mais um programa que 
vem para atender as demandas do 
nosso povo. O RN tem atividades 
consolidadas na avicultura e na pe-
cuária leiteira que demandam alto 
consumo de grãos. Com a produ-
ção local, aproveitando estas áreas 
onde não há di� culdade hídrica, 
estaremos estimulando a ativi-
dade e proporcionando redução 
de despesas aos pecuaristas e ao 
avicultores diretamente”, a� rmou 
a governadora, professora Fátima 
Bezerra, para acrescentar: “o RN + 
Grãos signi� ca cidadania e desen-
volvimento. Venho do sertão, sou 
de origem popular e senti na pele 
os efeitos dramáticos da seca. O 
RN + Grãos é uma proposta de par-
ceria inovadora, sendo mais uma 
medida que traduz nosso compro-
misso de gestão com parcerias e 
diálogo”.

A governadora também citou 
ações como os programas para as 
entregas de sementes de milho, 
feijão e outras plantas e as se-
mentes crioulas - o maior do país 
-, que tiveram lançamentos neste 
mês. Somados, os dois programas 
ultrapassam as 670 toneladas de 
grãos.

Registrou ainda que o RN + 
Grãos é uma política que visa pro-
mover mais cidadania, trabalho 

Governo lança “RN + Grãos” para 
estimular produção no litoral potiguar
AGRICULTURA | Programa terá 10 unidades demonstrativas de produção de grãos, nas variedades de soja, sorgo e milho, em sequeiro (sem irrigação) no cinturão verde do RN. Segundo 
governadora, trata-se de uma política que visa promover mais cidadania, trabalho e dignidade à população. Ação tem apoio de Agência de Fomento e bancos do Brasil e do Nordeste

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Governadora Fátima Bezerra discursa durante lançamento do programa RN+Grãos, que vai aproveitar potencial da região litorânea do Estado

e dignidade à população. “Não te-
nho dúvida que o projeto piloto vai 
vingar e bene� ciar a agricultura e 
pecuária.  É o governo e a inicia-
tiva privada, pequenos e grandes 
produtores, fazendo o que é me-
lhor para todos no RN. Com cria-
tividade e planejamento estamos 
proporcionando mais alimento, 
cidadania e progresso para o nosso 
estado”.

O RN + Grãos terá 10 unida-
des demonstrativas de produção 
de grãos, nas variedades de soja, 
sorgo e milho, em sequeiro (sem 
irrigação) no cinturão verde do 
RN. “Esta é uma iniciativa na qual 
acreditamos nos bons resultados. 
Vamos provar aos produtores que 

é possível produzir com qualida-
de e produtividade nessa região”, 
declarou o secretário de Estado da 
Sape, Guilherme Saldanha.

Guilherme Saldanha acrescen-
tou que diante da necessidade de 
grãos no RN, a Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimento) não 
consegue atender su� cientemen-
te. Além disso, os grãos produzi-
dos em outras estados como To-
cantins, Goiás, Mato Grosso, São 
Paulo e Minas Gerais, têm preços 
do produto e do frete elevados. 
“Produzindo aqui teremos custos 
mais vantajosos e a segurança do 
abastecimento. É dinheiro que per-
manece e circula em nosso estado”, 
pontuou o secretário.

Este é mais um programa 
que vem para atender 
as demandas do nosso 
povo. O RN tem atividades 
consolidadas na avicultura 
e na pecuária leiteira que 
demandam alto consumo de 
grãos”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

O presidente da Anorc (As-
sociação Norte-rio-grandense de 
criadores), Marcelo Passos, disse 
que “o governo da professora Fáti-
ma Bezerra é desenvolvimentista. 
E hoje o governo promove uma 
revolução, porque podemos sim 
produzir no litoral. Mas, para que 
isso aconteça, precisamos de cré-
dito. Este programa é algo novo e 
que vai acontecer neste governo.  
Tenho certeza disso. O Governo 
pode contar com a Anorc e com o 
produtor rural, pois será um pro-
grama vitorioso”.

José Álvares Vieira, presidente 
do Conselho Administrativo do 
SENAR-AR/RN e presidente da 
Federação da Agricultura do RN 
(Faern),  considerou o novo pro-
grama “uma proposta pró-ativa 
do governo que merece parabéns. 
A tendência é de alta no preço dos 
grãos e o semiárido é a última fron-
teira agrícola do Brasil”.

O novo programa tem apoio de 
empresas produtoras de insumos 
e sementes e � nanciamento pela 
Agência de Fomento do RN (AGN), 
Banco do Brasil (BB) e Banco do 
Nordeste (BNB). As áreas a serem 
cultivadas serão cedidas por pro-
dutores parceiros.

Participaram do evento o vi-
ce-governador Antenor Roberto; 
o secretário estadual de Desen-
volvimento Rural e da Agricultura 
Familiar (Sedraf), Alexandre Li-
ma; coordenador da Defesa Civil 
estadual, tenente-coronel Marcos 
Carvalho; superintendente fede-
ral da Agricultura, Roberto Papa; 
diretores e servidores da Emparn, 
Idiarn, Sedraf, Emater, Idema, 
Igarn, Semarh, AGN, Banco do 
Brasil, BNB,  Anorc, Ancoc, Aclap, 
Asserc, Acosc, Sindleite, Faern/Se-
nar, Diba, Femurn, Asplan, Fetarn, 
Fetraf, representantes das empre-
sas Agrop, Agromatos, Santana 
Sementes, Fortegema, Guaraves, 
Prefeituras, Ypioca, Agrícola Famo-
sa, Usina Estivas, Cooplacana.
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O Proedi - Programa de Estí-
mulo ao Desenvolvimento 
Industrial do RN, aprimorado 

em 2019 pelo Governo do Estado, 
continua recuperando a indústria 
local. No mês passado, a governa-
dora Fátima Bezerra recebeu a con-
� rmação do início da produção, em 
março próximo, do bene� ciamento 
de castanhas de caju pela Best Nuts, 
em Mossoró. A Best Nuts vai gerar 
inicialmente 400 empregos diretos e 
funcionar na antiga A� cel, fechada 
há seis anos.

“Em meio a esta forte crise sani-
tária temos a con� rmação de que a 
Best Nuts inicia suas atividades em 
Mossoró. Digo, seguramente, que 
isso é resultado das ações do nosso 
governo e, especi� camente da refor-
mulação do antigo Proadi, que pas-
samos a denominar Proedi. O Proedi 
incentiva a permanência e atração 
de indústrias para o Rio Grande do 
Norte e conteve o � uxo migratório 
de empresas do RN para outros es-
tados. Isso signi� ca mais empregos 
e mais cidadania para a população 
do estado”, a� rmou a governadora 
Fátima Bezerra.

A a� rmação da governadora 
sobre a importância do Proedi foi 
rea� rmada pelo diretor da Best Nuts, 
José Luiz: “Sem o Proedi, com certeza 
a nossa seria mais uma empresa a se 
instalar no Ceará”, declarou, acres-
centando que a produção começa no 
início de março com 400 funcionários 
e em setembro deve chegar a 700.

O secretário de Estado do Desen-
volvimento Econômico, Jaime Cala-
do, reforçou que o Proedi incentiva 
o desenvolvimento socioeconômico 
do Estado. Além da Best Nuts em 
Mossoró, outra indústria de bene� -
ciamento de castanha de caju voltará 
a operar nos próximos meses em São 
Paulo do Potengi, com apoio do Pro-
edi. “Neste caso a empresa vai gerar 
inicialmente 150 empregos diretos”, 
ressaltou Jaime Calado, acrescen-
tando que a demanda por castanha 
estimula a cultura do cajueiro.

Ainda sobre a importância do 
Proedi, o deputado estadual Bernar-
do Amorim disse que a iniciativa da 
administração estadual em moder-
nizar a legislação de incentivos � s-
cais à indústria, teve o seu apoio para 
aprovação na Assembleia Legislativa 
e se consolidou como “instrumento 
importante para levar desenvolvi-
mento aos municípios localizados 
após a Reta Tabajara”.

Acompanhada também pelo 
vice-governador Antenor Roberto e 
pelos secretários-adjuntos da Sedec 
e do Gabinete Civil, Sílvio Torquato 
e Socorro Batista, respectivamente, 
a governadora recebeu, além de José 
Luiz, os diretores da Best Nuts - José 
Pedro e Samuelson Pinto.

A governadora Fátima Be-
zerra visitou as instalações da 
empresa Becker – que há 35 anos 
atua no mercado pro� ssional de 
higiene e limpeza – e da Usina Es-
tivas, que produz açúcar, etanol e 
energia. Fátima Bwezerra consta-
tou os benefícios oportunizados 
aos empreendedores a partir do 
Programa de Estímulo ao Desen-
volvimento Econômico (Proedi).

Durante visita à Becker, a 
chefe do Executivo estadual foi 
acompanhada pelo diretor pre-

sidente, Astriel Mendonça, e pela 
diretora � nanceira, Kátia Harrop. 
Ambos explicaram que, devido à 
adesão da empresa ao Proedi, e 
mesmo durante a crise � nancei-
ra ocasionada pela pandemia da 
Covid-19, conseguiram gerar R$ 
13 milhões que foram totalmen-
te revertidos em investimentos 
e, assim, foi possível manter o 
emprego de todos os 420 funcio-
nários. Astriel também disse que 
a empresa busca avanços. “Não 
houve demissões. Este ano ainda 
vamos instalar uma nova fábrica. 
Serão mais 100 empregos”, frisou.

Astriel elogiou o trabalho do 
governo junto ao empresariado 
potiguar. “Este é o governo mais 
próximo que nós tivemos, que 
agrega, que dá apoio. E isso é 
muito importante”. A governa-
dora agradeceu as palavras do 
diretor e a� rmou que “essa é a 
marca do Governo, a qual não 
abrimos mão: diálogo, transpa-
rência e seriedade”.

“É uma alegria estar de volta 
e constatar o trabalho de vocês e 
saber que, apesar da crise, vocês 
mantiveram todos os postos de 
trabalho, não demitiram e ainda 
expandirão o número de postos de 
trabalho”, celebrou a governadora.

Fátima Bezerra lembrou que o 
Proedi nasceu de uma necessidade 
urgente de reformulação da políti-
ca fiscal no Rio Grande do Norte.

“As empresas, os empregos, 
estavam deixando o Rio Grande 
do Norte. O desenvolvimento da 
economia estava represado. Não 
havia políticas � scais atrativas. 
Estava convencida de que a mu-
dança era necessária e dei o sinal 
verde. Foi daí que surgiu esse 
programa e, hoje, estamos aqui 
colhendo os frutos”, destacou.

“Estou emocionado em ver 
a sensibilidade da governadora. 
A Becker aumentou empregos e 
anunciou mais 100 novas vagas 
de trabalho, além de ser uma 

empresa que usa energia verde 
- modelo que a Europa gostaria 
de ter”, disse o secretário Jaime 
Calado. Em consonância, o se-
cretário de Estado da Tributação 
(SET), Carlos Eduardo Xavier, 
acrescentou: “o Proedi é a prova 
de que é possível fazer o Brasil 
dar certo. É o melhor para o RN”.

USINA ESTIVAS
Já na Estivas, Fátima foi re-

cebida pelo presidente Eduardo 
Monteiro e por todo o corpo 
executivo da companhia, além 
da apresentação dos excelentes 
resultados da produção nos últi-
mos dois anos e a expectativa de 
novas metas para 2022.

Foram mostrados também 
aspectos técnicos como a atual 
forma de plantio, o enfrenta-
mento do período sem chuvas, 
estruturas de irrigação, áreas 
recuperadas e em expansão. O 
gestor expôs que a Usina ampliou 
o sistema de irrigação por goteja-
mento, o transporte de cargas e a 
estrutura de colheita mecaniza-
da. “Graças ao Proedi consegui-
mos fazer estes investimentos”, 
a� rmou Eduardo Monteiro.

Grande produtora de açúcar, 
detentora das marcas Estrela e 
Dumel (produtos distribuídos 
nacionalmente e para o exterior), 
a usina espera produzir na safra 
2020/2021 2.817.342 sacos. Serão 
525.711 sacos a mais que na safra 
2019/2020. A meta da compa-
nhia é atingir 3.121.200 sacos na 
produção 2021/2022.

O etanol também tem expec-
tativa de superar a produção da 
safra passada. Foram 22.155.894 
litros entre 2019/2020. Para a 
safra 2020/2021 as projeções 
são ainda melhores. Da meta de 
27.542.718 litros, 23 milhões já 
foram comercializados. E para 
a próxima safra, a empresa quer 
atingir a produção de 42.797.500 
litros.

Atraída pelo Proedi, empresa vai 
gerar 400 empregos em Mossoró
INCENTIVOS | Proedi incentiva a permanência e atração de indústrias para o Rio Grande do Norte e contém fluxo migratório de empresas do RN para outros estados. Isso significa mais 
empregos e mais cidadania para a população, afirmou a governadora Fátima Bezerra. Programa concede incentivos fiscais para empresas que gerem emprego e renda no Estado

Proedi incentiva desenvolvimento socioeconômico do Estado ao conceder incentivos fiscais

EMPRESAS BENEFICIADAS 
PELO PROEDI ANUNCIAM 
NOVOS INVESTIMENTOS
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O secretário estadual de De-
senvolvimento Econômico, 
Jaime Calado, a� rma que a 

meta para 2021 da atual gestão es-
tadual é atrair mais investimentos 
para o Estado, que gerem emprego e 
renda. Nesta entrevista exclusiva, ele 
faz um balanço das ações realizadas 
em 2020 e projeta o próximo ano. 
Con� ra:

AGORA ESTADO - Conside-
rando que 2020 foi um ano atípi-
co, com diversos obstáculos para 
a economia em razão da pande-
mia do novo coronavírus, como 
o senhor avalia o desempenho da 
Sedec durante o último ano?

JAIME CALADO - Avalio 
positivamente. Nós criamos a 
Câmara Setorial de Energia, que 
tem tido uma atuação muito 
e� ciente, até por ser o setor que 
mais tem investido no Estado. Só 
na área de energias renováveis, 
conseguimos mais de 7 bilhões 
de reais em projetos já contrata-
dos. Na parte mineral também 
tivemos avanços, e, � nalmente, 
um marco histórico para nosso 
estado: a aprovação da Lei Geral 
da Micro e Pequena Empresa, 
que é um divisor de águas.

Também articulamos junto 
ao setor privado, por determi-
nação da governadora Fátima 
Bezerra, o maior programa de 
distribuição de máscaras de 
pano do Brasil, e com isso man-
tivemos mais de 3 mil empregos 
nas nossas o� cinas de costura 
em um período em que estava 
tudo parado. Foram 7 milhões 
de unidades distribuídas nos 167 
municípios do RN.

AGORA ESTADO - Quais 
ações a Sedec considera priori-
tárias para superar a crise?

JAIME - Em primeiro lugar, 
vacina para todos. A Sedec, jun-
to ao colegiado de secretários 
estaduais de Desenvolvimento 

Econômico, Industria e Comér-
cio do Brasil emitiu uma nota 
sobre isso. Sem vacina, não há 
desenvolvimento. Em segundo 
lugar, o auxílio emergencial, 
que, ao nosso ver, deve servir 
de base para um projeto de 
renda mínima como política 
permanente para o enfrenta-
mento da miséria. Terceiro, a 
ajuda � nanceira aos estados 
e municípios para enfrentar 
o restante dessa crise trazida 
pela pandemia. A� nal, os es-
tados e municípios � cam com 
suas receitas prejudicadas e é 
quem vai diagnosticar e tratar 
os doentes e as sequelas, que 
são muitas. E por � m, apoio e 
crédito às empresas, pequenas, 
médias e grandes, porque são 
elas que geram empregos.

AGORA ESTADO - Uma das 
primeiras ações da Secretaria de 
Desenvolvimento, no início da 
gestão da governadora Fátima 
Bezerra, foi a criação das câma-
ras setoriais. Quais foram os re-
sultados já alcançados?

JAIME - Tudo que a gente tem 
procurado fazer aqui passa pelas 
Câmaras. Foi o caso do Proedi, por 

exemplo, que foi discutido nas seis 
Câmaras Setoriais e por isso está 
dando tão certo. O Proedi é um 
sucesso em todos os sentidos. Ele 
interrompeu a evasão de empregos. 
Hoje, nossas empresas deixaram de 
se mudar daqui e estão investindo 
com força. Estamos agora reorgani-
zando os distritos industriais.

AGORA ESTADO - A Sedec 
planeja criar novas câmaras se-
toriais?

JAIME - Sim. A próxima a ser 
criada será a Câmara Setorial da 
Micro e Pequena Empresa, à luz 
da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa.

AGORA ESTADO - Sobre os 
novos Distritos Empresariais 
anunciados recentemente pela 
Sedec, o Governo do Estado pre-
tende � rmar uma parceria com 
os municípios para a instalação 
destes equipamentos?

JAIME - Sim. A Sedec fará 
parcerias com os municípios, 
por meio de convênios, e eles 
disponibilizarão os terrenos pa-
ra a instalação dos Distritos. Na 
Sedec, � zemos estudos e prepa-
ramos os documentos com toda 

a orientação necessária para a 
elaboração destes equipamen-
tos, que trazem mudanças im-
portantíssimas em relação aos 
antigos distritos industriais. Isso 
porque o setor que mais cresce 
no mundo é o de serviços, e nós 
tivemos três casos de empresas 
nacionais de logística que que-
riam se instalar nos distritos in-
dustriais, que é o que tínhamos 
até então, e não podiam porque 
a lei permite apenas indústrias. 
Então, os novos distritos são 
“empresariais”, porque, além das 
indústrias, vão poder abrigar ser-
viços, comércio, e tudo o mais.

AGORA ESTADO - Quais serão 
os municípios contemplados? E 
quais os critérios para a escolha 
dos municípios?

JAIME - Nossa meta é a cria-
ção de 10 distritos empresariais, 
contemplando as 10 regiões do 
Estado. Este ano, pretendemos 
alcançar quatro ou cinco unida-
des, começando por Caicó, São 
Paulo do Potengi, Canguaretama 
e Currais Novos.

AGORA ESTADO - Quais 
avanços podemos esperar para 
este ano no setor de energias re-
nováveis?

JAIME - Nós demos anda-
mento ao Atlas Eólico e Solar, 
que vai ser de grande valia para 
investimentos, e que vai medir 
nossa capacidade, tanto em 
terra quanto no mar, avaliando 
os ventos em até 200 metros de 
altura. Essas informações serão 
oferecidas em tempo real às 
empresas, investidores e insti-
tuições durante 10 anos. Há um 
grupo de trabalho trabalhando 
fortemente sobre energia eólica, 
“onshore” e “o� shore”, energia 
solar, hidrogênio verde e gás 
comprimido liquefeito. Outro 
assunto importante é a instala-
ção de um porto-indústria para 

a energia eólica no território 
potiguar. No último ano, pela 
primeira vez, foram apresenta-
dos projetos para a energia eóli-
ca “o� shore”, uma nova fronteira 
econômica para o nosso estado.

AGORA ESTADO - Como está 
a receptividade dos empresá-
rios com relação à nova políti-
ca de incentivos do Governo do 
Estado?

JAIME - A política econômi-
ca implementada no governo da 
professora Fátima Bezerra é um 
sucesso tão forte que, no ano de 
2020, com toda essa catástrofe 
que tivemos, o Rio Grande do 
Norte aumentou o número de 
trabalhos com carteira assinada.  
Parece um milagre. Na verdade, 
vários setores realmente cresce-
ram após os incentivos, e não foi 
só a indústria. Temos o exemplo 
de Pau dos Ferros, que está ins-
talando três “atacarejos”, geran-
do pelo menos 150 empregos 
cada um. Antes, as pessoas que 
moravam naquele município 
compravam no Ceará e na Pa-
raíba. Com os incentivos � scais 
da governadora Fátima Bezerra, 
os cearenses e paraibanos é que 
estão vindo comprar aqui. Essa 
é nossa meta: que todos venham 
investir aqui, gerando cada vez 
mais emprego e renda para o po-
vo potiguar.

AGORA ESTADO - A Sedec 
planeja novidades para o Proedi 
em 2021?

JAIME - Nós estamos, agora, 
em uma campanha de visitas a 
essas empresas que voltaram a 
investir. Algumas delas estavam 
até paradas, como uma indústria 
de bene� ciamento de castanhas 
de caju, em São Paulo do Poten-
gi, que há 12 anos estava fecha-
da, mas voltou e já está com 200 
empregos gerados, e expectativa 
de chegar a 300 em setembro.

“META É GERAR MAIS EMPREGO
E RENDA”, AFIRMA JAIME CALADO
ENTREVISTA | Responsável pela condução das políticas de atração de investimentos para o Estado, a partir dos incentivos concedidos pelo Governo do Rio Grande do Norte, secretário
de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, comenta sobre ações da administração potiguar para fomentar melhor ambiente de negócios. Ele projeta ações para o ano de 2021

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN
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Produtores de mel do Perímetro 
Irrigado, zona rural do muni-
cípio de Pau dos Ferros, estão 

ainda mais perto de realizar um sonho. 
A governadora Fátima Bezerra visitou 
no último dia 18 a casa de mel da As-
sociação Comunitária dos Agricultores 
Familiares do Perímetro Irrigado e Ad-
jacências (ACAFPA), que está pronta, 
aguardando apenas a vistoria � nal do 
Instituto de Defesa e Inspeção Agrope-
cuária do RN (Idiarn) para emissão do 
selo de certi� cação. Os 15 bene� ciários 

agora poderão produzir mel certi� ca-
do e buscar novos mercados.

Por meio da Secretaria Estadual 
de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sape) 
e o Projeto Governo Cidadão, com re-
cursos do Banco Mundial, o Governo 
do Estado investiu R$ 393.485,00 na 
construção e compra de equipamentos 
para a casa de mel. Agora, eles estão so-
nhando alto: a meta é produzir quase 
30 mil quilos de mel por ano, o dobro 
do que produziam antes, caso tenham 
uma época de bom inverno.

“Ver a casa de mel pronta, cons-
truída com todo o zelo, renova nossa 
esperança de que a chuva este ano 
vai chegar com muita intensidade 
e alavancar a produção. Esta obra 
é mais uma amostra do quanto vale 
a pena investir na nossa agricultura 
familiar”, disse a governadora Fáti-
ma Bezerra ao presidente da asso-
ciação, Antônio Félix, e à secretária 
Francisca Freitas.

O grupo está otimista para uma 
safra mais produtiva.

Sonho antigo da população, 
a Estrada da Produção, em 
São Gonçalo do Amarante 

está se tornando realidade. A ro-
dovia, que vai garantir desenvol-
vimento econômico na região, 
teve suas obras iniciadas em 
junho do ano passado e já está 
com 30% da obra concluída.

“Essa obra signi� ca cidadania 
e dignidade. É um sonho que es-
tamos realizando e uma enorme 
alegria que esteja sendo realizado 
em nosso governo. Tivemos que 
destravar muitos problemas, in-
clusive, essa obra correu o risco 
de não ser iniciada. Mas, hoje, 
estamos aqui já com os pés na es-
trada”, disse a governadora, pro-
fessora Fátima Bezerra, durante 
visita à obra no último dia 16.

Para a construção, que terá 
12,9 Km de extensão, foram inves-
tidos R$ 16,8 milhões, por meio 
do Governo Cidadão, do Depar-
tamento de Estradas de Rodagem 
(DER), com recursos garantidos 
pelo empréstimo junto ao Ban-
co Mundial. A previsão é de que 
seja entregue à população ainda 
no primeiro semestre deste ano, 
trazendo ainda mais benefícios 

como o escoamento da produção 
agrícola, transporte de mercado-
rias, deslocamento populacional, 
além de dinamizar o turismo, so-
bretudo, porque passa por trás do 
Aeroporto.

Secretário de Desenvolvimen-
to Econômico (Sedec), Jaime Ca-
lado destacou que a obra pode ser 
chamada de estrada da integra-
ção, pois liga três BRs (BR 101, BR 
304 e BR 406) e duas RNs (RN 011 

e RN 064). “É uma estrada estraté-
gica para nosso estado e o Gover-
no está tornando isso possível”.

A via está sendo construí-
da em dois trechos: o primeiro 
com 7,9 Km - liga São Gonçalo 
ao distrito de Serrinha, pelo en-
troncamento do acesso Sul ao 
Aeroporto, e ao entroncamento 
da RN-312; e o segundo é um ra-
mal que vai até o distrito de Boa 
Vista, com 5 Km de extensão.

O prefeito de São Gonçalo do 
Amarante, Paulo Emídio, agrade-
ceu a governadora pela parceria 
na realização da obra. “A estrada 
da produção está trazendo desen-
volvimento social e econômico 
para nossa cidade”, a� rmou.

A construção da via é um 
pleito antigo das populações do 
entorno. O  secretário extraordi-
nário para Gestão de Projetos e 
Metas, Fernando Mineiro, lem-

brou a promessa do governo em 
realizar a demanda da popula-
ção: “essa obra tem a função de 
mostrar o esforço do governo em 
executar e cumprir o que já estava 
planejado”.

Ainda segundo o secretário, 
um dos fatores que garantiu a 
aprovação do projeto pelo Banco 
Mundial foi a garantia de preser-
vação do meio ambiente. 

Sobre a questão ambiental, o 
prefeito de São Gonçalo do Ama-
rante explicou que a prefeitura es-
tá investindo na plantação de 17 
mil árvores para re� orestamento. 
A ação será vistoriada pelo poder 
municipal de SGA durante os pró-
ximos três anos. “O governo tem 
norte, tem rumo e uma política 
de desenvolvimento”, � nalizou a 
governadora. 

A Estrada da Produção in-
tegra investimentos que estão 
sendo aplicados em 9 estradas 
do Rio Grande do  Norte, soman-
do 217km de vias reestruturadas 
ou a serem revitalizadas com in-
vestimentos de R$ 168 milhões e 
buscam garantir infraestrutura, 
mobilidade e acessos entre as re-
giões do Estado.

São Gonçalo: Estrada da Produção 
alcança 30% de obras concluídas
INVESTIMENTO | Estão sendo investidos R$ 16,8 milhões na obra, que cumprirá importante papel no desenvolvimento econômico na região de São Gonçalo do Amarante. Um dos fatores 
que garantiu a aprovação do projeto pelo Banco Mundial foi a garantia de preservação do meio ambiente. Prefeitura está investindo na plantação de 17 mil árvores para reflorestamento

Governo investiu R$ 393 mil na construção e compra de equipamentos para a casa de mel

Para a construção, que terá 12,9 Km de extensão, foram investidos R$ 16,8 milhões

WENDELL JEFFERSON

Essa obra significa 
cidadania e dignidade. É 
um sonho que estamos 
realizando e uma enorme 
alegria que esteja sendo 
realizado em nosso governo. 
Tivemos que destravar 
muitos problemas”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

Fábrica vai produzir 30 mil Kg de mel
PAU DOS FERROS

JOÃO VITAL / GOVERNO DO RN
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Como parte das ações de 
fortalecimento dos hospi-
tais regionais do Estado, o 

Governo do Rio Grande do Norte 
inaugurou neste mês a reforma do 
Pronto Socorro Obstétrico do Hos-
pital Regional Monsenhor Antônio 
Barros, no município de São José de 
Mipibu. O hospital é referência no 
atendimento obstétrico na região 
Agreste e atende a população de 27 
municípios. 

O investimento na reforma fí-
sica e aquisição de equipamentos é 
de R$ 3,6 milhões, com recursos do 
empréstimo contratado ao Banco 
Mundial dentro do programa Go-
verno Cidadão.

Para o pronto socorro obstétri-
co, foram investidos R$ 1.889.070. A 
ampliação da porta de urgência e 
emergência também foi reformada 
e reequipada com investimento de 
R$ 1.761.947. Os investimentos per-
mitirão que seja seguido o padrão 
SUS de atendimento com equida-
de, integralidade, universalidade e 
humanização. 

“Estamos inaugurando a rees-
truturação do setor de obstetrícia 
e maternidade deste hospital, que é 
referência para São José de Mipibu 
e região. Esta obra signi� ca cidada-
nia, cuidado com a população e vi-
da, garantindo assistência à saúde 
de qualidade. Nosso governo cuida 
das pessoas, olhando para quem 
mais precisa. Damos hoje mais um 
passo importante para a assistên-
cia materno no RN”, a� rmou a go-
vernadora Fátima Bezerra. 

O setor de obstetrícia do Hos-
pital Regional de São José de Mi-
pibu passa a atender agora com 16 
leitos, dos 58 disponibilizados na 
unidade. A partir do próximo mês 
de abril, realizará cirurgias eleti-

vas ginecológicas e há previsão de 
inaugurar cinco UTI’s neonatal até 
o � nal deste ano. “Além da reforma 
física e aquisição de equipamentos, 
vamos contratar mais enfermeiros 
e técnicos de enfermagem, e mon-
tar o laboratório de assistência re-
produtiva, o que vai dotar a mater-
nidade de atendimento integral até 
o � nal deste semestre”, anunciou a 
secretária-adjunta de Saúde, Mau-
ra Sobreira.

Secretário de Gestão de Pro-
jetos e coordenador do Programa 
Governo Cidadão, Fernando Mi-
neiro disse: “vir numa segunda-
-feira de Carnaval inaugurar este 
serviço mostra o compromisso do 
Governo do Estado com a saúde 
pública. Corrigimos erros de proje-
to, destravamos processos e agora 
inauguramos o setor com instala-
ções adequadas e equipado que vai 

servir às mulheres do município e 
da região com total qualidade”.

O prefeito de São José de Mi-
pibu, José Figueiredo, ressaltou o 
empenho da administração esta-
dual na execução das melhorias no 
hospital e lembrou que “há muito 
tempo a população de São José e 
região esperava por isso. Agradeço 
ao Governo e tenho certeza que, a 
partir de agora, a população será 
melhor atendida”.

O Hospital Regional Alfredo 
Mesquita Filho, em Macaíba, 
continua atuando de forma es-
tratégica como referência para 

partos de risco habitual na Re-
gião Metropolitana de Natal, 
oferecendo ainda assistência 
para urgências e emergência 
a uma média de 21 municípios 
da 3ª Região de Saúde (João Câ-
mara) e auxiliando no combate 
à pandemia no Rio Grande do 
Norte, com a manutenção de 10 
leitos de UTI Covid.

Por mês, são realizados em 
média, no hospital, 200 partos 
de risco habitual, encaminha-
dos pela Central Estadual de 
Regulação Obstétrica. “Por 
dia temos uma média de nove 
partos, entre normais, cesárias 
e curetagens. Além de, aproxi-
madamente, oito atendimentos 
ginecológicos diários de urgên-
cia. Isso varia de acordo coma 
a demanda”, explicou Glenda 
Freitas, diretora-geral da uni-

dade.
Atualmente, o Hospital Re-

gional Alfredo Mesquita Filho 
funciona com 32 leitos obsté-
tricos, duas salas de pré-parto, 
parto e puerpério (PPP), 16 Leitos 
clínicos e 10 leitos de UTI Covid. 
São, em média, 400 pro� ssionais 
atuando na unidade, entre servi-
dores efetivos e terceirizados.

“Nesse momento de pande-
mia, onde a saúde pública se 
encontra com altas demandas, 
nós não medimos esforços para 
prestar assistência qualificada 
e humanizada. Somos cientes 
dos desafios que enfrentamos 
e ainda iremos enfrentar. Bus-
camos sempre o melhor para a 
população que procura nossos 
serviços, facilitando o acesso 
para o atendimento ao usuário”, 
finalizou Glenda Freitas.

Estadoo investe R$ 3,6 mi em reforma 
do Hospital Regional de S. J. de Mipibu
SAÚDE | Investimentos em pronto 
socorro do Hospital Regional 
Monsenhor Antônio Barros 
ampliam atendimento obstétrico 
para usuários da Região
Agreste Potiguar

Pronto Socorro Obstétrico do Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros, no município de São José de Mipibu, referência no atendimento obstétrico na região Agreste Potiguar

HOSPITAL DE MACAÍBA 
REALIZA UMA MÉDIA DE 
200 PARTOS POR MÊS
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DIEGO HERVANI / ITEP

O Governo do Rio Grande do 
Norte vai realizar concurso 
público para contratar 276 

servidores para o Instituto Técnico e 
Cientí� co de Perícia (Itep). A gover-
nadora Fátima Bezerra autorizou, no 
último dia 1º de fevereiro, a contra-
tação da banca examinadora para o 
certame, o Instituto AOCP.

A autorização veio acompanha-
da do anúncio de outro concurso 
que prevê 211 vagas para o� ciais da 
Polícia Militar (PM). “Estamos anun-
ciando novas ações para melhorar a 
segurança pública e estabelecendo 
um marco histórico: em pouco mais 
de dois anos estaremos contratando 
pessoal para renovar os quadros de 
todos os órgãos da segurança pública 
estadual”, declarou a governadora.

Fátima Bezerra registrou que o 
Itep já foi contemplado com o Plano 
de Carreiras, Cargos e Salários, outra 
reivindicação antiga dos servidores, e 
a polícia civil já teve autorizada a re-
alização de concurso. A governadora 
destacou que estas ações se somam 
a outras já consolidadas ou em curso 
como a contratação de 1.022 poli-
ciais militares, a realização do curso 
de formação para contratar mais 360 

Governo anuncia concursos para o 
Itep e para oficiais da Polícia Militar
VAGAS | Segundo diretor
do Itep, novo concurso
público “é mais uma grande 
conquista porque vai sanar
a deficiência de pessoal
em Natal e no interior”

Concurso para o Instituto Técnico e Científico de Perícia (Itep) terá um total de vagas de 276, distribuídas em sete cargos

policiais militares, a incorporação de 
332 novos bombeiros militares, além 
da convocação de 82 policiais penais. 
“Isso signi� ca o esforço e a preocu-
pação do Governo do Estado com a 
segurança da população e também 
em garantir tranquilidade para a so-
ciedade, como um todo, viver e traba-
lhar em segurança”, ressaltou.

O diretor do Itep, Marcos Dantas, 
disse que o concurso “é mais uma 
grande conquista porque vai sanar a 
de� ciência de pessoal em Natal e no 
interior. Esse concurso contempla 
metade do quadro de pessoal do Itep 
previsto em lei”. Coordenadora do 
Sindicato dos servidores do Itep (Sin-
ditep), Rosely da Silva Costa a� rmou 
que o concurso é a consolidação de 
uma reivindicação esperada há mui-
tos anos e que vai melhorar muito 
os serviços prestados”. Para Fábio 
Menezes, presidente do Sindicato 
dos Peritos, “a decisão em realizar o 
concurso é um marco histórico que 
vai trazer resultados positivos para a 
população do RN”.

Também presente ao anúncio, 
na sede da governadoria, o vice-go-
vernador Antenor Roberto, que é 
procurador aposentado, destacou 
que em 38 anos como servidor pú-
blico nunca viu uma administração 
contemplar todos os órgãos da se-
gurança pública como agora. “Não 
há precedente na história do RN. As 
ações do atual governo são estraté-
gicas e bene� ciam toda a população 
proporcionando mais qualidade na 
segurança pública”.

SAIBA MAIS

- O concurso do Itep/RN terá um total de vagas de 276, distribuídas em sete cargos. Os 
salários variam de R$ 2.807,33 até R$ 7.440,00.
- A banca organizadora escolhida para o concurso foi o Instituto AOCP.
- Todo o processo foi acompanhado pelo Ministério Público.
- O último concurso ocorreu em 2018.
- O Itep tem sedes em Natal, Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros.
- Atualmente, o Itep/RN tem cerca de 600 servidores. O número varia mensalmente 
de acordo com a saída de profissionais (aposentadorias, afastamentos, pedido de 
exoneração).



O Governo do Rio Grande do 
Norte editou na semana pas-
sada um novo decreto reco-

mendando a ampliação de medidas 
restritivas para conter o avanço da 
pandemia do novo coronavírus e 
evitar o colapso na rede de saúde. As 
medidas, sugeridas pelo Comitê Cien-
tí� co, foram discutidas pela governa-
dora Fátima Bezerra com prefeitos da 
Região Metropolitana de Natal e das 
cidades-polo regionais, com a presen-
ça de representantes dos ministérios 
públicos Estadual, Federal e do Tra-
balho e, logo depois, com represen-
tantes dos demais poderes.

Os participantes da reunião fo-
ram unânimes em reconhecer que o 
contexto atual recomenda a adoção 
de medidas mais duras pelo poder 
público no âmbito da prevenção da 
doença e preservação da vida. Os pre-
feitos se comprometeram a editar de-
cretos adequando as recomendações 
do Governo do Estado às peculiarida-
des de cada município.

As prefeituras das maiores cidades 
do Estado (Natal, Mossoró, Parna-
mirim e São Gonçalo do Amarante) 
con� rmaram o entendimento e já pu-
blicaram decretos acatando o entendi-
mento do Comitê Cientí� co Estadual.

O decreto recomenda aos muni-
cípios, pelo período de 14 dias, a con-
tar da publicação no Diário O� cial a 
suspensão das seguintes atividades: 
I - funcionamento de bares, restau-
rantes e similares após as 22h para 
atendimento ao público e até as 23h 
apenas para � ns de encerramento de 
suas atividades operacionais; II - rea-
lização de quaisquer festas ou even-
tos promovidos ou patrocinados por 
entes públicos ou iniciativa privada; 
III – comercialização de bebidas al-
coólicas, bem como seu consumo, em 
ambientes públicos, após as 22 horas.

Além disso, recomenda o estabe-
lecimento de barreiras sanitárias e a 
intensi� cação do monitoramento e 
rastreio da implementação das me-
didas sanitárias nos municípios sa-
bidamente turísticos do Rio Grande 
do Norte. Por meio das operações do 
“Programa Pacto Pela Vida”, o Gover-
no do Estado vai colocar as forças de 
segurança estaduais à disposição dos 
municípios para coibir aglomerações, 
seja em espaços públicos ou privados, 

abertos ou fechados, bem como para 
garantir o cumprimento das medidas 
sanitárias de enfrentamento e pre-
venção ao novo coronavírus.

“O Governo do Estado está de 
prontidão, de mãos dadas com as pre-
feituras, para que todas as ações ne-
cessárias sejam realizadas com vistas 
àquilo que é central para o povo do 
Rio Grande do Norte neste momento: 
evitar aglomerações. A máscara, mais 
do que nunca, é obrigatória”, disse a 
governadora Fátima Bezerra.

Ao mesmo tempo que adota me-
didas para conter a transmissibilida-
de do vírus, o Governo do RN está tra-
balhando para a abertura de 39 novos 
leitos Covid na Região Metropolitana 
de Natal, a mais afetada pela nova 
onda da doença. “Se o governo federal 
tivesse agilizado o plano nacional de 
vacinação, não estaríamos passando 
pela di� culdade que estamos enfren-
tando, inclusive tendo de retomar 
medidas mais duras”, a� rmou a go-
vernadora.

O vice-governador Antenor Ro-
berto, que participou das reuniões 
com os prefeitos e com os chefes dos 
Poderes - Assembleia Legislativa, Tri-
bunal de Justiça, Procuradoria Geral 
do Ministério Público Estadual, De-
fensoria Pública Estadual e Tribunal 
de Contas do Estado, disse que o ob-
jetivo principal das medidas anuncia-
das é salvar vidas.

O decreto mantém a obrigatorie-
dade de uso de máscara de proteção 
por todos aqueles que, independente 
do local de destino ou naturalidade, 
ingressarem no território estadual, 
bem como por aqueles que precisa-
rem sair de suas residências, especial-
mente quando do uso de transporte 
público ou no interior de estabeleci-
mentos abertos ao público.

Estão desobrigadas dessa veda-
ção as pessoas com transtorno do 
espectro autista, com de� ciência in-
telectual, com de� ciências sensoriais 
ou com quaisquer outras de� ciên-
cias que as impeçam de fazer o uso 
adequado de máscara de proteção 
facial, conforme declaração médica; 
as crianças com menos de três anos 
de idade, e aqueles que, utilizando 
máscara de proteção, estiver sentado 
à mesa de estabelecimento para ali-
mentação fora do lar.
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DECRETO ESTADUAL AMPLIA RESTRIÇÕES PARA CONTER PANDEMIA
COMBATE À COVID-19 | Ao mesmo tempo que adota medidas para conter a transmissibilidade do vírus, o Governo do RN está trabalhando para a abertura de 39 novos leitos Covid na Região Metropolitana de Natal, a mais afetada pela nova onda da doença

Governo do Estado está de 
prontidão, de mãos dadas 
com as prefeituras, para que 
todas as ações necessárias 
sejam realizadas com 
vistas àquilo que é central 
para o povo do RN: evitar 
aglomerações”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

Todos precisamos nos somar 
a essa iniciativa porque 
estamos no mesmo barco, 
com o mesmo sentimento, 
com a mesma preocupação, 
ao lado do Governo do 
Estado no esforço de
salvar vidas”

“
FERNANDO BEZERRA 
PREFEITO DE ACARI

Em reunião virtual com os presidentes da Federação e das associações regionais de municípios, governadora Fátima Bezerra reforçou o apelo aos prefeitos no sentido de que se integrem aos esforços do Governo do Estado para promover o isolamento social

22h
é o limite para funcionamento

de bares e restaurantes
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DECRETO ESTADUAL AMPLIA RESTRIÇÕES PARA CONTER PANDEMIA
COMBATE À COVID-19 | Ao mesmo tempo que adota medidas para conter a transmissibilidade do vírus, o Governo do RN está trabalhando para a abertura de 39 novos leitos Covid na Região Metropolitana de Natal, a mais afetada pela nova onda da doença

FÁTIMA BEZERRA PEDE 
COLABORAÇÃO DE PREFEITOS 
NO COMBATE À PANDEMIA

SANDRO MENEZES / GOVERNO DO RN

Em reunião virtual com os presidentes da Federação e das associações regionais de municípios, governadora Fátima Bezerra reforçou o apelo aos prefeitos no sentido de que se integrem aos esforços do Governo do Estado para promover o isolamento social

Em reunião virtual com os 
presidentes da Federação e das 
associações regionais de municí-
pios, a governadora Fátima Bezer-
ra reforçou o apelo aos prefeitos 
no sentido de que se integrem aos 
esforços do Governo do Estado 
para promover o isolamento so-
cial e evitar a propagação do novo 
coronavírus pandêmico no Rio 
Grande do Norte. Durante toda 
esta semana, a chefe do Poder 
Executivo manteve uma série de 
sete reuniões com gestores muni-
cipais que compõe as regionais de 
saúde do RN.

Na edição do Diário O� cial 
do Estado, do dia 20 de fevereiro, 
o Governo do Estado publicou 
Decreto nº 30.379, recomendan-
do medidas temporárias para 
restringir o horário de funcio-
namento de bares, restaurantes 
e congêneres até as 22 horas, 
suspendendo a realização de 
festas e eventos promovidos por 
entidades públicas ou privadas e 
suspendendo a comercialização 
e o consumo de bebidas em locais 
públicos após às 22 horas por um 
período de 14 dias.

“As medidas preventivas são 
essenciais neste momento. O 
quadro se agravou nos últimos 
dias. Ou a gente se dá conta da 
necessidade dessas medidas mais 
restritivas ou teremos di� culda-
des, porque só abrir novos leitos 
não vai resolver o problema”, des-
tacou Fátima, chamando atenção 
para a gravidade do momento e 
lamentando o ritmo lento de vaci-
nação em todo o Brasil.

A chefe do Executivo estadual 
disse aos prefeitos que conversou 
com o ministro da Saúde, Edu-
ardo Pazuello, sobre a remessa 
de novos lotes de vacinas para 
imunizar a população do RN. “O 
processo está lento, não por cul-
pa dos governadores, nem dos 

prefeitos, mas pelas di� culdades 
criadas pelo Governo Federal.”

A reunião com representan-
tes das federações de municípios 
ocorreu no dia 22 deste mês. Na 
hora em que a reunião se desen-
volvia, o secretário estadual de 
Saúde, Cipriano Maia, apresentou 
um número que dá a dimensão do 
problema e reforça a necessidade 
de coibir aglomerações, uma das 
principais causas de dissemina-
ção do vírus. “Para que todos te-
nham noção da gravidade, nesse 
momento o REGULARN registra 
uma � la de 77 pacientes em es-
pera de leitos, sendo 43 com soli-
citação de leitos de UTI.” Foi um 
recorte daquele momento, visto 
que essa situação é dinâmica.

Sobre a possibilidade de um 
colapso na rede pública, Fátima 
Bezerra disse que o Governo está 
trabalhando para abertura de 65 
novos leitos, predominantemente 
na Região Metropolitana, onde a 
taxa de ocupação de UTIs vem se 
mantendo perto dos 90%. “Além 
do uso obrigatório da máscara, 
que é imprescindível neste mo-
mento, precisamos também dar 
uma reforçada no cumprimento 
dos protocolos sanitários pelos 
estabelecimentos comerciais.”

Prefeito de Acari e presidente 
da Associação dos Municípios 
da Microrregião do Seridó Orien-
tal (AMSO), Fernando Bezerra 
defendeu as medidas restritivas. 
“Todos precisamos nos somar a 
essa iniciativa porque estamos 
no mesmo barco, com o mesmo 
sentimento, com a mesma preo-
cupação, ao lado do Governo do 
Estado no esforço de salvar vidas.”

O presidente da Federação dos 
Municípios (Femurn), Anteomar 
Pereira, elogiou a governadora 
Fátima Bezerra por convocar os 
prefeitos para o debate. “A situação 
realmente é muito difícil”, disse ele.
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A governadora Fátima Bezerra, 
cumprindo agenda em Pau 
dos Ferros, no Alto Oeste do 

RN, visitou a via de acesso da BR-405 
ao açude público Dr. Pedro Dióge-
nes Fernandes - conhecida como 
“Estrada da Barragem”. A estrada foi 
recuperada em novembro de 2020 
pelo Governo do Estado, por meio do 
Departamento Estadual de Estrada 
de Rodagem (DER-RN).

Em sua primeira agenda na ca-
pital do Alto Oeste, este ano, a go-
vernadora percorreu a extensão de 
2,5 km a � m de vistoriar o trecho, 
que foi recuperado com recursos 
próprios do Estado, na ordem de R$ 
650 mil.

A obra atende a uma solicitação 
da população feita à chefe do Execu-
tivo estadual, durante a realização da 
4ª edição da Feira Regional de Negó-
cios, Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Feneciti), realizada em Pau dos Fer-
ros, no início do ano passado.

“Em 2020, assumi esse compro-
misso, de recuperar a Estrada da 
Barragem, que dá acesso a um dos 
cartões-postais mais bonitos de Pau 
dos Ferros. Graças a Deus, mesmo 
com di� culdades � nanceiras, conse-
guimos dar prioridade a esse pleito 
da população. Portanto, é com muita 
alegria que estou entregando o� cial-
mente esta obra que vem a melhorar 
a qualidade de vida desse povo tão 
querido, que é o povo pauferrense”, 
declarou Fátima.

A prefeita de Pau dos Ferros, 
Marianna Almeida, frisou a impor-
tância da iniciativa. “Realmente, 
essa estrada estava numa situação 
deplorável. Nossa atitude é de agra-
decimento, em nome do povo da 
cidade”, disse. Presente à vistoria, 
o diretor do DER-RN, o engenheiro 
Manoel Marques, explicou que a 
obra é fruto de um esforço conjunto 
entre o Departamento de Estradas 
de Barragem, o Departamento 
Nacional de Trânsito (Detran-RN) 
e a Secretaria de Estado do Plane-
jamento e das Finanças (Seplan). 

“Estamos iniciando um novo ciclo 
no Plano Estadual de Conservação 
das Estradas”, referiu-se ao progra-
ma permanente de manutenção da 
malha rodoviária estadual.

Construída em 1990, a Estrada da 
Barragem até então só tinha recebido 
serviços de tapa-buraco e foi total-
mente recuperada pelo Governo do 
Estado. Foram realizados serviços de 
recapeamento no acesso à Barragem 
e ao aeroporto de Pau do Ferros. A si-
nalização está sendo feita pela equipe 
do Detran-RN.

O trecho é considerado de muita 
importância para os moradores de 
Pau dos Ferros, pois além de melho-
rar o acesso de quem mora após a 
barragem, facilita a ida ao aeródromo 

do município e bene� cia também o 
� uxo de turistas que visitam o reser-
vatório em tempos de cheia. Antes 
de recuperar a estrada, em março de 
2020, o DER-RN investiu R$150 mil 
para recuperar a parede do açude, 
visando garantir a segurança e a mo-
bilidade dos cidadãos.

Além da Estrada da Barragem, o 
Governo recuperou mais de 90% de 
rodovias do Alto Oeste potiguar com 
o Programa de Conservação de Es-
tradas Estaduais, que destinou R$ 17 
milhões para serviços de manuten-
ção em toda a malha viária do estado. 
Em 2019, a Operação Tapa-Buracos, 
executada pelo DER-RN, recuperou 
296,6 km de vias no Distrito Rodovi-
ário 6 (sede em Pau dos Ferros), tota-

lizando investimento de quase R$ 1,2 
milhão.

 
BARRAGEM DE PAU DOS FERROS

O Açude Público Dr. Pedro Dióge-
nes Fernandes, ou “barragem de Pau 
dos Ferros”, como também é chama-
do, é o sétimo maior reservatório do 
Rio Grande do Norte, com capaci-
dade para 54,846 milhões de metros 
cúbicos de água.

Atualmente, segundo dados do 
Instituto de Gestão das Águas do Rio 
Grande do Norte (Igarn), o reservató-
rio encontra-se com cerca de 20% do 
seu volume atual. Construído pelo 
Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (DNOCS), foi inaugu-
rado em 1967.

Recuperação da Estrada da Barragem 
leva mais infraestrutura ao Alto Oeste
INVESTIMENTO | Nova estrada de acesso à barragem de Pau dos Ferros atende a pleito da população alto-oestana. Em sua primeira agenda em Pau dos Ferros este ano, governadora
Fátima Bezerra percorreu a extensão de 2,5 Km a fim de vistoriar o trecho, que foi recuperado com recursos próprios do Estado, na ordem de R$ 650 mil. Estrada foi construída em 1990

Via liga BR-405 ao Açude Público Dr. Pedro Diógenes Fernandes, sétimo maior reservatório do Rio Grande do Norte, com capacidade para 54,846 milhões de metros cúbicos de água

RODOVIAS RECUPERADAS

- RN-079 (Rafael Fernandes, Marcelino 
Vieira, Alexandria, Água Nova, Olho 
D’Água dos Borges e Patu);

- RN-076 (Riacho da Cruz e Umarizal);

- RN-075 (Serrinha dos Pintos e Pilões);

- RN-073 (Riacho de Santana); RN-072 
(Lucrécia e Frutuoso Gomes);

- RN-117 (Tenente Ananias, Marcelino 
Vieira, Martins, Umarizal, Olho D’Água 
dos Borges, Itaú, Tabuleiro Grande 
e Riacho da Cruz, Pau dos Ferros e 
Encanto)
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O Governo do Rio Grande do 
Norte inaugurou o novo 
prédio do Anexo Adminis-

trativo do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambien-
te – Idema, localizado na sede do 
órgão ambiental, na avenida Ale-
xandrino de Alencar, 1701, bairro 
Tirol. Antes, o setor funcionava em 
uma unidade alugada na avenida 
Nascimento de Castro, também em 
Natal. Esse investimento em infra-
estrutura própria gera uma econo-
mia anual de R$ 288 mil, visto que o 
aluguel custava R$ 24 mil/mês.

Além da signi� cativa econo-
mia, outro benefício é que todos 
os setores, coordenadorias e pres-
tadores de serviço funcionarão 
em um único lugar, integrando 
serviços e servidores. O objetivo é 
otimizar as análises dos processos 
e gerar mais e� ciência, mais produ-
tividade e melhorar a comunicação 
intersetorial. A unidade do Anexo 
Administrativo abriga 17 setores 
e sala de reuniões, o que totaliza, 
aproximadamente, 180 pessoas 
trabalhando.

“Essa obra aqui não é uma obra 
qualquer. Porque serve a um órgão 
que é estratégico para o processo 
de desenvolvimento do estado do 
Rio Grande do Norte. Assim como 
vocês, guardo a utopia para a qual 
vamos lutar eternamente, que é 
um estado que passa pelo tripé — 
ambientalmente sustentável, eco-
nomicamente viável e socialmente 
justo”, disse a governadora Fátima 
Bezerra.

O Idema é um órgão da ad-
ministração indireta, vinculado à 
Secretaria de Recursos Hídricos 
e de Meio Ambiente (Semarh), e 
lida com importantes questões 
ambientais e de desenvolvimento 
sustentável do estado. Tem poder 
� scalizador e de promoções am-
bientais, e trabalha pela conserva-
ção da biodiversidade do estado 
- da Mata Atlântica e da Caatinga. 
Cuida dos licenciamentos, dos 

parques estaduais, das reservas 
sustentáveis e do controle ambien-
tal, realizando o acompanhamento 
de atividades que possam causar 
degradação ao meio ambiente. As 
licenças certi� cam empreendi-
mentos viáveis ambientalmente. 
Somente em 2020, o órgão emitiu 
3.303 licenças ambientais, contri-
buindo para o desenvolvimento 
econômico.

“Quanto mais celeridade, e� ci-
ência, produtividade e segurança 
jurídica tiver no Idema, mais ra-
pidamente nós vamos avançar na 
geração de empregos e distribuição 
de renda para o povo do Rio Grande 
do Norte”, enfatizou a governadora.

Fátima Bezerra agradeceu a 

atuação do órgão, que desde o iní-
cio da gestão está sob a direção-ge-
ral de Leon Aguiar, lembrando do 
licenciamento do Porto de Natal 
(que estava travada há 11 anos), do 
projeto do enrocamento da praia 
de Ponta Negra, e da dedicação do 
órgão no campo da energia susten-
tável, fazendo com que o Rio Gran-
de do Norte seja o estado líder da 
produção de energia eólica do país.

Sobre a obra recém-inaugura-
da, Leon Aguiar comemora o fato 
dos setores estarem agora em um 
só lugar. “Tínhamos a sensação de 
um Idema distante, precisávamos 
estar integrados em um mesmo 
ambiente. É um ambiente mais 
moderno, e a motivação dos tra-

balhadores está em alta”, diz. “Li-
damos aqui com empreendedores 
de todos os níveis, dos pequenos 
aos grandes, sem distinção, e nos 
empenhamos em recepcionar e 
resolver os problemas, com zelo e 
e� ciência na gestão do bem públi-
co”, completa.

A OBRA
A construção do Anexo Admi-

nistrativo foi conduzida e � scaliza-
da à íntegra pelo órgão ambiental. 
A obra foi acompanhada pelo en-
genheiro e servidor do Idema Abe-
lardo Alves Correia e teve início no 
segundo semestre do ano de 2019.

Além da construção do Ane-
xo, também faz parte as instala-

ções de esgotamento sanitário do 
Ecocentro; a implantação de um 
transformador de 300 KVA, que 
duplicou a capacidade de energia 
elétrica da sede; a construção do 
estacionamento; drenagem de 
toda a área que circunda a sede 
do Idema e duas plataformas de 
acessibilidade.

Para a instalação dos setores no 
prédio novo, o Idema investiu na 
aquisição de novos computadores, 
além de um servidor para arquiva-
mento e processamento de dados 
e equipamentos. O valor investido 
com a obra foi de R$ 6.185.530,42, 
com recursos próprios, e a empresa 
executora foi a Vipetro Constru-
ções e Montagens Industriais.

Novo prédio do Idema economiza 
dinheiro público e integra serviços
MEIO AMBIENTE | Já inaugurado pelo Governo do Estado, investimento em infraestrutura própria gera uma economia anual de R$ 288 mil, visto que o aluguel custava R$ 24 mil/mês.
Meta também é otimizar as análises dos processos e gerar mais eficiência, mais produtividade e melhorar a comunicação intersetorial. Unidade do Anexo Administrativo abriga 17 setores 

Construção do Anexo Administrativo foi conduzida e fiscalizada à íntegra pelo Idema. Obra foi acompanhada pelo engenheiro e servidor do Idema Abelardo Alves Correia e teve início em 2019

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN
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O Governo do Estado deu iní-
cio, no dia 18 deste mês, à 
distribuição de sementes pa-

ra os agricultores familiares do Rio 
Grande do Norte. No total, são 435 
toneladas, no valor de R$ 6,29 mi-
lhões, adquiridas com recursos pró-
prios do Estado. Em Pau dos Ferros, 
a governadora Fátima Bezerra fez a 
abertura da entrega que irá bene� -
ciar quase 53 mil agricultores de 156 
municípios potiguares.

“Sei o papel estratégico que a agri-
cultura tem para a vida das pessoas, 
especialmente dos pequenos produ-
tores, daí os investimentos de nosso 
governo na distribuição de sementes 
e na perfuração de poços para garan-
tir alimentos e água a vocês”, disse a 
governadora Fátima Bezerra, ao par-
ticipar da solenidade, realizada na 
Escola Estadual 4 de Setembro, com 
a presença de deputados estaduais, 
prefeitos e agricultores do Alto Oeste.

Segundo o secretário de Agri-
cultura, Guilherme Saldanha, as 
sementes distribuídas pelo governo 
são fundamentais para impulsionar 
a cadeia produtiva familiar na zona 
rural do RN.

“As sementes chegam nas mãos 
dos agricultores no período propício 
ao plantio, como a governadora Fá-
tima Bezerra nos cobrou e estamos 
cumprindo”. Saldanha explicou que a 
distribuição das sementes está atrela-
da a duas condicionantes: o diagnós-
tico do serviço de meteorologia sobre 
a estação chuvosa e os critérios do se-
guro-safra. “É bom lembrar que a pre-
visão da Emparn, de que as chuvas 
chegariam na segunda quinzena de 
fevereiro, se con� rmou plenamente. 
E como há muita terra cortada nessa 
região, o plantio já pode ser iniciado.”

Para o polo Pau dos Ferros, estão 
sendo destinados cerca de 61 mil qui-
los aos agricultores de 19 municípios: 
São Miguel, Rafael Fernandes, Encan-
to, Água Nova, Alexandria, Coronel 
João, Dr. Severiano, Francisco Dan-
tas, José da Penha, Luís Gomes, Major 
Sales, Marcelino Vieira, Paraná, Pau 

dos Ferros, Pilões, Riacho de Santana, 
São Francisco do Oeste, Tenente Ana-
nias e Venha Ver.

Gerson Filho dos Santos, do Sítio 
Bonito, em São Miguel, disse que o 
programa é importante para os agri-
cultores familiares, como ele. Em ano 
de inverno normal - destacou -, os 
três hectares da área de plantio de 
seu sítio são su� cientes para garantir 
alimentação para a família e ração 
para o pequeno rebanho de bovinos 
e ovinos durante o ano todo.

Como forma de apoio ao homem 
do campo, foi assinado um termo de 
cooperação do Governo, através da 
Emater, com as entidades da agricul-
tura familiar.

A deputada Isolda Dantas (PT), 
representando a Assembleia Legis-
lativa, elogiou a interiorização das 
ações do Governo e a instituição 
do Programa Estadual de Compras 
Governamentais da Agricultura Fa-
miliar e Economia Solidária. Criado 
a partir de projeto apresentado pela 
parlamentar, o Pecafes prevê que 
pelo menos 30% das compras realiza-
das pelo Estado sejam de produtos da 
agricultura familiar.

Ao saudar a governadora, a pre-
feita de Pau dos Ferros, Marianna 
Almeida, destacou os investimentos 

da gestão Fátima na região, citando 
a estrada de acesso à barragem, a 
aquisição de equipamentos de últi-
ma geração para o hospital regional, 
a distribuição de sementes para 
agricultores familiares e a perfura-
ção de poços.

Fátima aproveitou a presença da 
professora Alzira Câmara na sole-
nidade para anunciar a reforma da 
Escola Estadual 4 de Setembro, um 
sonho antigo da comunidade. “Esta 
escola é um patrimônio da Educação 
de Pau dos Ferros e região.” Ela anun-
ciou também a construção de uma 
nova sede do Corpo de Bombeiros de 
Pau dos Ferros.

Durante a solenidade de en-
trega de sementes, a governadora 
Fátima Bezerra fez um balanço do 
RN + Água, um conjunto de ações 
para melhoria de vida da popula-
ção, que tem como meta perfurar 
e instalar 635 poços, priorizando 
os municípios e localidades em 
situação de vulnerabilidade no 
sistema de abastecimento e tam-

bém em locais estratégicos, como 
escolas e unidades de saúde. Um 
desses poços será no Hospital Re-
gional Cleodon Carlos de Almeida.

“É o maior programa que o 
Rio Grande do Norte já fez nessa 
área”, disse o secretário de Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos 
(Semarh), João Maria Cavalcanti.

A governadora a� rmou que 
serão investidos R$ 15,5 milhões, 
recursos próprios, e que, dos 130 
poços já instalados no RN, 60 es-
tão na Região Alto Oeste. 

“Vocês não sabem o que era 
acordar de madrugada e sair com 
uma lata na cabeça procurando 
uma cacimbinha. Só quem viveu 
essa realidade sabe o valor que 
tem um poço para trazer água 
e dignidade à família. É por isso 
que não medimos esforços nesse 
sentido”, destacou a governadora, 
adiantando que autorizou a aqui-
sição de uma nova perfuratriz 
para agilizar o trabalho.

Ela disse ainda que recebeu, 
no dia 17 deste mês de fevereiro, 
políticos paraibanos da Frente 
Parlamentar das Águas e que so-
licitou uma audiência ao ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, para tratar da 
transposição [águas do rio São 
Francisco]. “Vamos mobilizar o 
Rio Grande do Norte e a Paraí-
ba para cobrar a conclusão das 
obras do São Francisco. E tem um 
componente aí: Como parlamen-
tar, eu nunca abri mão de lutar 
pelo ramal Apodi/Mossoró, que 
será a grande conquista para Pau 
dos Ferros, para Mossoró e para 
toda a região. Como Governado-
ra, vamos continuar lutando.”

Também estiveram presentes 
os secretários Aldemir Freire (Pla-
nejamento), Guilherme Saldanha 
(Agricultura), João Maria Caval-
canti (Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos), prefeitos, vereadores e 
lideranças de entidades dos tra-
balhadores rurais da região.

Mais de 50 mil agricultores potiguares 
recebem 435 toneladas de sementes
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR | Investimento superior a R$ 6 milhões beneficia 53 mil agricultores familiares. Em Pau dos Ferros, governadora anunciou projetos para o setor e, como formade 
apoio ao homem do campo, foi assinado um termo de cooperação do Governo, através da Emater, com as entidades da agricultura familiar. Também foi feito balanço do projeto “RN+Água”

Secretário Guilherme Saldanha (Agricultura) durante entrega das sementes

ROBSON ARAÚJO / GOVERNO DO RN

GOVERNO DO RN AMPLIA 
PERFURAÇÃO DE POÇOS 
NO OESTE

QUANTIDADE DE SEMENTES

Pau dos Ferros - 4.050 kg feijão IPA; 
39.420 kg milho Cruzeta; 17.540 kg 
sorgo Ponta Negra.

Umarizal - 15.550 kg feijão IPA; 15.550 
kg milho Cruzeta; 12.970 kg sorgo Ponta 
Negra.

Assu -  18.190 kg feijão IPA e 2.390 kg 
de feijão Riso do Ano; 20.580 kg milho 
Cruzeta; 17.130 kg sorgo Ponta Negra.

Mossoró -  18.930 kg feijão IPA; 16.460 
kg milho Cruzeta;  14.740 kg sorgo 
Ponta Negra.

Caicó - 7.560 kg feijão IPA; 7.560 kg 
milho Cruzeta; 6.300 kg sorgo Ponta 
Negra.

Currais Novos - 14.710 kg feijão Riso do 
Ano; 14.710 kg milho Cruzeta; 12.279 kg 
sorgo Ponta Negra.

Santa Cruz - 20.060 kg feijão Riso do 
Ano; 20.060 kg milho Cruzeta; 16.700 kg 
sorgo Ponta Negra.

João Câmara - 18.580 kg feijão Riso do 
Ano; 18.580 kg milho Cruzeta; 15.480 kg 
sorgo Ponta Negra.

São Paulo do Potengi - 15.890 kg feijão 
Riso do Ano; 15.890 kg milho Cruzeta; 
13.260 kg sorgo Ponta Negra.

São José de Mipibu - 7.750 kg feijão 
Riso do Ano; 7.750 kg milho Cruzeta; 
6.440 kg sorgo Ponta Negr
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Acatando sugestão da governadora Fátima Bezerra, Fórum dos Governadores do Nordeste emitiu carta pública se posicionando contra proposta do senador Márcio Bittar que pode afetar investimentos públicos em áreas essenciais

ADENILSON NUNES

O Fórum dos Governadores do 
Nordeste acatou uma sugestão 
da governadora do Rio Grande 

do Norte, professora Fátima Bezerra, e 
emitiu carta pública na última quarta-
-feira (24) contra a desvinculação dos 
gastos com Saúde e Educação, medi-
da incluída na PEC Emergencial, em 
discussão no Congresso Nacional.

A proposta legislativa tem o obje-
tivo de abrir uma brecha no orçamen-
to que permita o pagamento de uma 
nova rodada do Auxílio Emergencial, 

mas está sendo duramente criticada 
por incluir medidas como o � m do 
piso para setores importantes como 
saúde e educação.

“No momento cruel de crise que 
vivemos, diante da pandemia, com 
milhares de vidas perdidas e alta do 
desemprego, os parlamentares não 
podem protagonizar a desumanidade 
de cassar direitos sociais, sob o pre-
texto de viabilizar o retorno do auxílio 
emergencial”, declarou a governadora 
Fátima Bezerra nesta quarta-feira (24).

A união do Nordeste nesse posi-
cionamento reforça a pressão sobre o 
relator da proposta, senador Márcio 
Bittar (MDB-AC), para que retire esse 
ponto de seu parecer.

Em vídeo, a governadora pediu 
à bancada federal do Rio Grande do 
Norte que seja contra a medida. “Nós 
não podemos permitir que isso pros-
pere. Isso signi� ca um retrocesso, um 
ataque brutal aos direitos à Educação 
e à Saúde”, reforçou Fátima Bezerra, 
ao enfatizar que a população clama 

por mais vacinas e pelo auxílio emer-
gencial, mas que o benefício não pode 
estar vinculado ao ataque a direitos 
do povo brasileiro.

Nesta quinta-feira (25), o presi-
dente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), anunciou que a votação 
da PEC � cou adiada para a próxima 
terça-feira (2). O senador decidiu pelo 
adiamento após reunião com líderes 
partidários. A maioria criticou o pon-
to da PEC que acaba com os mínimos 
constitucionais para os gastos com 

saúde e educação.
De acordo com o presidente do 

Senado, houve “grande reação” con-
tra o � m de gastos mínimos com 
saúde e educação proposto no pa-
recer do senador Márcio Bittar. Esse 
ponto deve ser rejeitado. O aciona-
mento de gatilhos para contenção 
de gastos também é alvo de polê-
mica. Para Pacheco, porém, outros 
pontos além da desoneração não 
enfrentam “tanta polêmica” entre os 
parlamentares.

Desvinculação de receitas de saúde e 
educação é criticada por governadores
PROJETO POLÊMICO | Proposta legislativa tem o objetivo de abrir uma brecha no orçamento que permita o pagamento de uma nova rodada do Auxílio Emergencial, mas está sendo 
duramente criticada por incluir medidas como o fim do piso para setores importantes como saúde e educação. Nesta quinta-feira (25), presidente do Senado adiou a votação da PEC
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Com objetivo de melhorar os 
serviços prestados à popu-
lação usuária e dar mais e� -

ciência ao Programa Restaurante 
Popular, o Governo do RN iniciou 
ajustes na execução da prestação 
de serviços de fornecimento de 
alimentos prontos nas unidades 
em funcionamento em todo o Rio 
Grande do Norte. O ajustamento, 
correções e contratação emergen-
cial de uma empresa para atuação 
por 180 dias no programa resultou 
em uma economia de mais de apro-
ximadamente R$ 800 mil aos cofres 
do Estado, que pagava R$ 6 milhões 
mensais pelos serviços e, agora, pa-
ga R$ 5,1 milhões. O impacto será 
de R$ 10 milhões anuais a menos.

O Restaurante Popular, que 
passa por reformulações, é um pro-
grama de segurança alimentar e 
nutricional do Governo do Estado 
que serve mais de 42 mil refeições 
diárias para a população em situ-
ação de vulnerabilidade. Uma das 
medidas tomadas pela Sethas (Se-
cretaria de Estado do Trabalho, da 
Habitação e da Assistência Social), 
que executa o programa por meio 
da Coordenadoria Operacional de 
Desenvolvimento Social (Codes), 
foi a contratação por meio de con-
corrência de menor preço da em-
presa Paisagem Comércio e Serviço 
Ltda para fornecimento de alimen-
tos prontos destinado às unidades 
de Parelhas, Pau dos Ferros, Par-
namirim (uma das unidades) e São 
Paulo do Potengi.

A contratação emergencial é 
por período seis meses. Essa me-
dida foi necessária porque os con-
tratos das empresas que atuavam 
nos municípios citados acima expi-
raram. Eram contratos celebrados 
em 2014 que foram renovados para 
atuação até o dia 31 de dezembro 
de 2020. Por imposição legal, de-
vido o limite máximo de vigência, 
esses contratos não puderam pas-
sar por mais uma renovação. Até 
o � nal deste semestre, será aberto 

novo processo licitatório de presta-
ção de serviços para as unidades de 
restaurante popular nesses quatro 
municípios.

Com a nova contratação, o Go-
verno do Estado vai ter uma eco-
nomia nos próximos seis meses 
no valor de R$ 2,254 milhões. Além 
disso, o valor médio unitário pago 
nos contratos � ndados caiu de R$ 
10,63 para R$ 5,80 por refeição — 
resultando em uma economia de 
R$ 4,83.

Para não haver interrupção e 

paralisação dos serviços de for-
necimento de alimentação nas 
unidades de Parelhas, Pau dos 
Ferros, Parnamirim e São Paulo do 
Potengi, a Sethas optou pela con-
tratação por meio do processo de 
dispensa de licitação emergencial 
para nova contratação. Para isso, 
foi feita uma pesquisa mercadoló-
gica com 24 empresas convidadas 
a participarem dessa dispensa de 
licitação. Inclusive, nove das con-
vidadas já faziam parte da rede de 
prestação de serviços do Programa 

Restaurante Popular. Dessas, cin-
co apresentaram proposta tendo 
sido a Paisagem a que apresentou 
menor preço. A Sethas deu ampla 
publicidade ao processo de contra-
tação emergencial com dispensa 
de licitação.

A Sethas continua com seus 
planos de refazer as licitações, pro-
mover mais economias e intensi� -
car as � scalizações para manter a 
qualidade das refeições servidas à 
população usuária e evitar desper-
dícios pelo pagamento de refeições 

não fornecidas ao programa.

PROGRAMA
O Programa Restaurante Popu-

lar faz parte da política pública do 
Governo do Estado de segurança 
alimentar e nutricional. Serve dia-
riamente 42 mil refeições em 113 
unidades, sendo 56 restaurantes 
populares (almoço) no valor de R$ 
1,00 (um real), 45 unidades de Café 
Cidadão a R$ 0,50 (cinquenta cen-
tavos) e 12 de Sopa Cidadã também 
a R$ 0,50.

Programa Restaurante Popular com 
maior eficiência e menor despesa
SEGURANÇA ALIMENTAR | Ajustes no fornecimento de alimentos geram uma economia de R$ 10 milhões no ano. Secretaria continua com planos de refazer licitações, promover
mais economias e intensificar as fiscalizações para manter a qualidade das refeições servidas à população usuária e evitar desperdícios pelo pagamento de refeições não fornecidas

Programa Restaurante Popular, coordenado pela Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, serve mais de 42 mil refeições diárias no Rio Grande do Norte

SANDRO MENEZES / GOVERNO DO RN
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O s municípios que integram 
uma mesma regional de saú-
de devem tomar medidas 

semelhantes ao editar os decretos 
com as diretrizes sanitárias e prote-
tivas à pandemia da Covid-19. Esta 
foi a orientação na reunião da go-
vernadora do Rio Grande do Norte, 
professora Fátima Bezerra, e auto-
ridades estaduais da saúde pública, 
na última quarta-feira (24), com os 
prefeitos e secretários de saúde da 
6ª Regional de Saúde que tem como 
sede o município de Pau dos Ferros.

A uni� cação das medidas consi-
derando como base o decreto estadu-
al visa agilizar e a melhorar a efetivi-
dade das ações para que a população 
se conscientize da necessidade de 
usar máscara, evitar aglomerações e 
higienizar constantemente as mãos 
neste momento, quando crescem os 
casos de contaminação e com a su-
perlotação dos leitos de assistência 
aos pacientes com Covid-19.

“Reforço a necessidade das 
medidas protetivas e sanitárias. O 
Governo do Estado está abrindo 
mais leitos — foram cinco ontem 
em Pau dos Ferros, e até sexta-
-feira próxima serão 64 leitos —, 
a maioria em Natal e Região Me-
tropolitana, onde o sistema de 
saúde está colapsado. Mantenho 
contatos com o ministro da Saúde 
solicitando kits de UTI para expan-
dirmos a oferta. Mas precisamos 
da consciência de toda a popu-
lação em respeitar os protocolos 
de proteção. Os prefeitos devem 
adotar medidas restritivas, e até 
adotar toque de recolher, por que é 
necessário � car em casa”, a� rmou 
Fátima Bezerra, para destacar que 
as medidas são fundamentadas 
nas análises e recomendações do 
Comitê Cientí� co de Especialistas 
que assessora a gestão estadual.

Em reunião do Fórum dos Go-
vernadores, Fátima Bezerra disse 
que os executivos estaduais estão 
angustiados. “No Rio Grande do Sul, 
por exemplo, o governador disse não 

ter alternativa a não ser endurecer 
as medidas restritivas. Em São Pau-
lo, o governador João Doria estuda 
adotar lockdown. A pandemia não 
acaba agora em fevereiro ou março. 
A previsão é termos um mês de ju-
nho mais dramático que o ano pas-
sado”, alertou.

SUPERAR DIVERGÊNCIAS
A governadora pediu aos prefei-

tos que esqueçam as divergências 
partidárias e se somem aos esforços 
do Governo do Estado. “O caminho é 
este. Vamos superar divergências po-
líticas em nome do interesse do povo 
do Rio Grande do Norte, que espera 
muito de todos nós. Vamos dar as 
mãos. O governo dá todo apoio aos 
municípios através do sistema de 
segurança pública e orientação da 
Sesap. O Pacto pela Vida está funcio-
nando. Esta reunião é demonstração 
de colaboração, parceria e união. 
Contem comigo. Não medirei es-
forços. Manteremos diálogo direto, 
comigo pessoalmente, e com nossos 
secretários, para proteger nossa po-
pulação”, reiterou Fátima Bezerra.

A superação de divergências par-
tidárias em benefício à coletividade 
foi corroborada pelo representan-
te do Ministério Público Estadual 
(MPRN), o promotor de Pau dos 
Ferros, Paulo Roberto Freitas. Ele 
a� rmou que MPRN é “parceiro, 
agrega forças e coopera para alcance 

dos interesses públicos”. “Devemos 
distinguir política pública e política 
partidária. Os gestores devem atuar 
para atingir o objetivo de concreti-
zar as políticas públicas, não discu-
tir partido A ou B, mas a vida das 
pessoas. O MPRN soma esforços 
com o Governo do Estado e com os 

municípios para manter a saúde da 
população”, disse ele.

Paulo Roberto também apoiou 
o argumento da governadora de res-
peitar as orientações dos especialis-
tas e cientistas. “Como a governado-
ra destacou, devemos atuar acima 
das opiniões dissociadas do con-
texto cientí� co, porque elas deixam 
a população ainda mais vulnerável. 
Vamos fazer o mais correto em be-
nefício da saúde de todos, inclusive 
adotando maior rigor para garantir 
as medidas protetivas, e evitar a pro-
liferação da doença. O MPRN, mais 
uma vez, se coloca à disposição para 
somar nestes esforços em defesa da 
coletividade”.

Coordenador do Pacto pela Vi-
da, o secretário de Gestão e Metas 
de Governo, Fernando Mineiro, con-
siderou que uni� car procedimentos 
através dos decretos municipais é 
muito importante. “Ajuda tanto o 
pessoal da segurança como da saúde 
com ações conjuntas. Na região de 
Pau dos Ferros, seis municípios ado-
taram esta medida, como con� rmou 
o prefeito Rivelino Câmara, de Patu. 
A pactuação entre governo, municí-
pios e ministérios públicos, unidos 
pela tomada de medidas conjuntas 
e assemelhadas, serve, inclusive, de 
orientação e conscientização para a 
população. Considero fundamental 
uni� car os decretos para execução 
das mesmas medidas nas cidades. 
Teremos um grande ganho e iremos 
melhor superar as di� culdades”.

A reunião com os prefeitos da 
Regional de Saúde contou também 
com a participação do vice-gover-
nador Antenor Roberto e de secre-
tários, além dos prefeitos Mariana 
Almeida (Pau dos Ferros), Jose Au-
gusto (Portalegre), Marcelo Oliveira 
(João Dias), Samara Vasconcelos, 
(Rafael Godeiro), Conceição Duarte 
(Lucrécia), Jeane Saraiva (Alexan-
dria), Marcelo Oliveira (João Dias) 
Célio Queiroz (São Miguel), Jacinto 
Lopes (Severiano Melo) e Maria He-
lena (Olho D’àgua dos Borges).

Governo orienta prefeitos a adotarem 
ações semelhantes de proteção à Covid
COMBATE À PANDEMIA | Unificação das medidas considerando como base o decreto estadual visa agilizar e a melhorar a efetividade das ações para que a população se conscientize da 
necessidade de usar máscara, evitar aglomerações e higienizar constantemente as mãos neste momento, quando crescem os casos de contaminação e com a superlotação dos leitos

Governadora Fátima Bezerra durante reunião por videoconferência com prefeitos do interior potiguar e secretários do Governo do Estado

Precisamos da consciência 
de toda a população em 
respeitar os protocolos 
de proteção. Os prefeitos 
devem adotar medidas 
restritivas, e até adotar 
toque de recolher, por que é 
necessário ficar em casa”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

Pactuação entre governo, 
municípios e ministérios 
públicos, unidos pela tomada 
de medidas conjuntas 
e assemelhadas, serve, 
inclusive, de orientação 
e conscientização para a 
população”

“
FERNANDO MINEIRO
COORD. PACTO PELA VIDA
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