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Governo do RN renova 
com Banco Mundial

Concurso do Itep-RN
tem mudanças no edital

Governo zera ICMS 
do diesel para ônibus

DESENVOLVIMENTO. 3 | Acordo 
de empréstimo garantirá novos 
investimentos no Rio Grande do Norte 
da ordem de R$ 450 milhões

OPORTUNIDADE. 4 | Provas objetivas e 
discursivas estão previstas para o dia 25 
de julho do corrente ano, e deverão ser 
aplicadas em Natal

MOBILIDADE. 15 | Medida foi oficializada 
com a publicação de um decreto. Como 
contrapartida, o sistema de transporte 
terá de aumentar frotaRecurso será investido em obras

JOÃO VITAL / GOVERNO DO RN ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Reunião entre governo e setor de transporte

Governo do RN age no combate à 
fome e doa 35 mil cestas básicas
AÇÃO SOCIAL. 8 E 9 | Só no programa RN Chega Junto no Combate à Fome, campanha em parceria com a Associação dos Supermercados do Rio Grande do 
Norte (Assurn), o Governo do Estado entrega 35 mil cestas básicas. Programas anteriores, como RN Mais Unido e Programa RN Chega Junto Solidariedade 
Natalina, realizaram outras entregas. No Estado, 1 milhão de pessoas estão em situação de extrema pobreza, o que justifica a ação solidária

HOSPITAL DA
MULHER TEM
OBRAS RETOMADAS

Equipamento receberá pacientes de mais 
de 60 municípios e terá capacidade para 20 
mil atendimentos. Complexo contará com 
163 leitos, sendo 118 de internação e 45 
leitos destinados a outros serviços, como 
urgências. Terá assistência ambulatorial, 
pronto-socorro, UTI e outros serviços - Pág. 5



ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
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O Governo do Rio Grande do 
Norte destina neste ano de 
2021 o maior valor de � nan-

ciamento ao Programa Cultural 
Câmara Cascudo nos seus 21 anos 
de existência. Será aplicado o mon-
tante de R$ 8 milhões oriundos de 
renúncia � scal do ICMS de empre-
sas que aderiram ao programa, que 
também é conhecido como Lei Câ-
mara Cascudo.

O valor foi de� nido pelo Gover-
no do Estado através de decreto 
publicado no último dia 16, no Di-
ário O� cial do Estado, e consolida o 
programa como um dos principais 
instrumentos de democratização 
do acesso à cultura no Rio Grande 
do Norte. O sistema de funciona-
mento consiste na renúncia � scal 
do ICMS por parte do Estado para 

que o valor correspondente à con-
tribuição seja investido em projetos 
culturais.

“Nosso governo tem o com-
promisso de respeitar os artistas 
potiguares. Mesmo com todas as 
di� culdades enfrentadas no con-
texto da pandemia, sabemos que 
a Cultura é uma das principais fer-
ramentas para o engrandecimento 
de um povo. É imensamente gra-
ti� cante para mim ter sido autora 
do Projeto de Lei, quando era depu-
tada estadual, que deu o pontapé 
para a criação da lei que há 21 anos 
incentiva o setor cultural do Rio 
Grande do Norte”, disse a governa-
dora Fátima Bezerra.

O secretário estadual de Tribu-
tação destaca a importância dessas 
ações de governo como alterna-

tivas necessárias para mitigar os 
efeitos dessa crise sanitária, de saú-
de e econômica. Ações em várias 
frentes, observando as especi� ci-
dades de cada um desses segmen-
tos sociais e cadeia produtiva. “O 
anúncio dessa renúncia para a Lei 
Câmara Cascudo é fundamental 
para a área cultural do Estado, ain-
da mais em um ano de grave crise 

econômica causada pela pandemia 
da Covid-19”, ressaltou o secretário 
de Estado da Tributação, Carlos 
Eduardo Xavier.

A operacionalização do progra-
ma é realizada pela Fundação José 
Augusto (FJA) através da Comissão 
de Cultura, que teve seu mandato 
prorrogado até 31 de outubro. O 
artista, grupo de artistas ou insti-
tuição interessada na captação dos 
recursos, poderá inscrever seu pro-
jeto entre 19 de abril e 31 de agosto, 
que será analisado para con� rmar 
adequação às normas da Lei, e de-
cidida sua aprovação. Nos 21 anos 
de existência o Programa Câmara 
Cascudo disponibilizou R$ 86 mi-
lhões, bene� ciando mais de 550 
projetos. 

“Em tempos de pandemia, po-

de parecer estranho aumentar os 
recursos de fomento à Cultura. Mas 
é fato que depois dos pro� ssionais 
da Saúde e até antes deles, são os 
trabalhadores da cultura que es-
tão dentro das casas alimentando 
e curando almas, levando alento a 
milhões de seres humanos no mun-
do inteiro para romper com a soli-
dão e a angústia que assolam a hu-
manidade no momento em que a 
Ciência exige o distanciamento so-
cial. Os trabalhadores da Economia 
da Cultura foram os primeiros a 
terem suas atividades pro� ssionais 
paralisadas e, com certeza, serão os 
últimos. Mas, precisam continuar 
vivendo e distribuindo vida, saber 
e alegria através dos seus projetos 
culturais”, a� rma o diretor-geral da 
FJA, Crispiniano Neto.

Projetos da Lei Câmara Cascudo 
recebem R$ 8 milhões em 2021
CULTURA | Operacionalização do programa é realizada pela Fundação José Augusto (FJA) através da Comissão de Cultura, que tem mandato até 31 de outubro. Artista, grupo de artistas 
ou instituição interessada na captação dos recursos poderão inscrever seus projetos entre 19 de abril e 31 de agosto. As propostas serão analisadas para confirmar adequação às normas

SANDRO MENEZES / GOVERNO DO RN

Sistema de funcionamento da Lei Câmara Cascudo consiste na renúncia fiscal do ICMS por parte do Estado para que o valor correspondente à contribuição seja investido em projetos culturais

550
projetos que foram beneficiados com 
a Lei Câmara Cascudo em 21 anos



O Governo do Rio Grande do 
Norte renovou o prazo de 
contrato do empréstimo de 

recursos com o Banco Mundial para 
execução do Projeto de Desenvolvi-
mento Sustentável do RN - Governo 
Cidadão. A vigência, que seria � na-
lizada no dia 31 de março, teve seu 
prazo prorrogado para 31 de dezem-
bro de 2022. A renovação assegura ao 
povo potiguar US$ 80 milhões em in-
vestimentos, montante equivalente a 
R$ 450 milhões, conforme anunciou a 
governadora Fátima Bezerra durante 
reunião virtual com equipe do Execu-
tivo estadual.

“O tempo que vivemos exige que, 
sem prejuízo na condução das ações 
de enfrentamento à pandemia da Co-
vid-19, nós continuemos trabalhando 
e avançando em outras atividades. O 
Governo estabelece e cumpre priori-
dades, como o feito extraordinário da 
prorrogação do prazo de execução 
do Projeto Governo Cidadão, fruto 
da atuação da equipe competente 
e dedicada. Ao assumir o governo, 
assumimos a responsabilidade de 
dar continuidade a este projeto que é 
inovador e intersetorial, pois envolve 
ações das mais diversas áreas como 
agricultura, infraestrutura, educação, 
cultura, saúde, e que juntas somam 
mais de R$ 2 bilhões em investimen-
tos, desde 2014”, destacou a governa-
dora, professora Fátima Bezerra. 

A continuidade do contrato de 
empréstimo é resultado do empenho 
da atual administração estadual, ini-
ciada em janeiro de 2019, para supe-
rar entraves e promover correções em 
projetos que já estavam em execução 
pela gestão anterior. O Governo do 
Estado tem agora segurança para a 
execução de obras importantes, que 
apresentaram problemas ou parali-
sações ao longo dos anos, e a garantia 
da utilização de US$ 80 milhões para 
a conclusão de todas as obras previs-
tas, entre elas a construção do Hospi-
tal da Mulher, em Mossoró, dos Pos-
tos Fiscais em Canguaretama e Passa 
e Fica, e a recuperação da Barragem 

de Pataxó, em Ipanguaçu. O Projeto 
de Desenvolvimento Sustentável do 
RN - Governo Cidadão vai investir no 
total US$ 360 milhões até o � m de seu 
prazo. O empréstimo ao Banco Mun-
dial foi contratado em 2014.

Fátima Bezerra lembrou que 
“encontramos acertos, mas também 
muitos entraves e erros. O Hospital 
da Mulher, a maior obra, tinha inú-
meros erros de caráter estruturante. 
A unidade hospitalar que será refe-
rência, inclusive para o país, irá pres-
tar atendimento digno e humanizado 
à população de 62 municípios. Corri-
gimos as falhas e vamos concluir o 
Hospital”. Ela destacou o trabalho 
e� ciente da equipe do governo: “is-
so demonstra o interesse no trato 
das questões que se revertem para o 
nosso povo. Corrigimos muitas im-
propriedades e erros em obras que 

agora irão se reverter em respeito à 
população. O Banco Mundial tem vis-
to nosso empenho e avanço na execu-
ção do programa que traz melhorias 
para qualidade de vida de todos nós, 
dignidade e cidadania”, a� rmou.

Secretário de Gestão de Projetos 
e Metas e coordenador do Governo 
Cidadão, Fernando Mineiro disse que 
o Projeto envolve dez secretarias da 
administração estadual e con� rmou 

o reinício das obras do Hospital da 
Mulher. “Nos próximos dias vamos 
dar a ordem de reinício das obras 
do Hospital da Mulher que será in-
vestimento de  R$104 milhões em 
obras e equipamentos para atender a 
população de 62 municípios com as-
sistência ambulatorial, leitos clínicos, 
UTI, estágio com universidades. Será 
o maior hospital do RN.”

Titular da secretaria de Plane-
jamento e Finanças, Aldemir Freire 
ressaltou o controle das � nanças 
públicas para assegurar as contrapar-
tidas do Estado aos investimentos, 
mesmo diante das dívidas herdadas. 
“Sob orientação da governadora tra-
balhamos pelo equilíbrio das � nan-
ças, o que também contribuiu para a 
renovação do contrato”, disse.

O procurador-geral do Estado, 
Luiz Marinho, também registrou a 

soma de esforços de toda a equipe 
de governo e reforçou as palavras da 
governadora: “temos uma equipe de 
governo íntegra, comprometida e 
competente”. 

O vice-governador Antenor Ro-
berto acrescentou às avaliações o 
seu reconhecimento: “Uma vitória 
coletiva, que evita obras inacabadas 
e prejuízos à sociedade. Agimos sem 
vaidades, de forma integrada e com 
espírito público. Quem mais ganha é 
o povo  do RN”, declarou.

AUDITORIA
O projeto Governo Cidadão é 

auditado de forma permanente. 
Cabe à Coordenadoria de Auditoria 
de Operações de Crédito Externo – 
COPCEX, criada por intermédio da 
Resolução nº 024/2018-GP/TCE, pu-
blicada no Diário Eletrônico do TCE/
RN em 14 de agosto de 2018, a tarefa 
de realizar os trabalhos e conduzir os 
processos de Auditoria Independente 
do empréstimo. Todas as decisões do 
Governo Cidadão seguem as normas 
do Banco Mundial.

SOBRE O GOVERNO CIDADÃO
É um projeto multisetorial e inte-

grado que tem como meta colaborar 
para a mudança do cenário socioe-
conômico do Rio Grande do Norte. 
O Governo Cidadão, em parceria 
com as secretarias de Estado, vem 
desenvolvendo ações para reverter o 
baixo dinamismo do RN, focando na 
redução das desigualdades regionais, 
fortalecendo a agricultura familiar, 
fomentando a economia solidária e 
apoiando a modernização da gestão 
pública para uma prestação de servi-
ços mais e� cazes, visando à melhoria 
da qualidade de vida da população. 
Todas essas iniciativas são viabili-
zadas pelo contrato de empréstimo 
� rmado entre o Poder Executivo es-
tadual e a instituição � nanceira.

Além dos já citados, a reunião vir-
tual contou com a participação de se-
cretários e gestores da administração 
indireta do Governo do RN.
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Acordo de empréstimo garante investimentos como a reforma do espaço João Paulo II – Papódromo, em Natal, obra que será entregue nesta sexta

Governo do RN renova com Banco 
Mundial e investirá mais R$ 450 mi
DESENVOLVIMENTO | Governo Cidadão, que utiliza recursos do Banco Mundial, é um projeto multisetorial e integrado que tem como meta colaborar para a mudança do cenário 
socioeconômico do Rio Grande do Norte. Renovação até o fim de 2022 assegura ao povo potiguar US$ 80 milhões em investimentos, montante equivalente a R$ 450 milhões

2022
é o fim do prazo do acordo
com o Banco Mundial agora
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O concurso público do Itep-RN 
(Instituto Técnico-Cientí� co de 
Perícia do Rio Grande do Norte) 

teve o Edital de Abertura reti� cado e 
conta com novidades, dentre elas: os 
requisitos e atribuições dos cargos de 
Nível Superior não serão exclusivos 
para bacharéis, com tecnólogos e licen-
ciados nas respectivas áreas também 
podendo se inscrever; já a seleção para 
os cargos de Nível Médio não contará 
mais com a prova de títulos.

Também vale destacar que, requi-
sitos como a CNH categoria B para os 
cargos de nível médio, por exemplo, 
são exigidos somente no momento 
da posse do cargo e não impossibilita 
a inscrição. Até o � nal do certame, os 
candidatos podem se organizar para 

conquistarem as devidas certi� cações.
Com a reti� cação, foi aberto um 

novo período de isenção, até esta sex-
ta-feira (30). As inscrições serão esten-
didas até o dia 7 de junho. As provas 
objetivas e discursivas estão previstas 
para o dia 25 de julho do corrente ano, 
e deverão ser aplicadas em Natal, com 
possibilidade de serem aplicadas, tam-
bém, em cidades vizinhas, caso o nú-
mero de inscritos exceda a capacidade 
de alocação do município.

Já o horário e o local das provas serão in-
formados depois, por meio do edital no site 
da organizadora e no Cartão de Informação 
do Candidato, a partir do dia 7 de julho.

Ao todo estão disponíveis 276 va-
gas, incluindo 16 destinadas às PcD 
(Pessoas com De� ciência), entre os 

níveis médio e superior, com oportu-
nidades de atuação em quatro municí-
pios onde há unidades do órgão, como 
Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros.

Os cargos são: Perito Criminal 
(área geral e especí� ca), Perito Médico 
Legista, Perito Médico Legista na área 
de Psiquiatria, Perito Odontolegista, 
Assistente Técnico Forense, Agente 
Técnico Forense e Agente de Necrop-
sia, sendo os dois últimos destinados 
aos pro� ssionais de nível médio.

As inscrições devem ser realizadas 
pelo site do Instituto AOCP: http://
www.institutoaocp.org.br. Para os car-
gos de Nível Médio, a taxa de inscrição 
é R$ 90; Assistente Técnico Forense, R$ 
110, e os demais cargos de Nível Supe-
rior, R$ 130.

Concurso do Itep-RN
tem mudanças no edital; 
inscrições vão até 7 de junho
OPORTUNIDADE | Provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 25 de julho do corrente ano, e 
deverão ser aplicadas em Natal, com possibilidade de serem aplicadas, também, em cidades vizinhas

FOTOS: GOVERNO DO RN / REPRODUÇÃO

No decorrer da carreira, o salário de um servidor do Itep-RN pode chegar a R$ 22.382,94 (dependendo da função)

Para nível médio, a taxa é de R$ 90; assistente técnico forense, R$ 110; e os demais, R$ 130
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As obras do Hospital da Mu-
lher, em Mossoró, foram re-
tomadas após a governadora 

Fátima Bezerra dar ordem de reiní-
cio da construção no último dia 9. 
Os trabalhadores estão na etapa de 
limpeza do canteiro de obras e ma-
nutenções preventivas, e a empresa 
responsável, CG Construções, está 
recrutando novos pro� ssionais.

“Até o � nal desta semana, que-
remos estar com o maquinário aqui 
para dar início à escavação da lagoa. 
Paralelamente a isto, estamos fazen-
do recrutamento de equipe para na 
segunda-feira iniciar a parte de alve-
naria, reboco interno, regularização 
de piso e impermeabilização”, des-
creveu o engenheiro da CG, Mário 
Marques.

O secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Ci- dadão, responsável pela obra, Fernan-

do Mineiro, ressaltou o compromisso 
do Governo do Estado em entregar o 
maior equipamento de saúde à popu-
lação do RN. “Vamos acompanhar de 
forma permanente a execução dessa 
obra, mantendo a sociedade informa-
da de seu andamento”, disse.

O prazo para conclusão da obra é 
de 14 meses. Quando pronto, o equi-
pamento receberá pacientes de mais 
de 60 municípios e terá capacidade 
para fazer cerca de 20 mil atendi-
mentos ao ano. O complexo contará 
com 163 leitos, sendo 118 de inter-
nação e 45 leitos destinados a outros 
serviços, como urgências. Terá assis-
tência ambulatorial, pronto-socorro, 
UTI, centro obstétrico com salas de 
parto humanizado, banco de leite 
humano e serviços de suporte às 
mulheres vítimas de violência.

SAIBA MAIS
O Hospital da Mulher é uma das 

obras iniciadas ainda na gestão an-
terior e que não teve sua execução 
� nalizada. Trata-se da maior inter-
venção viabilizada pelo acordo de 
empréstimo com o Banco Mundial, 
com a aplicação de R$ 104 milhões, 
em obras e equipamentos, por meio 
do Governo Cidadão e da Secretaria 
de Saúde Pública (Sesap), e estava 
paralisada desde agosto de 2019 
com 27,87% de execução.

Agora, como resultado da nego-
ciação da prorrogação do prazo do 
acordo com a instituição � nanceira, 
o� cializada até 31 de dezembro de 
2022, o Poder Executivo conseguirá 
� nalizar a execução e levar o benefí-
cio à sociedade potiguar, promoven-
do melhorias à saúde da mulher.

Após ter obra retomada, Hospital da 
Mulher deve ficar pronto em 14 meses
SAÚDE | Quando pronto, o equipamento receberá pacientes de mais de 60 municípios e terá capacidade para fazer cerca de 20 mil atendimentos ao ano. Complexo contará com 163 
leitos, sendo 118 de internação e 45 leitos destinados a outros serviços, como urgências. Terá assistência ambulatorial, pronto-socorro, UTI e outros serviços à população da região

JOÃO VITAL / GOVERNO DO RN

GIOVANNI SÉRGIO  / GOVERNO DO RN

Construção do Hospital da Mulher de Mossoró estava paralisada desde agosto de 2019 com 27,87% de execução e foi retomada graças à prorrogação do prazo do acordo do Governo do Estado com o Banco Mundial

Trata-se da maior intervenção viabilizada pelo acordo de empréstimo com o Banco Mundial
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ASSISTÊNCIA EM SAÚDE | Liga atende pacientes oncológicos de mais de 60 municípios da região Oeste, com média de 3.700 consultas por mês. Diretores da Liga informaram que serão 
ampliados os atendimentos laboratoriais e de quimioterapia, diagnósticos por imagem e pronto atendimento da unidade II. Gestão estadual também retoma obras do Hospital da Mulher

Governo cede prédio para ampliar 
atendimento da Liga em Mossoró
A Liga Mossoroense de Estudos e 

Combate ao Câncer (LMECC) 
recebeu no último dia 13 autori-

zação para utilizar o prédio do Governo 
do Estado onde funcionou a Escola 
Estadual Jardim de Infância Modelo. O 
Governo do Rio Grande do Norte cedeu 
o prédio por 15 anos à Liga, que atende 
pacientes oncológicos de mais de 60 
municípios da região Oeste, com média 
de 3.700 consultas por mês. 

“Avaliamos a solicitação como justa 
e decidimos atender exercendo um ges-
to humanitário e solidário com o obje-
tivo de fortalecer a assistência à saúde 
na região”, a� rmou a governadora pro-
fessora Fátima Bezerra durante soleni-
dade virtual que teve a participação do 
vice-governador Antenor Roberto.

Fátima lembrou que, na semana 
anterior, assinou a ordem de serviço 
para retomada e conclusão das obras 
do Hospital da Mulher em Mossoró. 
“Saúde, segurança e educação têm que 
merecer prioridade de qualquer gover-
no. porque são áreas essenciais. É com 
esse compromisso que o� cializamos a 
cessão deste prédio. Sabemos da impor-
tância da Liga para a região Oeste, que 
é hospital de referência para Mossoró 
e mais 60 municípios. Toda e qualquer 
doença é complicada, o câncer ainda 
mais. Estamos aqui cumprindo nosso 
dever, apoiando e fortalecendo o traba-
lho da Liga que é instituição sem � ns 
lucrativos e tem credibilidade junto à 
população. Atendemos essa reivindica-
ção por ser justa, merecida e cidadã.”

A governadora destacou outra 
parceria do governo com a Liga, a No-
ta Potiguar, programa que estimula a 
arrecadação de ICMS e contribui com 
várias instituições, inclusive a Liga em 
Mossoró que já foi contemplada com 
R$ 35 mil. Além disso, contextualizou 
ações para o combate à Covid-19. “Nos-
so Governo instalou em 12 meses a 
maior rede de leitos hospitalares no RN. 
Foram mais de 800 leitos e somente em 
Mossoró e região Oeste, nos últimos 4 
meses, foram mais  126 leitos. Tudo isso 
para proteger a população, assegurar 
tratamento para preservar a vida. Tam-

bém contratamos pessoal, treinamos, 
adquirimos EPIs. Mesmo com todo este 
trabalho estamos com ocupação de lei-
tos acima de 90% devido à pandemia. 
Precisamos do engajamento e consci-
ência de todos, inclusive das empresas e 
empresários para seguirem os protoco-
los e possamos conter a Covid.” 

Na opinião do secretário de Esta-
do da Saúde Pública (Sesap), Cipriano 
Maia, “a cessão mostra compromisso 
da governadora com a saúde e vai dar 
resposta à demanda por serviço de 
saúde de toda a região, ampliando a 
oferta e quali� cando a atenção, inclu-
sive com diagnóstico precoce. Só te-
mos a saudar a iniciativa e desejar su-
cesso ao trabalho da Liga Mossoroense 
que já tem uma trabalho amplamente 
reconhecido”.

MELHOR ASSISTÊNCIA À SAÚDE

O prédio estava desativado há 7 
anos e é localizado na Praça Cônego Es-
tevam Dantas, conhecida como “Praça 
dos Hospitais”, no bairro Santo Antônio, 
próximo à unidade II da Liga (LMECC). 
A administração estadual planejava 
sediar no local as novas instalações da 
12ª Diretoria Regional de Educação e 
Cultura (DIREC) e da 6º Diretoria Re-
gional de Alimentação Escolar (DRAE). 
Mas, os setores já estão bem alocados e 
funcionando em boas instalações, em 
prédio próprio do Estado.

Getúlio Marques, secretário esta-
dual de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer (Seec), registrou a sensibilidade 
da governadora em decidir pela melhor 
destinação ao prédio. “A Seec planejava 
instalar a Direc, mas a sensibilidade da 
governadora levou a esta decisão que 
todos nós agora comemoramos. Tenho 
certeza que a nova destinação vai aten-

der aos munícipes de todo a região, be-
ne� ciando quem precisa de tratamento 
de saúde”.

Ao solicitar a cessão, os diretores da 
Liga informaram que serão ampliados 
os atendimentos laboratoriais e de qui-
mioterapia, diagnósticos por imagem 
e pronto atendimento da unidade II da 
Liga em Mossoró.

Presidente da Liga, Paulo Henrique 
Lima do Monte destacou os benefícios 
que o uso do prédio trará para a insti-
tuição. “Temos 800 pacientes e com o 
novo espaço vamos tratar estas pessoas 
com maior distanciamento, prevenindo 
contágio por Covid-19. Com mais es-
paço também vamos implantar novos 
serviços. Agradeço à governadora e ao 
Governo do RN. Repito o que já disse 
à governadora: nunca uma adminis-
tração fez tanto pela saúde e pela Liga 
como a atual gestão e registro a atenção 

com que somos tratados quando pro-
curamos os atuais gestores públicos do 
nosso estado.”

Francisco José Cure de Medeiros, 
chanceler da Liga, disse que a ocupação 
do prédio abriu horizontes para muitas 
crianças, pois agora vai servir para tra-
tar pessoas que necessitam e que pode-
rão recuperar sua saúde e viver melhor. 
“Esse ato que o Governo concretiza ago-
ra deve ter o aplauso de todos os nor-
te-rio-grandenses. O reconhecimento 
que fazemos à governadora é extensivo 
à sua equipe administrativa, que, por 
seus atos, honram a Liga e o trabalho 
que ela presta à população”, a� rmou.

Integrante do Conselho Consultivo 
da Liga, Manoel Leite de Souza a� r-
mou: “só temos a agradecer a este gesto 
grandioso do Governo do Estado. Gesto 
que vai repercutir positivamente junto 
a todos aqueles que precisam de trata-
mento e de suas famílias”.

Segundo a presidente da Associa-
ção de Apoio aos Portadores de Cân-
cer em Mossoró e Região, Ana Clébia 
Nogueira, as pessoas que procuram a 
Liga são de várias classes sociais e de 
muitos municípios. Ela registrou que a 
Liga oferece sala de aula para crianças 
em tratamento realizarem seus estudos 
orientadas por duas pedagogas cedidas 
pela Secretaria Estadual de Educação. 
“Tenho certeza que todos da Liga vão 
honrar o compromisso assumido para 
a cessão do prédio”, pontuou.

Referência também na área edu-
cacional, o Padre Sátiro Cavalcanti 
comentou sobre a importância da sole-
nidade. “Participo deste ato com muita 
alegria. A governadora, sua equipe e 
todos que fazem a Liga estão de para-
béns por este gesto que valoriza a saúde 
pública de Mossoró e do estado.”

Representando o prefeito de Mosso-
ró Allyson Bezerra, o vice-prefeito João 
Fernandes disse que o novo espaço vai 
ajudar a salvar vidas. Já a deputada esta-
dual Isolda Dantas considerou a cessão 
um ato de forte simbolismo: “a cessão 
do prédio é para a cidade e para toda a 
região Oeste, pois potencializa a oferta 
de serviços de saúde à população.”

ESDRAS MARCHEZAN / GOVERNO DO RN

Prédio estava desativado há 7 anos e é localizado na Praça Cônego Estevam Dantas, conhecida como “Praça dos Hospitais”
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JOSÉ JÁCOME / SIN

De acordo com fiscal dos serviços, faltam apenas alguns serviços para a obra ser totalmente concluída e entregue

O Governo do Estado, através 
da Secretaria de Infraes-
trutura, entregará mais um 

Centro Estadual de Educação Pro-
� ssional e Tecnologia, dessa vez 
no município de Assu. A obra está 
atualmente com 98% dos serviços 
concluídos. A previsão de entrega 
é para o próximo mês de maio. Ge-
ridos pela Secretaria de Estado da 
Educação, da Cultura, do Esporte e 
Lazer (SEEC), os centros são volta-
dos ao ensino de jovens e adultos e 
oferecerem cursos de Ensino Médio 
Integrado e cursos pro� ssionali-
zantes. 

O investimento no CEEP de 
Assu é de R$ 10.943.710,23 (dez mi-
lhões, novecentos e quarenta e três 
mil, setecentos e dez reais e vinte e 
três centavos), com recursos oriun-
dos de convênios � rmados com 
o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação / Ministério da 
Educação e Cultura. A construtora 
M&K é a responsável pela execução 
da obra.  

De acordo com o engenheiro da 
SIN/RN, José Jácome, � scal da obra, 
faltam apenas alguns serviços para 
a obra ser totalmente concluída 
e entregue; como a parte de pai-
sagismo, pintura externa, ligação 
de� nitiva de água e luz e pavimen-
tação externa do acesso ao Centro 
Pro� ssionalizante, que � ca na zona 
rural de Assu.  

Os Centros Pro� ssionalizantes 
seguem um projeto arquitetônico 
padrão, concebido pelo Fundo de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), do Brasil Pro� ssionaliza-
do, do MEC, com 12 salas de aula, 
biblioteca, bloco pedagógico/ad-
ministrativo, bloco de serviços e 
de vivência, bloco de ensino pro� s-

Assu ganhará 
Centro de 
Educação 
Profissionalizante
FORMAÇÃO | Investimento no CEEP de Assu é de quase R$ 11 milhões, 
com recursos de convênios firmados com o Ministério da Educação

sionalizante, laboratórios de física, 
matemática, química, biologia, 
línguas e informática, auditório, 
ginásio poliesportivo, salas para os 
professores e direção, banheiros, 
cozinha, cantina, refeitório, esta-
cionamento e guarita. A área total 
de construída de cada centro é de 
5.577,39 m2. 

Quando for inaugurada pelo 
Governo do Estado, a nova unidade 
será integrada à rede estadual de 
Centros Pro� ssionalizantes, forma-
da pelos municípios de Natal, Mos-
soró, Parnamirim, Extremoz, Ceará-
-Mirim, São Gonçalo do Amarante, 
Alto do Rodrigues e Macaíba – essa 
entregue no último de janeiro. 

Considerado prioridade pelo 
governo da professora Fátima Be-
zerra, o ensino pro� ssionalizante 
oferece a oportunidade de capa-
citação em uma pro� ssão, prepa-
rando o jovem para o ingresso no 
mercado de trabalho.

SAIBA MAIS

Centro Estadual de Educação 
Profissional e Tecnologia de Assu

Investimento: R$ 10,9 milhões, a 
partir de convênio com

o Ministério da Educação

Construção: Construtora M&K

12 salas de aula

5,5 mil m² de área construída



8 | | SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2021 Agora Estado é um informe publicitário 
produzido com material da Assecom-RN

GOVERNO DO RN AGE NO COMBATE À FOME
E ENTREGA MAIS DE 35 MIL CESTAS BÁSICAS

AÇÃO SOCIAL | Hoje, no RN, 646 mil famílias estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e desse total, 359 mil têm renda entre zero e R$ 89,00. Esses números, 
significam que 1 milhão de pessoas sobrevivem no Estado com essa renda, ou seja, vivem em extrema pobreza, o que justifica ação solidária do Governo do RN

A campanha RN Chega Junto no 
Combate à Fome, promovida 
pelo Governo do Rio Grande do 

Norte em parceria com a Associação 
dos Supermercados do RN (Assurn), 
realizou nesta quinta-feira (29) uma 
das maiores entregas de cestas básicas 
desde o início da campanha, inicia-
da ainda em 2020 com os programas 
RN+Unido.

Foram 1.130 cestas básicas doadas 
à Secretaria de Turismo de Tibau do Sul 
para distribuição aos trabalhadores do 
segmento, dos mais afetados pela pan-
demia.

Dayvid Carlos, de 24 anos, vive de 
fotogra� as produzidas em pousadas e 
hotéis da região. Durante a pandemia 
assistiu a ocupação de leitos cair em 
mais de 60%. Mas as necessidades de 
casa e da família permaneceram, so-
bretudo a do � lho de nove meses. “Essa 
baixa no turismo impacta muito nosso 
dia a dia. Não conseguimos comprar 
o básico para a família, para o � lho 
recém-nascido. Uma cesta dessa ajuda 

até chegarmos à sonhada normalida-
de”, comentou.

A cesta de Dayvid foi uma das mais 
de 10 mil já entregues pelo programa 
às famílias em situação de maior vul-
nerabilidade social, desde o início das 
entregas, há duas semanas. Faltam 
aproximadamente 27 mil. As primeiras 
doações contemplaram Natal e Grande 
Natal. As equipes da Secretaria de Tra-
balho, Habitação e Assistência Social 
(Sethas) e da Defesa Civil trabalham 
agora na região de Tibau do Sul e re-
dondezas.

Ao todo, o Governo do RN progra-
mou a distribuição durante a pandemia 

de Covid-19 mais de 106 mil cestas bá-
sicas, já considerando as 35 mil cestas 
que estão sendo entregues pelo Progra-
ma RN Chega Junto no Combate à Fome 
e as doações de programas anteriores, 
como o RN Mais Unido e o Programa 
Chega Junto Solidariedade Natalina. As 
cestas equivalem a aproximadamente 
1,3 mil tonelada de alimentos.

“O Governo do Estado tem feito seu 
papel de proteção social. Não como fa-
vor, mas como direito à cidadania. O 
agravamento da pandemia provocou 
a necessidade de isolamento social. 
E para ajudar essas famílias mais im-
pactadas pela situação já investimos 

mais de R$ 1,8 milhão para aquisição 
de 35 mil cestas básicas, somadas a 2 
mil cestas básicas doadas pela Assurn. 
E vamos ampliar o programa, em par-
ceria com produtos da Agricultura 
Familiar, com investimento de mais 
R$ 1 milhão”, destacou a governadora 
Fátima Bezerra. 

Fátima Bezerra ressaltou o tra-
balho de assistência do Governo do 
Estado, mas reportou que é o governo 
federal que dispõe de instrumentos 
para executar as políticas de natureza 
macroeconômicas, papel dos governos 
nacionais em todo o mundo, e lamen-
tou o desamparo pelo desemprego 

das famílias em situação de pobreza e 
extrema pobreza diante do grave con-
texto social e econômico que o país 
vive. “Estamos em um país com mais 
de 14 milhões de desempregados, fa-
mílias desassistidas pelos programas 
de transferência de renda do governo 
federal, angustiadas pela situação ain-
da mais grave em razão da pandemia”, 
pontuou.

Presidente da Assurn, Gilvan Mike-
lyson ressalta que a entidade participa 
de ações com assistência às comuni-
dades em situação de vulnerabilidade 
social e a campanha RN Chega Junto 
no Combate à Fome é, mais uma vez, 

SANDRO MENEZES / GOVERNO DO RN

Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social explica que a política vai dar para a população mais vulnerável garantia de direitos fundamentais

O Governo do Estado tem 
feito seu papel de proteção 
social. Não como favor, mas 
como direito à cidadania. 
Para ajudar essas famílias 
mais impactadas pela 
pandemia, já investimos mais 
de R$ 1,8 milhão”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN
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uma soma de esforços com o Governo 
do Estado para fortalecer e incentivar 
a iniciativa privada e a sociedade civil 
a fazerem doação para ajudar a quem 
mais precisa. A entidade assinou uma 
carta e encaminhou ao Governo do Es-
tado oferecendo locais nos supermer-
cados como apoio logístico à vacinação 
da Covid-19.

A Assurn já participou de outras 
campanhas solidárias junto ao Estado 
como o RN+ Unido, RN Chega Junto e 
RN Chega Junto Solidariedade Natali-
na e agora novamente com o RN Chega 
Junto no Combate à Fome. “Nossa in-
tenção é participar de maneira muito 

ativa nesta ação social”, frisou.
A secretária de Estado da Secre-

taria do Trabalho, da Habitação e da 
Assistência Social (Sethas), Iris Olivei-
ra, pasta responsável pela execução da 
campanha, disse que diante do recru-
descimento e agravamento da crise sa-
nitária as populações mais vulneráveis 
são as mais afetadas pela pandemia 
que causa impactos sociais e econô-
micos. “O que mais se agrava nesse 
cenário são as desproteções causadas 
pelo ‘des� nanciamento’ das políticas 
públicas, como a de assistência social”. 
Por isso, por determinação da governa-
dora Fátima Bezerra, foi criada mais 

essa campanha emergencial.

CAMPANHA
Supermercados credenciados à 

Assurn em 68 municípios potiguares 
disponibilizaram locais para doação 
de alimentos. As lojas receberam carta-
zes, banners e adesivos da campanha e 
diariamente há promoções de itens que 
compõem a cesta básica. A Associação 
montou uma cesta básica mínima, 
registrada com adesivo da campanha, 
para que os clientes comprem pelo va-
lor de R$ 50,00 e façam sua doação.

Além disso, também foi montada 
campanha publicitária para incentivar 

as doações e pensadas outras estraté-
gias como promoções diárias de itens 
que compõem a cesta básica – a exem-
plo do arroz e feijão.

A governadora Fátima Bezerra 
lembra que a insegurança alimentar 
e nutricional signi� ca fome e, para 
combatê-la, além das campanhas 
emergenciais neste momento, o Go-
verno do RN tem dois programas 
permanentes, o Restaurante Popular 
e o Leite Potiguar. O primeiro serve 
diariamente 42 mil refeições ao valor 
de R$ 1,00 (um real) o almoço, e R$ 
0,50 (cinquenta centavos) o Café Ci-
dadão e a Sopa Cidadã, cada. Popu-

lação em situação de rua, refugiados, 
migrantes e apátridas nos municí-
pios de Natal, Mossoró, Parnamirim, 
Caicó e Macau não pagam nada. Já o 
Programa Leite Potiguar atende 70 
mil famílias em todo o RN.

Na área socioassistencial, nomi-
nou, o Governo criou os programas 
emergenciais RN Mais Unido, RN 
Chega Junto e RN Chega Junto Solida-

riedade Natalina em 2020. Juntas, as 
iniciativas doaram 104.662 mil cestas 
básicas, incluindo as novas 35 mil que 
serão distribuídas neste mês de abril, 
o que corresponde a cerca de 1,3 mil 
tonelada de alimentos.

Hoje, no RN, 646.776 famílias 
estão inscritas no Cadastro Único 
(CadÚnico) e desse total, 359.206 têm 
renda entre zero e R$ 89,00 (oitenta e 
nove reais). Esses números, explicou 
Iris Oliveira, signi� cam que 1.018.671 
pessoas sobrevivem no Estado com 
essa renda, ou seja, vivem em extre-
ma pobreza. 
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SANDRO MENEZES / GOVERNO DO RN

Campanha soma investimento de R$ 1,873 milhão do Executivo estadual e tem parceria de supermercados

PONTOS DE ARRECADAÇÃO:

Rede de supermercados: 
Supershow; Nordestão; Supercoop; 

Rede Mais; Favorito; Bom Dia.

SAIBA MAIS

Governo do RN doa 35 mil cestas;
67 municípios de 10 territórios do RN 

receberão doações;
R$ 1.873.200,00 é o investimento do 

Governo do Estado;
1 milhão e 300 mil quilos é a 

quantidade de alimentos doados 
desde o início da pandemia.
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Com o objetivo de levar se-
gurança alimentar para 
famílias em situação de 

vulnerabilidade social de Natal e 
amenizar os efeitos da pandemia 
da Covid-19, a administração das 
Centrais de Abastecimento do Rio 
Grande do Norte (Ceasa-RN) ade-
riu à campanha nacional de arre-
cadação de alimentos promovida 
pela Associação Brasileira das Cen-
trais de Abastecimento (Abracen) 
intitulada “Projeto Ceasa Amiga”.  

A campanha foi lançada pela 
Associação no último dia 9 e in-
centiva as Ceasas de todo o Brasil a 
arrecadarem doações de alimentos 
não perecíveis para montagem de 
cestas básicas que serão distribu-
ídas para famílias em vulnerabili-
dade social. Além disso, a Abracen 

vai disponibilizar R$ 200 mil que se-
rão divididos entre as Ceasas para 
aquisição de cestas básicas. 

A Ceasa-RN iniciou sua campa-
nha no dia 19. Foram disponibiliza-
dos pontos em locais estratégicos 
para que clientes, permissionários 
e colaboradores possam depositar 
suas doações. A campanha con-
ta com apoio da Associação e do 
Sindicato de permissionários da 
Ceasa-RN. Nesta seta-feira (30), a 
administração fará o ato simbólico 
de doação e anunciará as comu-
nidades que serão contempladas 
com as doações.   

“Estamos dando as mãos nessa 
campanha nacional para levar ali-
mento para as famílias que estão 
sofrendo com as consequências 
da pandemia. É uma ação social 

importante no contexto que esta-
mos vivenciando e que irá garantir 
comida no prato dessas famílias”, 
pontua o diretor-presidente, Flávio 
Morais.

A Ceasa-RN já executa um 
programa de segurança alimentar 
intitulado de “Cesta Solidária” que 
distribui kits de hortifrutis doados 
pelos permissionários. Esses kits 
são montados com verduras, le-
gumes, frutas e hortaliças que são 
separadas, higienizadas e organiza-
das em sacolões que são distribuí-
dos para famílias em situação de 
vulnerabilidade social da Grande 
Natal e Instituições Filantrópicas e 
sem � ns lucrativos.

As entregas são feitas de segun-
da a sexta-feira para moradores de 
bairros carentes de Natal.

Ceasa-RN adere à campanha para 
arrecadar alimentos na pandemia
ASSISTÊNCIA | Foram disponibilizados pontos em locais estratégicos para que clientes, permissionários e colaboradores possam depositar suas doações. Campanha conta com apoio da 
Associação e do Sindicato de permissionários da Ceasa-RN. Nesta sexta-feira (30), a administração fará o ato simbólico de doação e anunciará as comunidades que serão contempladas

FOTOS: ANDERSON SANTOS / ASSIMP / CEASA-RN

Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte (Ceasa-RN) aderiu à campanha nacional de arrecadação de alimentos promovida pela Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (Abracen) intitulada “Projeto Ceasa Amiga”

Ceasa-RN já executa um programa intitulado de “Cesta Solidária” e decidiu ampliar ação



O Governo do RN publicou no Di-
ário O� cial dois decretos com os 
termos de desapropriações das 

áreas de terra, situadas nos municípios 
de Jardim de Piranhas e São Fernando, 
que serão destinadas à instalação de 
agrovilas para realocar as famílias de 
trabalhadores rurais sem terra desapro-
priados pela construção da Barragem 
Oiticica. No total, 112 famílias serão 

bene� ciadas, incluindo as da agrovila 
de Jucurutu, que já teve terreno desa-
propriado por decreto da governadora 
Fátima Bezerra, em agosto de 2020.

O secretário de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos, 
João Maria Cavalcanti, explica que es-
se decreto é a garantia de implantação 
desses espaços e que cada uma das três 
agrovilas vai permitir, além da mora-
dia, a área de produção dos trabalhado-
res rurais. “O projeto é pautado na agri-
cultura familiar e no desenvolvimento 
sustentável. Lá eles vão poder obter sua 
renda através do que produzir, além de 
terem acesso a todos os equipamentos 
sociais como escola, uma sede para a 
associação dos assentados e posto de 
saúde”, destaca o titular da Semarh 
ressaltando que os locais onde serão 
implantadas as três agrovilas foram 
escolhidos pelo próprio Movimento dos 

Atingidos. 
Um terceiro decreto também foi pu-

blicado para fins de desapropriação, nesse 
caso, declarando de utilidade pública áreas 
de terra nos municípios de Jucurutu/RN, 
São Fernando/RN e Jardim de Piranhas/
RN para a ampliação da poligonal de con-
torno da respectiva bacia hidráulica. 

A poligonal de contorno é a deli-
mitação da área da bacia hidráulica 
que será desapropriada para im-
plantação da Barragem de Oiticica. 
Esse novo decreto amplia o de 2016 
e vai promover a desapropriação de 
imóveis que não foram contempla-
dos anteriormente, detectados por 
meio de levantamento topográ� co 
mais detalhado. “Esse novo decreto 
amplia a área em quase mil hectares 
a mais e está atendendo as deman-
das dos moradores circunvizinhos 
da barragem, uma vez que, muitos 

teriam propriedades e benfeitorias 
atingidas pela água e não estavam 
contemplados com indenizações” 
explica o secretário.

“A governadora Fátima Bezerra tem 
dado prioridade nas ações relacionadas 
às obras sociais ligadas ao complexo e 
esse é mais um passo rumo a � naliza-
ção dessa obra tão esperada que vai 
trazer redenção hídrica para a região do 
Seridó. Vamos continuar nesse trabalho 
com a� nco pra garantir agilidade nas 
ações envolvidas” � naliza João Maria.

SOBRE OITICICA
A Barragem de Oiticica é a maior 

obra de infraestrutura hídrica em anda-
mento no RN, a quinta maior do Brasil 
e será o terceiro maior reservatório do 
estado. Quando concluída, bene� ciará 
800 mil pessoas, de 43 municípios do 
Rio Grande do Norte. 
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Barragem de Oiticica é a maior obra de infraestrutura hídrica em andamento no RN

AVANÇO | No total, 112 famílias serão beneficiadas, incluindo as da agrovila de Jucurutu, que já teve terreno desapropriado por decreto da governadora Fátima Bezerra, em 
agosto de 2020. Decretos com os termos de desapropriações das áreas de terra, situadas nos municípios de Jardim de Piranhas e São Fernando, foram publicados no Diário Oficial

Governo oficializa desapropriações de 
terra para famílias da área de Oiticica

REPRODUÇÃO

Decreto do Governo do Estado garante implantação das três agrovilas, que vão permitir, além da moradia, área de produção dos trabalhadores rurais

“Projeto é pautado na 
agricultura familiar e no 
desenvolvimento sustentável. 
Lá eles vão poder obter 
sua renda através do 
que produzir, além de 
terem acesso a todos os 
equipamentos sociais”

“
JOÃO MARIA CAVALCANTI
TITULAR DA SEMARH

REPRODUÇÃO
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SANDRO MENEZES / GOVERNO DO RN

 Cada unidade habitacional do Pró-Moradia/Viver Melhor está avaliada em R$ 57 mil, e terá 40,92 metros quadrados

Cada município contemplado vai receber investimentos médios na ordem de quase R$ 1 milhão

São Rafael, Carnaubais, Nísia 
Floresta e Santo Antônio são 
os quatro primeiros muni-

cípios do Rio Grande do Norte a 
terem as obras de construção de 
casas iniciadas dentro do programa 
Pró-Moradia Viver Melhor, do Go-
verno do Estado.

 Com investimentos totais da 
ordem de R$ 51 milhões, o Pro-
grama Pró-Moradia foi retomado 
após 12 anos de paralisação, e vai 
contemplar milhares de famílias 
em situação de vulnerabilidade e 
risco social com a construção de 
765 unidades habitacionais em 46  
municípios potiguares. São cinco 
contratos a serem executados em 
todas as regiões do estado.

 São Rafael e Carnaubais inte-
gram o chamado Contrato Central 
que atenderá também Cruzeta, 
Currais Novos, Fernando Pedrosa, 
Pedro Avelino, São Vicente e Te-
nente Laurentino Cruz. Já na Re-
gião Oriental Sul o programa será 
executado em Arês, Baía Formosa, 
Espírito Santo, Goianinha, Macaí-
ba, Monte Alegre, Nova Cruz e São 
Gonçalo do Amarante, além de Ní-
sia Floresta e Santo Antônio.

 Cada unidade habitacional do 
Pró-Moradia/Viver Melhor está 
avaliada em R$ 57 mil, e terá 40,92 
metros quadrados divididos em 
dois quartos, banheiro, área de 
serviço, sala e cozinha. O núme-
ro de imóveis varia entre 14 e 100 
imóveis erguidos, dependendo da 
localidade. 

 A retomada do Pró-Moradia, 
conduzido pela Companhia Estadu-
al de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano (Cehab/RN), só foi possí-
vel graças ao comprometimento 
do Governo do Estado na garantia 

Obras do Pró-
Moradia são 
iniciadas em
quatro municípios
HABITAÇÃO | São Rafael, Carnaubais, Nísia Floresta e Santo Antônio são 
os primeiros municípios do RN a receberem as construções de casas

dos recursos. A Caixa Econômica é 
responsável pelo suporte técnico, 
acompanhamento e � nanciamento 
do programa, aportando recursos 
na ordem de R$ 44 milhões. Os 
outros R$ 11 milhões são frutos da 
contrapartida estadual, via Fundo 
de Combate à Pobreza (FECOP).

 Importante ressaltar que cada 
município contemplado vai receber 
investimentos médios na ordem de 
quase R$ 1 milhão, movimentando 
a economia local e gerando empre-
gos. “Mesmo com a pandemia, com 
muita cautela, e em parceria com 
a Secretaria  de Infraestrutura, os 
trabalhos do Pró-Moradia mantive-
ram o cronograma. Serão mais de 3 
mil pessoas bene� ciadas seguindo 
uma política de governo estabeleci-
da pela Governadora Fátima Bezer-
ra, promovendo políticas públicas 
para os potiguares mais necessita-
dos”, comentou o diretor-presiden-
te da Cehab, Pablo � iago Lins.

Serão mais de 3 mil 
pessoas beneficiadas 
seguindo uma política de 
governo estabelecida pela 
Governadora Fátima Bezerra, 
promovendo políticas 
públicas para os potiguares 
mais necessitados”

“
PABLO THIAGO LINS
DIRETOR-PRESIDENTE DA CEHAB
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Diante do atual cenário epi-
demiológico da Covid-19 
no Rio Grande do Norte e 

dando continuidade ao plano de 
contingência estadual de combate 
à pandemia, a Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Sesap) inaugurou  
quatro leitos na Unidade Semi-In-
tensiva Obstétrica do Hospital Dr. 
José Pedro Bezerra (Hospital Santa 
Catarina), localizado em Natal, des-
tinados especi� camente para ges-
tantes e puérperas diagnosticadas e 
agravadas com a Covid-19.

Atualmente, o Hospital Dr. José 
Pedro Bezerra conta com 19 leitos 
clínicos Covid para gestantes, 5 lei-
tos de UTI neonatal Covid e, agora, 
contará com mais 4 leitos na Unida-
de de Terapia Semi-Intensiva. Entre 
setembro de 2020 a março de 2021, foram atendidas 2.413 gestantes Co- vid de alto risco.

A abertura dos novos leitos é im-
portante para o tratamento imediato 
da doença tanto na mãe quanto no 
recém-nascido, porque as sequelas 
podem ser devastadoras ou irrever-
síveis. “Temos a consciência de que 
essa é a semente da tão sonhada UTI 
materna do Hospital Santa Catarina, 
referência em alto risco gestacional”, 
a� rmou Aline Bezerra, diretora geral 
do Dr. José Pedro Bezerra.

Além dos 4 leitos Covid na uni-
dade semi-intensiva obstétrica, há 
perspectiva de ampliação da UTI 
da unidade hospitalar. Após a pan-
demia, os leitos poderão ser rever-
tidos para outras patologias e dis-
ponibilizados para o tratamento de 
gestantes e puérperas. Inicialmente, 
esse serviço contará com um médi-
co intensivista, um enfermeiro e dois 

técnicos de enfermagem.
“Essa medida contribui para 

o fortalecimento da assistência e 
apoio diagnóstico do complexo obs-
tétrico do Hospital Santa Catarina, 
assim como para a população”, ex-
plicou Aline.

O hospital presta assistência pa-
ra a população de bairros da Zona 
Norte de Natal e dos municípios de 
Macaíba, São Gonçalo do Amarante 
e Extremoz e região de João Câmara.

A unidade recebeu o nome de 
Francisca de Assis de Souza Soares, 
Francisquinha, homenagem à técni-
ca de enfermagem que fez parte do 
quadro de servidores do hospital e 
batalhou pela qualidade da assis-
tência materno-infantil do Dr. José 
Pedro Bezerra, mas, infelizmente, 
faleceu vítima da Covid-19.

Governo inaugura 4 novos leitos de 
Unidade Semi-Intensiva Obstétrica 
INVESTIMENTO HOSPITALAR | Novos leitos foram inagurados no Hospital Dr. José Pedro Bezerra (Hospital Santa Catarina), localizado em Natal, e são destinados para gestantes 
e puérperas diagnosticadas e agravadas com a Covid-19. Abertura dos novos leitos é importante para o tratamento imediato da doença tanto na mãe quanto no recém-nascido

MICHELLE FERRET / SESAP

MICHELLE FERRET / SESAP

Além dos 4 leitos Covid na unidade semi-intensiva obstétrica, há perspectiva de ampliação da UTI da unidade hospitalar. Após pandemia, leitos poderão ser revertidos para outras patologias e disponibilizados para tratamento de gestantes e puérperas

Hospital Santa Catarina conta com 19 leitos clínicos Covid e 5 leitos de UTI neonatal Covid
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O Fórum Nacional de Governa-
dores entregou ao embaixa-
dor dos Estados Unidos no 

Brasil, Todd Chapman, uma carta 
endereçada ao presidente Joe Biden, 
em que defende a preservação do 
meio ambiente e manifesta interes-
se no desenvolvimento de parcerias 
visando impulsionar o equilíbrio cli-
mático, a redução de desigualdades 
sociais, a regeneração ambiental, o 
desenvolvimento de cadeias econô-
micas verdes e o estímulo à adoção 
de novas tecnologias ambientais.

“Juntos, podemos construir com 
agilidade a maior economia de des-
carbonização do planeta. Mas há 
muito o que reparar, restaurar, curar, 
construir e inventar para a conquis-
ta de um futuro saudável e seguro”, 
a� rmou a professora Fátima Bezer-

ra, que assina a carta, em nome dos 
demais governadores, encaminhada 
ao presidente Joe Biden.

O documento “Governadores 
pelo Clima”, considerado um con-
traponto às posições do governo fe-
deral, é um aceno ao mundo de que 
os brasileiros, representados por 24 
dos 27 chefes de executivo das uni-
dades da federação, cobrindo uma 
área de 90% do território nacional, 
defendem uma agenda que inclui a 
redução dos gases de efeito estufa, 
a promoção de energias renováveis, 
o combate ao desmatamento, a 
proteção e o bem-estar dos povos 
indígenas, a e� ciência na agropecu-
ária, entre outras pautas climáticas. 
“Essas são ações que, além da remo-
ção de carbono, da proteção da bio-
diversidade e da redução da pobreza, 

podem evitar futuras pandemias”, 
assinalam os governadores.

Para evitar a elevação da tempe-
ratura global em 1,5 graus até o � nal 
do século – preveem especialistas -, 
a humanidade precisa re� orestar 
uma área do tamanho do território 
dos Estados Unidos. “Nesse desa-
� o, o Brasil pode ampliar o verde 
da Terra não apenas na Amazônia, 

mas também em biomas de grande 
capacidade de captura de carbono, 
como o Cerrado, a Mata Atlântica, 
a Caatinga, o Pampa e o Pantanal”, 
ressaltam os governantes estaduais.

O embaixador dos Estados 
Unidos no Brasil, Todd Chapman, 
elogiou a iniciativa, o compromisso 
e a preocupação dos governadores 
com o fortalecimento da agenda 
ambiental. “A liderança do Brasil nas 
discussões das questões climáticas 
e ambientais é realmente essencial 
para enfrentarmos os desa� os glo-
bais. Os próximos dias serão muito 
importantes e estou feliz em receber 
essa carta, mostrando como essa 
coalizão dos governadores está com-
prometida em encontrar soluções. 
Tenho um compromisso com os 
Estados e acredito que vamos en-

contrar novas maneiras de trabalhar 
juntos. Esse desa� o é uma grande 
oportunidade econômica para o 
Brasil, que pode ser a superpotência 
mundial no meio ambiente”, desta-
cou o diplomata, informando que 
a carta seria enviada à Casa Branca 
logo depois da reunião, realizada por 
videoconferência na tarde desta ter-
ça-feira, 20 de abril.

O embaixador disse que gostaria 
de visitar todos os estados brasilei-
ros nesse primeiro ano de mandato 
e recebeu convite da governadora 
Fátima Bezerra para que a agenda de 
visitas começasse pelo Rio Grande 
do Norte, onde está sendo construí-
do o Museu da Rampa para preser-
var a história da participação de Na-
tal e das forças aliadas, na Segunda 
Guerra Mundial.

Em carta a Biden, governadores 
defendem agenda climática dos EUA
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, recebeu convite da governadora Fátima Bezerra para que agenda de visitas pelo Brasil
começasse pelo Rio Grande do Norte, onde está sendo construído o Museu da Rampa para preservar a história da participação de Natal e das forças aliadas, na 2ª  Guerra Mundial

ASSECOM RN

“Governadores pelo Clima” é considerado um contraponto às posições do governo federal e um aceno ao mundo de que os brasileiros, representados por 24 dos 27 chefes de executivo das unidades da federação, defendem medidas climáticas

24
é o número de governadores 

brasileiros que assinam a carta
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Em mais uma demonstração 
de preocupação e respon-
sabilidade com a situação 

da pandemia da Covid-19 no Rio 
Grande do Norte (RN), a governa-
dora professora Fátima Bezerra 
acatou o pedido dos represen-
tantes do sistema de transporte 
de passageiros e decidiu reduzir 
ainda mais o ICMS do preço do 
óleo diesel, principal insumo para 
a operação dessas empresas. Nes-
ta quarta-feira (28), a medida foi 
o� cializada com a publicação de 
um decreto no Diário O� cial do 
Estado.

Desde o ano passado, o gover-
no já havia reduzido de 18% para 
9% a base de cálculo para a co-
brança do ICMS sobre esse com-
bustível. Agora, o Estado garantiu 

a ampliação do benefício de 50% 
para 80%, para as empresas que 
atuam no transporte intermunici-
pal. E mais, zerou o imposto para 
as empresas de ônibus da Região 
Metropolitana, atendendo o plei-
to das empresas e garantindo o 
transporte público dos trabalha-
dores.

Como contrapartida, o siste-
ma de transporte de passageiros 
da capital e cidades vizinhas terá 
de aumentar de 250 para 400 o 
número de ônibus em circulação 
na capital, mantendo o valor da 
tarifa, e abrir mão dos lucros. 

Em março passado, o governo 
já havia o� cializado a redução do 
ICMS sobre diesel em 50% para 
este ano. A renúncia � scal ocor-
reu pela primeira vez em 2020 e 

atendeu a um pleito de mais de 
20 anos do sistema de transportes 
público de passageiros. Uma re-
núncia superior a R$ 2,1 milhões, 
veri� cada entre julho e dezembro 
do ano passado. O Governo do RN 
havia determinado a ampliação 
da validade desse benefício para 
até o � m deste ano, como medida 
para minimizar os impactos da 

pandemia no setor. Agora, a isen-
ção passa a valer por um período 
de 180 dias no caso do transporte 
público da capital e região. 

Em reunião com represen-
tantes do setor de transportes, a 
governadora defendeu que a as-
sistência ao setor é fundamental 
do ponto de vista sanitário e para 
o funcionamento das atividades. 
Mas alertou: “Concretamente, o 
governo está fazendo um esforço 
dentro das suas condições orça-
mentárias e legais para atender a 
mais esse pleito”. Fátima também 
advertiu que “insistiremos nas 
contrapartidas do não aumento 
da tarifa e do acréscimo gradual 
da frota dos ônibus, já que cede-
mos esse desconto de 100%”. 

A governadora ainda escla-

receu que o entendimento do 
governo em aceitar o pedido da 
redução do ICMS levou em consi-
deração a importância do sistema 
de transporte coletivo. “O serviço 
de transporte de passageiros, 
neste contexto da pandemia, é 
considerado o mais essencial. Um 
exemplo é a perspectiva de re-
torno das atividades presenciais 
nas escolas. Como será isso sem 
transporte?”     

O secretário estadual de Tri-
butação, Carlos Eduardo Xavier, 
rati� cou a sensibilidade do go-
verno diante dessa crise. “Temos 
olhado para os setores mais sen-
síveis no contexto da pandemia 
e o setor de transportes tem um 
papel muito importante na reto-
mada das atividades em geral.” 

Governo zera ICMS do diesel para 
setor de transporte urbano de Natal
MOBILIDADE URBANA | Medida foi oficializada com a publicação de um decreto no Diário Oficial do Estado. Como contrapartida, o sistema de transporte de passageiros da capital
e cidades vizinhas terá de aumentar de 250 para 400 o número de ônibus em circulação na capital, mantendo o valor da tarifa em no máximo R$ 4,00, e abrir mão dos lucros

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Governadora Fátima Bezerra e secretários de Estado recebem na Governadoria representantes do setor de transportes para discutir isenção fiscal para garantir aumento da frota de ônibus em Natal

R$ 2,1 mi
foi a renúncia fiscal do Governo 
do RN ao reduzir ICMS em 2020
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