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Saúde planeja 3 mil 
cirurgias eletivas até o 
fim do ano

Ações sociais beneficiam 
697 mil pessoas em todo 
o Rio Grande do Norte

Governo investe R$ 87 
milhões na ampliação de 
40 escolas estaduais

ATENDIMENTO. 4 E 5 | Meta é investir 
R$ 6,1 milhões na realização dos 
procedimentos eletivos. Cirurgias foram 
suspensas no último mês de março 
devido à necessidade de destinar leitos 
para pacientes com a Covid-19

SOCIAL. 8 E 9 | Atividades dos programas 
“RN+ Unido”, “RN Chega Junto” e “RN+ 
Protegido” alcançaram mais de 232 mil 
famílias potiguares desde o início da 
pandemia, com investimento de R$ 22 
milhões

EDUCAÇÃO. 3 | Recursos foram aplicados 
em projetos de recuperação da escolas, 
o que incluí obras de reparo, entrega 
de equipamentos de pesquisa, além da 
climatização das unidades de ensino 
que foram contempladas

RN ganha reforço de 1 mil 
novos policiais militares
SEGURANÇA. 4 | Servidores da Segurança Pública recém-formados concluíram em novembro 
passado o curso de formação de praças, o que representa a primeira turma de policiamento 
ostensivo em 15 anos. Governadora Fátima Bezerra confirmou convocação de outros 340 
concursados da PM, ainda no início de 2021, para nova turma preparatória de policiais
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“Essa lei vem no sentido de 
criar políticas de desen-
volvimento e incentivos, 

simplificar e fortalecer o setor com 
compras governamentais, estimu-
lando o crédito e a inovação. Criar 
esse ambiente é fundamental para o 
desenvolvimento econômico susten-
tável dos pequenos negócios, princi-
palmente agora, quando este setor 
está tão fragilizado. Que venham ou-
tras contribuições, e que possamos 
ter uma lei moderna e aplicável junto 
a esta nova realidade”. A declaração 
é da governadora Fátima Bezerra, 
no dia 29 de outubro, ao sancionar a 
Lei Geral das Micro e Pequenas Em-
presas no Rio Grande do Norte, apro-
vada recentemente pela Assembleia 
Legislativa. 

Em ato solene no auditório do 
Sebrae, em Natal, Fátima Bezerra 
registrou que em 2018 assumiu o 
compromisso de enviar o projeto à 
Assembleia Legislativa e hoje estava 
sancionando a nova legislação. “Vol-
to aqui para dizer que palavra dada 
é palavra cumprida! Após 13 anos, o 
Rio Grande do Norte tem legislação 
para um setor que reúne mais de 200 
mil empresas, e é quem mais empre-
ga. A nossa lei é a mais moderna do 
Brasil, pois incorpora a economia 
solidária e as compras governamen-
tais”, ressaltou a chefe do Executivo.

A avaliação foi referendada pelo 
diretor-técnico do Sebrae nacional, 
Bruno Quick. “Esta data é simbólica. 
Marca um momento de construção 
de um Estado diferente. Temos aqui 
o resultado de uma situação de cau-
salidade, de muitos esforços. Apren-
demos, aqui no Rio Grande do Norte, 
para levar para o resto do país”, afir-
mou Bruno. 

O diretor nacional do Sebrae 
também considerou que a lei “vai 
construir o Rio Grande do Norte e 
repercutir junto aos demais estados’’. 
Não é pouca coisa. É de muita rele-
vância para a construção da nação 
brasileira. Parabéns à governadora! 
Esta lei é um marco que pode e deve 

ser melhorada, assim como foi a lei 
nacional, sempre buscando o aper-
feiçoamento. O Rio Grande do Norte 
é um exemplo para difundirmos para 
o país”. Para Zeca Melo, superinten-
dente do Sebrae, é o reconhecimento 
da importância de mais de 200 mil 
empresas do Rio Grande do Norte. 
“Quem mantém empregos no estado 
são as micro e pequenas empresas, 
aquelas com menos de 20 empre-
gados, e, entre elas, principalmente 
aquelas com até quatro empregados”, 
declarou Melo.

Já o deputado Kleber Rodrigues, 
relator do projeto na Assembleia Le-
gislativa e presidente da “Frente Parla-
mentar de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas”, reforçou que a sanção “é 
cumprimento de compromisso assu-
mido com setor empresarial e que o 
setor se beneficia por que passa a ter 
agilidade e flexibilidade para operar e, 
em consequência, vamos gerar mais 
empregos e riqueza em nosso estado”.

O reconhecimento à importância 

da nova legislação também parte 
do presidente da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
do RN (Fecomércio) e presidente do 
Conselho Deliberativo do Sebrae, 
Marcelo Queiroz. “Quero ser porta-
dor de um agradecimento profundo 
deste segmento da nossa economia. 
Hoje, vivenciamos um ato digno de 
grandes governantes e merece nos-
so agradecimento. Esperamos uma 
recuperação rápida e forte da econo-
mia. Agora, 200 mil empresas do RN 
irão se fortalecer e gerar novos negó-
cios. Uma luta antiga das pequenas 
empresas que são as mais próximas 
da população e dão o primeiro em-
prego. Temos certeza que a partir de 
hoje o RN será muito mais empreen-
dedor”, resumiu Queiroz. 

Na solenidade a governadora esta-
va acompanhada do vice-governador 
Antenor Roberto, secretários de Esta-
do do Gabinete Civil, Raimundo Alves, 
do Desenvolvimento Econômico, Jai-
me Calado, do Turismo, Ana Costa, do 

Trabalho, da Habitação e da Ação So-
cial, Iris Oliveira, da Tributação, Carlos 
Eduardo Xavier, da Infraestrutura, 
Gustavo Rosado, secretários-adjun-
tos de Desenvolvimento Econômico, 
Haroldo Azevedo Filho, de Adminis-
tração, George Câmara, o Controlador 
Geral do Estado, Pedro Lopes, Procu-
rador Geral do Estado, Luiz Antônio 
Marinho, além de diretores da Junta 
Comercial do RN (Jucern) e da Agên-
cia de Fomento do RN (AGN).

Também prestigiaram o ato os 
deputados estaduais, Francisco Me-
deiros e Hermano Morais, os presi-
dentes da Federação das Indústrias 
do RN (Fiern), Amaro Sales, e da Fe-
deração das Associações Comerciais, 
Itamar Maciel, do sistema Faern/
Senar, José Vieira, da Associação Co-
mercial de Mossoró (Acim), Vilmar 
Pereira, diretor técnico do Sebrae-RN, 
João Hélio, superintendentes do Ban-
co do Nordeste do Brasil, da Caixa 
Econômica Federal e representante 
do Banco do Brasil. 

Fátima sanciona Lei Geral para as 
Micro e Pequenas Empresas no RN
NEGÓCIOS |  Nova legislação potiguar é focada nas políticas de desenvolvimento e desburocratização, compras governamentais, estímulo à inovação, estímulo ao crédito e capitalização de 
incentivos tributários, economia solidária e cooperativismo, além de educação empreendedora; medida vai beneficiar mais de 200 mil negócios instalados em todo o Rio Grande do Norte

Governadora Fátima Bezerra avalia que a lei das micro e pequenas empresas é moderna e vai impactar o setor que mais gera empregos no RN

n Compras Gover-
namentais - Abertura de 
licitações de até R$ 150 mil 
com participação exclusiva 
de MPEs e previsão de 
subcontratação do objeto 
licitado por pequenas 
empresas

n Fiscalizações - 
Dupla visita de fiscalização, 
que deverá ter natureza 
prioritariamente orienta-
dora

n Desoneração 
- Criação do Plano de 
Incentivo Tributário e de 
Infraestrutura, voltado para 
micro e pequenas empresas 
e Microempreendedor 
Individual que atuam nas 
áreas de turismo, inova-
ção, economia solidária, 
impacto social, negócios 
industriais, agronegócio 
de exportação e educação 
empreendedora; equipara-
ção do teto estadual ao teto 
nacional do Simples: R$ 4,8 
milhões.

n Crédito - Criação 
de Fundo de Capital de Ris-
co para capitalização das 
microempresas, empresas 
de pequeno porte e demais 
equiparadas, assim como 
manutenção permanente 
de um programa estadual 
de microcrédito.

n Educação 
Empreendedora - Inserção 
de ações pedagógicas nas 
escolas para o desenvol-
vimento de uma cultura 
empreendedora

MUDANÇAS
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O Governo do Rio Grande do 
Norte iniciou o processo de 
ampliação de 40 escolas em 

todo o Estado. O investimento é de R$ 
87 milhões com recursos do emprés-
timo junto ao Banco Mundial, a ins-
tituição financiadora do Programa 
Governo Cidadão, que é gerenciado 
pela Secretaria Estadual de Gestão de 
Projetos e Metas de Governo e Rela-
ções Institucionais (SEGRI).

Uma das escolas contempladas 
é a Escola Zila Mamede, no conjunto 
Pajuçara, na Zona Norte de Natal. A 
unidade está 70% executada e será 
concluída em dezembro próximo. A 
unidade atende 700 alunos e conta 
com 10 salas de aula, biblioteca, cozi-
nha, refeitório, três laboratórios, anfi-
teatro, salas para professores e admi-
nistração, quadra de esportes coberta. 

Em outra unindade comtempla-
da, a Escola Estadual Vale do Pitim-
bu, que atende 205 alunos do ensino 
fundamental 1, agora conta com es-
trutura nova, moderna, laboratórios 
de ciências e robótica, e oferece edu-
cação especial. No conjunto Cidade 
Satélite, o programa de reformas 
beneficia a Escola Estadual Djalma 
Aranha Marinho que atende alunos 
do ensino fundamental 1 e 2 e da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
no período noturno. A unidade tem 
596 alunos, 8 salas de aula, salas de 
vídeo, artes, biblioteca, sala de pro-
fessores, laboratórios de informática 
e ciências. 

O secretário de Educação Getúlio 
Marques explicou que, além de am-
pliar os espaços e oferecer instalações 
adequadas, as reformas nas escolas 
valorizam o professor e a comunidade.

Governo investe R$ 87 milhões na 
ampliação de 40 escolas estaduais
EDUCAÇÃO | Investimentos são aplicados em obras de reestruturação, além da entrega de equipamentos laboratoriais e na climatização das unidades de ensino contempladas pelos 
recursos. Secretaria Estadual de Educação e Cultura também adotou medidas e soluções com recursos digitais e físicos de aprendizagem para atividades não-presenciais de ensino

Governo do Estado promoveu diversas ações para garantir educação de qualidade aos alunos              Secretário de Educação, Getúlio Marques

Diante da pandemia, o Gover-
no do Rio Grande do Norte promo-
veu diversas ações para garantir 

Ensino remoto 
durante a pandemia

Retomada 
das atividades 
escolares no RN

SEEC distribui 230 
mil kits aos alunos

educação de qualidade para os 
alunos da rede pública de ensino. 
A Secretaria Estadual de Educação 
e Cultura (SEEC) adotou medidas 
e soluções com recursos digitais 
e físicos de aprendizagem para as 
atividades não-presenciais nas es-
colas estaduais.

Segundo a SEEC, as atividades 
não-presenciais foram divididas 
em segmentos digital, impresso, ra-
diofônico e televisivo. Um ambien-
te virtual foi criado para concentrar 
as atividades por meio da Escola 
Digital. Por meio do SIGEduc, os 
professores formaram turmas com 
seus alunos para compartilharem 
conteúdos didáticos. Ao todo, mais 
de 90 mil turmas já foram abertas 
no SIGEduc, com aulas, revisões, 
fóruns interativos e participação 
dos alunos.

Além disso, a SEEC lançou 
aplicativos voltados para facilitar 
a interação entre estudantes e 
professores, durante o período de 
distanciamento social, contribuin-
do também para o processo de 
aprendizagem. Disponíveis para 
os sistemas Android e IOS, os apps 
“EducaRN em Ação” e “Conferên-
cia SIGEduc RN” são gratuitos e 
tratam-se de ferramentas digitais 

cujo objetivo é possibilitar o acesso 
de conteúdos educacionais, bem 
como atuar como uma ponte que 
colabore com a comunicação à 
distância entre estudantes e pro-
fessores. 

As aulas também alcançaram a 
televisão. Foi assinado contrato de 
prestação de serviço com a Band 
Natal para a transmissão de aulas 
na TV. Ao todo, serão transmiti-
das 242 aulas gravadas e outros 
16 aulões produzidos por mês. As 
transmissões televisivas permitem 
a exibição de conteúdos para os 
alunos do ensino fundamental, 
médio e da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), além dos aulões pre-
paratórios para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM).

Em Caicó e Macau, outra ferra-
menta utilizada para as atividades 
não presenciais é o rádio. O progra-
ma EJA em Ação, levado ao ar de 
segunda a sexta-feira pela Rádio 
Rural de Caicó, tem levado conteú-
do da educação de jovens e adultos 
para os lares dos estudantes. Ainda 
de acordo com a SEEC, para quem 
não tem acesso, os alunos rece-
beram conteúdos impressos, que 
foram entregues em casa ou retira-
dos na sede da escola. 

O Conselho Estadual de Edu-
cação apresentou em outubro 
as diretrizes para retomada das 
atividades presenciais nas escolas 
da rede pública estadual. O docu-
mento tem por objetivo subsidiar 
a elaboração de protocolos com 
orientações normativo-pedagógi-
cas e de biossegurança em todos 
os sistemas de educação do Estado 
e municipais do Rio Grande do 
Norte. A retomada das aulas pre-
senciais nas escolas públicas da 
rede estadual está marcada para o 
dia 1º de fevereiro de 2021.

A carga horária relativa aos 
25% restantes do ano letivo de 
2020 será cumprida no período de 
1º de fevereiro até 12 de março de 
2021, com a efetivação do ensino 
híbrido, associando atividades 
presenciais e não presenciais.

As diretrizes para a retomada 
das aulas são fruto de discus-
sões entre instituições de ensino 
e entidades públicas e privadas 

ligadas ao ensino potiguar. O co-
letivo iniciou as discussões para 
elaboração do documento na 
segunda quinzena de julho. De 
acordo com o texto publicado, que 
contempla o Sistema Estadual de 
Ensino, todas as unidades escola-
res devem desenvolver atividades 
não presenciais relativas aos perí-
odos de suspensão das atividades, 
previstos nos Decretos Estaduais, 
computando o percentual de 75% 
da carga horária mínima de 800 
horas, correspondente ao ano leti-
vo de 2020, independentemente do 
quantitativo de dias letivos indica-
dos no calendário escolar, até o dia 
18 de dezembro de 2020.

A suspensão das atividades 
presenciais nas centenas de esco-
las administradas pela Secretaria 
de Estado da Educação, da Cultura 
e do Lazer (SEEC/RN) não impedi-
ram que os alunos nelas matricula-
dos tivessem acesso à alimentação. 
Com investimentos em torno de R$ 
9,8 milhões, o Governo do Estado 
viabilizou, através da SEEC/RN, a 
distribuição de 230 mil kits de ali-
mentação escolar. Cada estudante 
das 615 escolas da rede estadual 
de ensino foi beneficiado e, neste 
mês, irão receber um novo kit de 
alimentação.

“Essa é a maior operação feita 
pela Educação do RN. Tivemos um 
primeiro momento, a entrega dos 
24 mil kits aos alunos em vulnera-
bilidade social, para entendermos 
e aprimorar a logística nas entre-
gas. Por determinação da gover-
nadora, elevamos esse número e 
concluímos a entrega de 216 mil 
kits, um para cada aluno, dando o 
apoio necessário às famílias que 
estão com os alunos em casa”, frisa 
Getúlio Marques, titular da SEEC.
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O Governo do Estado lan-
çou programa para am-
pliar a capacidade do 

serviço de cirurgias eletivas. A 
meta é investir R$ 6,1 milhões 
para a promoção de três mil ci-
rurgias até dezembro. Os proce-
dimentos cirúrgicos foram sus-
pensos no último mês de março 
em razão da necessidade de se 
destinar leitos para pacientes 
que contraíram a Covid-19. 

Ao anunciar o novo progra-
ma, batizado de “Mais cirurgias, 
mais saúde”, o secretário de Es-
tado da Saúde Pública, Cipriano 
Maia, informou que a adminis-
tração estadual está investindo 
recursos próprios para viabili-
zar as cirurgias em 12 hospitais 
da rede pública estadual, aten-
dendo todas as regiões do Rio 
Grande do Norte.

“Estamos ampliando as ci-
rurgias feitas com recursos do 
SUS e pela rede credenciada 
com oferta de procedimentos 
em todos os hospitais regionais. 
Vamos priorizar as que têm 
maior tempo de espera”, decla-
rou o secretário.

Cipriano disse, também, que 
por orientação da governadora 
Fátima Bezerra a Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Se-
sap) intensificou as ações para 
melhorar a assistência à saúde. 
“Estruturamos as unidades hos-
pitalares com equipamentos e 
insumos, através do programa 
Governo Cidadão, com finan-
ciamento do Banco Mundial, e 
emendas parlamentares, e defi-
nimos equipes de pessoal para 
atender a demanda”. A estima-
tiva da Sesap é de que 18 mil 
pessoas aguardam por cirurgias 
eletivas como as de hérnia, ve-
sícula e histerectomias.  O  pro-
grama terá prosseguimento nos 
próximos anos. “Atingiremos 
um novo patamar na assistência 
à saúde com redução do tempo 
de espera e de riscos às pessoas”, 
pontuou Cipriano Maia. Para o 
melhor atendimento à popula-
ção é preciso que os municípios 
se somem ao esforço da gestão 
estadual fazendo o cadastro dos 
pacientes no site do Regula RN.

Governo do Estado planeja 3 mil cirurgias até o fim do ano
SAÚDE | Meta é investir R$ 6,1 
milhões para as intervenções 
médicas. Procedimentos 
cirúrgicos foram suspensos no 
último mês de março devido à 
necessidade de destinar leitos 
para pacientes que contraíram a 
Covid-19

Sesap está investindo recursos próprios para viabilizar 
as cirurgias em 12 hospitais da rede pública estadual, 

atendendo todas as regiões  potiguares

O Governo do Estado segue 
com o plano de reversão dos lei-
tos para tratamento da Covid-19 
para o atendimento de casos de 
outras patologias no Rio Grande 
do Norte. O processo se dá acom-
panhando a diminuição sustenta-
da de casos e óbitos relacionados 
ao novo coronavírus.

Após realizar a reversão de 20 

Governo 
amplia rede de 
atendimento 
hospitalar

leitos de UTI no Hospital Regio-
nal Tarcísio Maia, em Mossoró, 
o plano segue agora no Hospital 
Central Coronel Pedro Germano, 
o Hospital da PM, localizado na 
capital do estado. O processo de 
reversão dos leitos aponta para 
um legado dos investimentos fei-
tos na rede pública de saúde, com 
a abertura de mais de 300 leitos 
de UTI desde março.

“Primeiro, é preciso destacar 
o grande papel cumprido pelos 
profissionais do Tarcísio Maia no 
enfrentamento à Covid-19 em um 
dos epicentros da doença no esta-
do. Agora, os investimentos que 
foram feitos para a instalação dos 
leitos, que estavam judicializados 
desde 2012 sem serem abertos, 

ficarão como legado para atender 
toda a região. Foi uma escolha 
da nossa gestão aplicar os recur-
sos na rede SUS, diferente de um 
hospital de campanha que seria 
desmobilizado agora”, afirmou a 
governadora Fátima Bezerra.

O Governo do Estado e a 
Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) desataram os nós 
das falhas estruturais para a saú-
de potiguar. A rede de atendimen-
to público já adquirida ao longo 
do enfrentamento da pandemia 
de Covid-19 duplicou o número 
de leitos de internação crítica 
– Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Isso foi possível porque as 
duas regiões vêm apresentando 
redução no número de casos da 
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Governo do Estado planeja 3 mil cirurgias até o fim do ano

Sesap está investindo recursos próprios para viabilizar 
as cirurgias em 12 hospitais da rede pública estadual, 

atendendo todas as regiões  potiguares

 Governo do Rio Grande do Norte já empenhou R$ 
236,8 milhões no combate à pandemia da Covid-19

doença, o que levou à desativação 
de muitos dos serviços criados 
emergencialmente.

O Governo do Estado já em-
penhou R$ 236,8 milhões no com-
bate à pandemia da Covid-19. Os 
investimentos foram para ope-
racionalização de leitos, compra 
de material médico hospitalar 
e laboratorial, Medicamentos e 
Material de Limpeza e outros In-
sumos, contratação de pessoal, 
plantões médicos, entre outras 
ações. Importante ressaltar que 
esse valor está dentro do Fundo 
Estadual de Saúde de orçamento 
destinado ao enfrentamento do 
novo coronavírus e que envolve 
verbas estadual, federal e advinda 
de doações. 

RECURSOS TOTAL DE LEITOS PARA COVID-19 NO RN

• R$ 39,9 milhões com contratos de Locação e Operacionalização de 
Leitos de UTI

• R$ 61 milhões de reais com Material Médico Hospitalar e Laborato-
rial, Medicamentos e Material de Limpeza e outros Insumos; 

• R$ 45 milhões de reais com contratação de pessoal temporário da 
área da saúde; 

• R$ 21 milhões de reais com EPI; 
• R$ 17,9 milhões de reais com aquisição de equipamentos hospitala-

res e laboratoriais; 
• R$ 12,1 milhões de reais com Transferências a Fundos Municipais 

de Saúde do RN; 
• R$ 11,1 milhões de reais com contratos de serviços de manutenção 

de equipamentos hospitalares e outros serviços; entre outros.

1° Região (Agreste) - Total = 11 

5 UTI | 6 clínicos.  

2° Região (Oeste) - Total = 147 

81 UTIs | 61 clínicos | 5 estabilização  

3° Região (Mato Grande) - Total = 22 

10 UTIs | 10 clínicos | 2 estabilização  

4° Região (Seridó) - Total = 61 

35 UTIs | 26 clínicos  

5ª Região (Potengi/Trairí) - Total = 12 

6 UTIs | 4 clínicos | 2 estabilização 

6° Região (Alto Oeste) - Total = 24 

10 UTIs | 12 clínicos | 2 estabilização 

7ª Região (Metropolitana) - Total = 294 

177 UTIs | 111 clínicos | 6 estabilização 

8ª Região (Vale do Açu) - Total = 6 

4 clínicos | 2 estabilização 

INVESTIMENTOS DO RN COM A ÁREA DE SAÚDE 
(DADOS ATÉ 6 DE NOVEMBRO)

LEITOS COVID-19 NO RN
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A proposta de criação do Progra-
ma de Recuperação de Créditos 
Tributários (Refis), elaborada 

pelo Governo do Estado, foi aprovada 
no dia 21 de outubro na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte. O 
programa permite a renegociação de 
dívidas referentes a tributos de compe-
tência do Estado com descontos que 
chegam a até 95% sobre multas e juros. 
O montante devido por pessoas físicas e 
jurídicas poderá ser parcelado em até 60 
meses e a adesão ao Refis pode ser feita 
até o dia 30 de novembro. 

A renegociação é válida para em-
presas e pessoas físicas com débitos 
relativos ao Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação (ICMS) e ao Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automoto-
res (IPVA). 

O benefício também envolve as 
empresas que estão em processos de 
cobrança judicial e deverá abreviar o 
tempo de negociação, já que os proce-
dimentos são simplificados, dispensan-
do os questionamentos e impugnações 
comuns em processos jurídicos. 

“Esse novo Refis representa uma 
oportunidade para aqueles contri-
buintes que acabaram acumulando 
débitos de ICMS durante a pande-

mia de se regularizarem. Contempla 
também os débitos de ICMS e IPVA 
que são anteriores a 2019”, destaca 
o secretário estadual de Tributação, 
Carlos Eduardo Xavier. Segundo ele, o 
programa foi bem estruturado, já que 
será o único instituído na atual gestão 
e o que mais apresenta vantagens para 
o contribuinte. 

Pelas regras, quem pagar o débito à 
vista terá um desconto de 95%. Já aque-

les que parcelarem entre dois e dez me-
ses, o desconto é de 90%. Terão direito a 
um abate de 75% sobre os juros e multas 
gerados aqueles contribuintes que opta-
rem por 11 até 20 parcelas. Acima disso 
e até 60 meses, o desconto será de 60%. A 
regra vale para débitos gerados até 31 de 
julho de 2020. 

Pelos cálculos da Secretaria de Es-
tado da Tributação (SET), a expectativa 
é recuperar pelo menos R$ 30 milhões 

apenas de contribuintes com débitos 
tributários, porém, que ainda não estão 
inscritos na Dívida Ativa. 

Aqueles que estão com as dívidas 
nessa instância também serão contem-
plados pelo programa. Basta acessar o 
endereço http://www.pge.rn.gov.br/ e 
simular o parcelamento. 

O site da Procuradoria Geral do 
Estado vai disponibilizar uma calcula-
dora online para simular a adesão e de-

monstrar o valor atualizado da dívida, o 
total com desconto e a parcela mensal. 

No caso dos contribuintes que não 
estão na Dívida Ativa, o contribuinte 
pode acessar a página da SET (www.
set.rn.gov.br) e entrar na Unidade Vir-
tual de Tributação (UVT) com login e 
senha e fazer a adesão. Lá, é possível 
verificar o extrato fiscal, onde constam 
os débitos tributários e possíveis autos 
de infração.

O contribuinte também tem a op-
ção de fazer a adesão presencialmente 
procurando uma Unidade Regional de 
Tributação mais próxima —nas cidades 
de Natal, Mossoró, Nova Cruz, Macau, 
Caicó, Currais Novos e Pau dos Ferros. 
Informações podem ser obtidas pelo 
WhatsApp (84 3232 2190). 

Além do Refis, o Governo do Esta-
do também lançou dentro do pacote 
de medidas do RN Cresce Mais o pro-
grama de parcelamentos para as em-
presas que se encontram em processo 
de recuperação judicial. Nesse caso, o 
contribuinte poderá parcelar a dívida 
em até 84 parcelas sem o acréscimo de 
juros ou multas ocorridas até a data da 
decisão judicial. 

Se o empreendimento for optante 
do Simples Nacional, o parcelamento 
pode chegar até 100 meses. Mas esse 
parcelamento ainda precisa ser apro-
vado pelos parlamentares.

Os contribuintes pessoas físicas 
e jurídicas que estão com débitos 
fiscais ou já inscritos na Dívida Ativa 
do Rio Grande do Norte têm uma 
chance de renegociar os valores 
devidos e ainda parcelar o débito 
com desconto. Isso é o que oferece 
o Super Refis 2020, lançado pelo Go-
verno do Estado. 

O programa de regularização 
tributária é o mais abrangente e que 
oferece melhores condições, poden-
do beneficiar mais de 30 mil contri-
buintes, que atualmente possuem 
pendências na Secretaria Estadual 

de Tributação (SET), sem contabili-
zar os que estão na Dívida Ativa. 

Pelas regras do programa, o 
total devido pode ser parcelado em 
até 60 meses e com descontos es-
calonados que variam de 75% a até 
95% sobre o valor de multas, juros e 
demais acréscimos. O contribuinte 
pode ainda quitar as parcelas com 
cartão de crédito.A adesão ao pro-
grama para renegociar as dívidas 
pode ser feito no endereço eletrô-
nico da Secretaria de Tributação 
(https://refis2020.set.rn.gov.br/). 

O programa estabelece as se-

guintes condições: quem pagar o 
débito à vista terá um desconto de 
95%. Já aqueles que parcelarem en-
tre dois e dez meses, o desconto é de 
90%. 

Terão direito a um abate de 
75% sobre os juros e multas gerados 
aqueles contribuintes que optarem 
por 11 até 20 parcelas. Acima disso e 
até 60 meses, o desconto será de 60%. 
A regra vale para débitos gerados até 
31 de julho de 2020.Podem aderir ao 
Super Refis 2020 contribuintes pes-
soas físicas ou jurídicas com dívidas 
junto ao Tesouro Estadual anterio-

res a 31 de julho de 2020 referentes 
aos impostos sobre Operações rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) e sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores 
(IPVA).  Também podem solicitar a 
adesão ao Refis  empresas que estão 
em processos de cobrança judicial, 
o que deverá abreviar o tempo de 
negociação, já que os procedimen-
tos são simplificados, dispensando 
os questionamentos e impugnações 
comuns em processos jurídicos.

Prazo de adesão ao Refis 2020 
termina no dia 30 de novembro

Mais de 30 mil contribuintes podem renegociar débitos

TRIBUTOS  | Dívidas com o Governo do Estado poderão ser parceladas em até 60 meses e com descontos que vão de 60% a 95% sobre juros e multas, a expectativa é recuperar pelo 
menos R$ 30 milhões apenas de contribuintes com débitos tributários. Adesão ao Refis pode ser feita até o fim deste mês e 30 mil contribuintes devem ser beneficiados no RN

Pelos cálculos da Secretaria de Estado da Tributação (SET), a expectativa é recuperar pelo menos R$ 30 milhões dos contribuintes com débitos

Negociação do Refis

O prazo para adesão termina 
dia 30 de novembro.  Dívidas refe-
rentes a tributos de competência 
do Estado com descontos que 
chegam a até 95%. 

SERVIÇO:
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Especialistas e analistas em todo 
o mundo apontam o acesso faci-
litado ao crédito como uma das 

alternativas mais efetivas para pro-
mover a redução do impacto da crise 
econômica provocada pela covid-19 e 
evitar desemprego e até o fechamento 
de empresas. No Rio Grande do Norte, 
a Agência de Fomento (AGN), institui-
ção financeira do Governo do Estado, 
tem mostrado a importância do crédi-
to e conseguiu, em apenas sete meses 
de 2020, superar o resultado em volu-
me de recursos financiados em todo o 
ano de 2019.

De 24 de março até 12 de outubro 
deste ano, a Agência financiou mais 
de 4,4 mil empreendimentos com um 
investimento superior a R$ 20,7 mi-
lhões em pouco mais de sete meses, 
números que superam em mais de 
R$ 2,3 milhões o volume de recursos 

investidos no ano passado. Em 2019, o 
volume de recursos investidos em 12 
meses foi de R$ 18,4 milhões.

Se for levado em conta todo o in-
vestimento realizado em 2020 através 
do programa de Microcrédito, a AGN 
injetou na economia potiguar mais 
de R$ 24,6 milhões nas mais diversas 
regiões do Estado com o apoio assegu-
rado a 5.572 empreendedores locais. 

Os setores atendidos vão do co-
mércio aos serviços, passando ainda 
pela agricultura familiar, comércio, in-
dústria, artesanato, cultura e turismo.

As iniciativas para ampliação do 
acesso ao crédito foram tomadas pela 
direção da instituição diante do pri-
meiro decreto governamental, ainda 
no mês de março, com medidas que 
integraram desde a suspensão de co-
brança de parcelas por um período de 
90 dias, ampliação de carências, cria-

ção de novas linhas de crédito, novos 
limites de financiamento, ampliação 
de setores atendidos, novas opções de 
garantia e divulgação maciça de medi-
das por meio de redes sociais, veículos 
de comunicação, videoconferências 
segmentadas, transmissões ao vivo, 
dentre outras.

Para a diretora-presidente da 
AGN, Márcia Maia, o corpo diretivo 
e funcional da instituição financeira, 
em articulação com o Governo do 
Estado, não mediu esforços no senti-
do de amenizar as consequências da 
pandemia sobre a sociedade potiguar. 
A dirigente destaca ainda que, mesmo 
com as iniciativas já tomadas, a insti-
tuição continua a buscar alternativas 
em apoio aos empreendedores.

“O Governo do Estado tem feito 
um trabalho multifacetado em apoio 
ao cidadão norte-rio-grandense e que 

passa também pelo apoio aos empre-
endedores, a manutenção de emprego 
e renda no Estado. Por isso, intensi-
ficamos ainda mais o trabalho por 
meio do programa Microcrédito do 
Empreendedor numa ação anticíclica 
diante da pandemia e que tem ame-
nizado os efeitos da crise da Covid-19 
sobre pequenos negócios. É uma ini-
ciativa que, a cada cidade pela qual 
passamos, temos a oportunidade de 
conhecer histórias que comprovam o 
impacto do microcrédito na vida dos 
empreendedores e de suas famílias no 
RN”, avalia Márcia Maia.

MICROCRÉDITO
De 1º de janeiro de 2019 até o úl-

timo dia 12 de novembro de 2020, o 
programa Microcrédito do Empreen-
dedor já beneficiou mais de 11,2 mil 
empreendedores e injetou um volume 

de recursos superior a R$ 43 milhões.
A estimativa é de que o programa 

tenha impactado diretamente mais 
de 30 mil pessoas com geração e ma-
nutenção de emprego e renda em to-
das as regiões do RN.

O programa Microcrédito do 
Empreendedor Potiguar é uma ferra-
menta de estímulo à implantação de 
novos negócios e para promoção do 
crescimento sustentável dos negócios 
e empreendedores do Estado.

Os financiamentos realizados 
através do Microcrédito são direcio-
nados a micro e pequenos empreen-
dedores, sejam eles formais ou infor-
mais, dos mais diversos segmentos da 
economia potiguar. 

Os prazos para pagamento variam 
de acordo com a atividade produtiva 
e a natureza física ou jurídica do con-
tratante.

AGN financia mais de 4,4 mil 
empreendimentos em todo o RN
CRÉDITO | Agência de Fomento do RN injetou mais de R$ 20 milhões em pouco mais de sete meses na economia potiguar, o que superou o volume de recursos de 2019. Programa 
Microcrédito do Empreendedor Potiguar é uma ferramenta de estímulo à implantação de novos negócios e promoção para o crescimento sustentável dos empreendimentos

Setores atendidos vão do comércio aos 
serviços, passando ainda pela agricultura 
familiar, comércio e indústria
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O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do 
Trabalho, da Habitação e da 

Assistência Social (SETHAS), adotou 
diversas medidas de proteção socio-
assistencial em razão da pandemia 
da Covid-19 no Rio Grande do Norte. 
Desde março, mais de 232 mil famí-
lias potiguares foram alcançadas 
pelas atividades governamentais, 
o que representa 697 mil pessoas 
beneficiadas. As ações contemplam 
R$ 22 milhões em diversas áreas de 
atendimento à população em situa-
ção de vulnerabilidade.

Uma das primeiras ações da SE-
THAS foi a elaboração do Programa 
“RN Chega Junto”. A iniciativa conta 
com seis ações estratégicas para 
públicos diversos em situação de 
vulnerabilidade, um investimento 
de R$ 9 milhões. O governo estadual 
executou o Programa “RN+ Unido”, 
em parceria com a Assurn, que 
incluiu além da doação de cestas 
básicas, produtos para limpeza e 
higiene pessoal. 

O Governo do Estado também 
investiu R$ 3 milhões para cofi-
nanciamento junto aos municípios 
potiguares aplicarem em benefícios 
eventuais como aquisição de cestas 
básicas, pagamento de aluguel so-
cial, auxílio funeral e outras ações. 
Foram os municípios que decidiram 
onde investir os recursos. 

A SETHAS, ainda em abril, 
garantiu a isenção de pagamento 
nos restaurantes populares para 
refeições da população em situação 
de rua, refugiados e migrantes, nas 
unidades de Natal, Mossoró, Par-
namirim, Caicó e Macau. A escolha 
desses municípios foi de comum 
acordo com o Movimento Nacional 
da População em Situação de Rua 
no RN e pelo Comitê Estadual de 
Atenção aos Refugiados, Apátridas 
e Migrantes do RN (Ceram).

A Coordenadoria da Gestão Es-
tadual do SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social) da SETHAS fez 
capacitação e orientação aos mu-
nicípios sobre medidas na proteção 
social no enfrentamento à Covid-19 
com orientações técnicas para a 
construção dos planos municipais 
de assistência social, plano munici-
pal de contingência no SUAS, como 
utilizar os recursos extraordinários 
para o enfrentamento à pandemia.

A pasta estadual também pu-

Ações sociais beneficiam 697 mil pessoas com investimento de R$ 22 milhões
SOCIAL | Atividades dos programas 
“RN+ Unido”, “RN Chega Junto” 
e “RN+ Protegido” alcançaram 
mais de 232 mil famílias no Rio 
Grande do Norte desde o início 
da pandemia, o que representa 
697 mil pessoas beneficiadas 
com as medidas de proteção 
socioassistencial

 Governo do Estado investiu R$ 800 mil  na distribuição 
de kits de higiene e limpeza, e de alimentos prontos 
para a população em situação de rua

O Governo do Estado inves-
tiu R$ 800.200 na distribuição 
de kits de higiene e limpeza, 
e de alimentos prontos para a 
população em situação de rua 

Kits de limpeza 
e higiene

dentro das ações do Programa 
RN Chega Junto para assistên-
cia social às pessoas em vulne-
rabilidade social agravada pela 
pandemia do novo coronavírus. 

A ação fortaleceu os servi-
ços para a população em situ-
ação de rua nos municípios de 
Natal, Mossoró, Caicó, São José 
de Mipibu, Parnamirim e Ma-
caíba que foram selecionados 
com participação do Movimen-
to Nacional da População em 
Situação de Rua do RN. 

O Programa vai distribuir 6 
mil kits de alimentação pronta 
por mês e 1.500 kits de mate-
rial de higiene e limpeza para a 
população em situação de rua 

por mês. 
A distribuição dos kits de hi-

giene e limpeza será uma vez ao 
mês durante cinco meses (são 
cinco 1.500) totalizando 7.500. 
E os kits de alimentos nos finais 
de semana, quatro por mês. Ao 
todo são 6 mil mensais, soman-
do 30 mil em cinco meses.

No dia 26 de outubro a 
governadora Fátima Bezerra 
assinou com o bispo diocesa-
no Dom Antônio Carlos Cruz 
Santos o termo de cooperação 
no qual a Cáritas Diocesana de 
Caicó executará o Programa de 
aluguel social para mulheres 
em situação de violência, fa-
mílias em situação de rua e fa-

blicou a cartilha de proteção social 
para a pessoa idosa no SUAS, cartilha 
do Plano Estadual de Erradicação do 
Trabalho Infantil com atividade virtual, 
capacitação para gestores e trabalha-
dores do SUAS nos municípios dentro 
do Programa Criança Feliz. 
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Ações sociais beneficiam 697 mil pessoas com investimento de R$ 22 milhões

Políticas para a 
defesa da mulher

Aluguel social Restaurante 
popular 

A Secretaria de Estado do Tra-
balho, da Habitação e da Assistên-
cia Social iniciou projeto de Servi-
ço de Acolhimento para Mulheres 
vítimas de violência em execução 
O acolhimento vai proporcionar 
às mulheres e aos seus filhos, além 
de permitir apoio psicossocial e 
jurídico, segurança alimentar e 
apoios para sua reinserção fami-

liar e comunitária. Para a ação, a 
SETHAS comprou equipamentos 
para a Casa de Acolhimento. A uni-
dade fica localizada em Mossoró. 
A estrutura terá capacidade para 
20 acolhidas. A ideia é permitir 
atenção para 165 municípios – não 
serão contemplados Natal e Parna-
mirim por já disporem de casa de 
acolhimento.

O investimento do Governo do 
Estado de R$ 475 mil para o aluguel 
social está inclído nas ações do Pro-
grama RN Chega Junto.  A medida 

mílias refugiadas, apátridas e 
migrantes.

emergencial garantiu 130 aluguéis 
sociais que serão encaminhados 
para a Rede Socioassistencial des-
ses municípios. A Cáritas Diocesa-
na está executando o aluguel social 
para refugiados em Natal, como o 
grupo de venezuelanos que chegou 
ao RN em 2019. 

Com recursos próprios, o Go-
verno do Estado investiu na com-
pra das 20 mil cestas básicas R$ 
4.062.000. Deste total, R$1.542.000 
foram compradas da agricultu-
ra familiar potiguar. Outros R$ 
2.520.000 foram executados na 
compra de cestas comerciais. 

Esta é a primeira vez na histó-
ria do RN que a cadeia produtiva 
da farinha e da goma, ligadas dire-

tamente à agricultura familiar, está 
sendo beneficiado dentro do maior 
programa de compras do Brasil, o 
Pecafes (Programa Estadual de 
Compras Governamentais da 
Agricultura Familiar e Economia 
Solidária).

 As 20 mil cestas básicas con-
têm 315 mil kg de produtos da agri-
cultura familiar.

Os Restaurantes Populares, 
administrados pela SETHAS, 

passaram a adotar desde abril a 
isenção do pagamento da taxa 
de refeição para a população em 
situação de rua, refugiados, mi-
grantes e apátridas. Com a medi-
da, o Governo do Estado isentou 
1.581 usuários da taxa de R$ 1,00 
para almoço, e R$ 0,50 para a so-
pa cidadã e o mesmo valor para 
o café cidadão.As unidades com 
isenção da taxa de refeições são 
os restaurantes de Natal, Mosso-
ró, Parnamirim, Caicó e Macau, 
em comum acordo com o Mo-
vimento Nacional da População 
em Situação de Rua e pelo Comitê 
Estadual de Atenção aos Refugia-
dos, Apátridas e Migrantes do Rio 
Grande do Norte (Ceram).

SANDRO MENEZES / ASSECOMELISA ELSIE / ASSECOM
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A Polícia Militar do Rio Grande 
do Norte ganhou o reforço de 
1.022 novos soldados a partir 

desta semana. O grupo de profis-
sionais — que concluiu no início de 
novembro o curso de formação — 
representa a primeira turma para o 
serviço de policiamento ostensivo 
em 15 anos.

Até então, a Polícia Militar con-
tava com 7,3 mil agentes ativos, dos 
quais 200 mulheres. Com a incorpo-
ração dos novos policiais, o efetivo 
passa a 8,3 mil agentes, sendo 265 
mulheres. A primeira missão da nova 
tropa aconteceu no dia 15 deste mês, 
com as ações de segurança para as 
eleições de 2020.

O último concurso para a PM foi 

realizado em 2005. O atual, iniciado 
em 2017, teve as provas realizadas 
em setembro de 2018. O concurso 
enfrentou uma série de entraves até 
chegar ao Curso de Formação, auto-
rizado em janeiro de 2020 pela gover-
nadora Fátima Bezerra, que orientou 
a Secretaria de Estado da Administra-
ção (Sead) e a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) a dar continuidade ao 
certame. As medidas incluíram ainda 
um Termo de Ajuste de Conduta com 
o Ministério Público para que as mu-
lheres aprovadas continuassem na 
disputa, mesmo que ultrapassassem 
o número de vagas destinadas a elas.

A governadora Fátima Bezerra 
disse que o reforço dos novos poli-
ciais militares representa um “marco 

histórico” para a segurança pública 
do Rio Grande do Norte. “Assumimos 
um compromisso ainda como candi-
data ao Governo e estamos cumprin-
do. Quando tomamos posse havia um 
concurso com as provas realizadas, 
mas que enfrentava muitos entraves. 
Conseguimos superar as dificuldades 
e convocamos mais de mil aprovados 
para o curso de formação, que hoje 
se encerra e deixa estes profissionais 
aptos a assumirem suas funções. 
Vocês estão prontos para combater 
a violência e a criminalidade em no-
me do Governo do RN. Vocês estarão 
nas ruas para trazer paz e segurança 
pública ao povo do RN. Parabéns pela 
conquista”, disse ela.

Fátima Bezerra confirmou ainda 

a convocação de uma nova turma 
com 340 concursados da PM, no iní-
cio de 2021, para um novo curso de 
formação de praças, a realização do 
concurso da Polícia Civil para con-
tratar 310 profissionais e concurso 
para o Instituto Técnico-Científico 
de Perícia (Itep). “Mesmo com as di-
ficuldades, e os agravantes impostos 
pela pandemia da Covid-19, o nosso 
Governo se mantém determinado a 
superar os obstáculos. Na segurança 
pública efetuamos mais de cinco mil 
promoções na PM, reestruturamos 
as carreiras com reajuste salarial de 
23% de forma escalonada e estamos 
trabalhando de forma integrada. Isso 
é fundamental para melhorar todo o 
sistema e oferecer cidadania, segu-

rança e oportunidades para nosso 
povo”, destacou a chefe do Executivo.

O comandante da Polícia Militar, 
coronel Alarico Azevedo informou 
que os novos soldados começaram a 
trabalhar nas ruas no último dia 15 
de novembro. “Temos um Governo 
de muita coragem e determinação. 
É preciso ressaltar o empenho da ad-
ministração estadual na integração 
dos trabalhos dos órgãos do sistema 
de segurança pública”, disse o co-
mandante.

Em 2019, o Governo destinou 
R$ 1,9 bilhão para a segurança, um 
valor superior em R$ 129,54 milhões 
comparado à gestão passada. Agora, 
em 2020, o valor de investimentos no 
setor é em torno de R$ 1,25 bilhões.

Rio Grande do Norte ganha reforço 
de 1 mil novos soldados da PM
SEGURANÇA PÚBLICA | Servidores da Segurança Pública recém-formados concluíram em novembro passado o curso de formação de praças, o que representa a primeira turma de 
policiamento ostensivo em 15 anos. Governadora Fátima Bezerra confirmou convocação de outros 340 concursados da PM, ainda no início de 2021, para nova turma de preparação

Governadora Fátima Bezerra disse que o reforço dos novos policiais militares representa um “marco histórico” para a segurança pública do Rio Grande do Norte: “Estão prontos para combater a violência e a criminalidade”
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CAERN

Caicó vive um momento his-
tórico em relação ao abas-
tecimento. Após quase três 

décadas recebendo água em sistema 
de rodízio, nos últimos dois meses, 
a Companhia de Águas e Esgotos do 
Rio Grande do Norte (Caern) está re-
alizando o fornecimento de água de 
forma contínua para todas as áreas 
da cidade. 

Luiza Costa, Dona Bela, 85 anos, 
moradora da Praça Dr. José Augusto, 
conhecida como Praça da Alimen-
tação, no Centro de Caicó, já estava 
acostumada com o rodízio de água. 
As dificuldades com água fizeram 
parte da rotina de Dona Bela e sua 
família nos últimos 30 anos. 

“Sabemos que viver em uma re-
gião seca é se acostumar com as difi-
culdades. Eu não consigo olhar para 
o Itans e ver ele com pouca água. Infe-
lizmente, a falta de chuvas nos trouxe 
essa tristeza”, relata. 

A nova realidade com as chuvas 
deste ano, os investimentos no sis-
tema via adutora Manoel Torres e o 
envio de água do sistema Coremas 
mudaram a realidade em Caicó. O 
Centro da cidade, onde dona Bela 
vive, chega água todo dia. “Ter água 
todo dia é uma riqueza. Para nós cai-
coenses, é a maior riqueza que exis-
te”, explica. 

A gerente da Regional Seridó da 
Caern, Rosy Gurgel, explica que o fim 
do rodízio de abastecimento é uma 
vitória para toda Caicó. “Estamos 
muito satisfeitos em poder contribuir 
com a população e dar essa boa notí-
cia para a cidade. Depois de anos de 
muita dificuldade”, ressalta. Mesmo 
com a melhoria hídrica a população 
deve se manter alerta para o uso ra-
cional da água.

Esta melhoria no abastecimento 
é resultante de um bom inverno que 
propiciou uma boa recarga do Açude 
Coremas, responsável pela pereniza-
ção do rio Piranhas. E, também, dos 
investimentos realizados nos últimos 
anos no Sistema de Abastecimento 
de Água no município. Foram inves-

tidos mais de R$ 60 milhões na exe-
cução de novas adutoras, Estações 
Elevatórias de Água (EEA), reserva-
tórios e uma nova e moderna Estação 
de Tratamento de Água (ETA), além 
de substancial expansão e moderni-
zação da rede de abastecimento, cuja 
obra foi finalizada ainda em 2019.

“A Caern tem realizado um es-
forço diário para abastecer todo o 
Rio Grande do Norte e cumprir sua 
missão de melhorar a qualidade de 
vida de toda a população. É preciso 
destacar que o Governo do Estado 
também tem levado esse trabalho 

à sério por compreender que água é 
essencial”, afirma Roberto Linhares, 
Diretor Presidente da Caern.

Caicó passa a ter abastecimento de 
água sem rodízio após 27 anos
RECURSOS HÍDRICOS | Melhoria no abastecimento é resultante do bom inverno que propiciou a recarga hídrica do Açude Coremas, responsável pela perenização do rio Piranhas, além da 
ampliação dos investimentos no sistema de abastecimento de água na região do Seridó potiguar. Governo do Estado investiu mais de R$ 60 milhões na execução de novas adutoras

Investimentos no sistema via adutora Manoel Torres e o envio de água do sistema Coremas mudaram a realidade no abastecimento hídrico do município de Caicó

O abastecimento de água é rea-
lizado através do Sistema Produtor 
Integrado Manoel Torres com va-

Retomada da 
adutora Manoel 
Torres

zão de 700 metros cúbicos por hora 
(m³/h) abastecendo todas as zonas 
da cidade simultaneamente. 

Alguns pontos mais altos da 
cidade podem, ocasionalmente, 
experimentar alguma intermi-
tência na vazão nos horários de 
maior consumo.

A melhora na captação foi 
possível após acordo do novo 
termo de alocação de águas do 
açude Coremas, que garantiu se-
gurança hídrica na captação da 
Caern no rio Piranhas. 

Além da realização de ma-

nutenção preventiva nos equi-
pamentos da Adutora Manoel 
Torres realizado em agosto. 

O sistema Itans, está loca-
lizado no município de Caicó, 
também foi totalmente ampliado 
e modernizado, com capacidade 
de produção de até 1000 metros 
cúbicos por hora. No entanto, ain-
da segundo a Caern, o manancial 
não teve grande recarga esse ano 
e o termo de alocação de água 
deste manancial autoriza apenas 
o uso ocasional e emergencial 
desse sistema.
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O Governo do Rio Grande do Nor-
te retomou as obras de restau-
ração do Forte dos Reis Magos. 

O custo total será de R$ 4.750.571,92, 
com recursos estaduais viabilizados 
pelo Banco Mundial, a instituição 
financiadora do Programa Governo 
Cidadão, que é gerenciado pela Secre-
taria Estadual de Gestão de Projetos e 
Metas de Governo e Relações Institu-
cionais (SEGRI). A obra tem previsão 
para ser concluída em maio de 2021.

A ordem para retomada das 
obras de restauração do Forte dos 
Reis Magos foi assinada pela gover-
nadora Fátima Bezerra, nas depen-
dências da Fortaleza. “Este é um dos 
mais importantes monumentos para 
nossa história e cultura. Quando as-
sumimos o Governo encontramos 
muitos problemas. Trabalhamos de 
forma árdua para resolvê-los. Agora 
estamos autorizando o reinício das 
obras que devem estar concluídas 
pela construtora no prazo de oito 
meses”, afirmou a gestora estadual.

A governadora agradeceu o em-
penho e dedicação das secretarias 

de Gestão de Projetos e Metas de 
Governo e Relações Institucionais, 
Infraestrutura, Turismo, Educação, 
Fundação José Augusto e órgãos co-
mo o Ministério Público junto ao Tri-

bunal de Contas do Estado. A obra vai 
possibilitar a reforma do piso, teto, 
hidráulica, elétrica e acessibilidade, 
com a colocação de corrimãos nas 
escadarias e readequação das salas 

de exposição e lojas de souvenires. 
Secretário de Gestão de Projetos e 
Metas e coordenador do programa 
Governo Cidadão, Fernando Mineiro 
registrou que o Governo trabalhou 

muito e de forma integrada para des-
travar o contrato para a reforma. “Foi 
uma grande luta, buscamos alterna-
tivas legais para dar continuidade 
à obra que está sendo retomada”. O 
diretor geral da Fundação José Au-
gusto, Crispiniano Neto reforçou a 
importância da retomada da restau-
ração não só para o Rio Grande do 
Norte, mas também para a história 
do Brasil.  “Daqui saiu a conquista do 
Nordeste. Aqui estavam instalados 
quatro impérios, o português, o espa-
nhol, o holandês e o indígena”.  

O Forte dos Reis Magos concorre 
ao título de Patrimônio Mundial da 
Humanidade junto à Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO). O 
superintendente do Instituto do Pa-
trimônio Histórico Nacional (Iphan) 
no RN, Cláudio Machado disse que 
a competência de proteger o patri-
mônio público é de todo. “Estamos 
juntos em prol da proteção e da pro-
moção do que representa o Forte dos 
Reis Magos para nossa cultura, nosso 
Estado e nosso país”, disse. 

Restauração do Forte dos Reis Magos 
é retomada pelo Governo do Estado
PATRIMÔNIO POTIGUAR | Ordem para retomada das obras de restauração do Forte dos Reis Magos, assinada em outubro pela governadora Fátima Bezerra, terá custo total de R$ 4,7 
milhões, atravé do Programa Governo Cidadão; obra vai possibilitar a reforma do piso, teto, hidráulica, elétrica, áreas de acessibilidade e readequação das salas de exposição e lojas

 Ordem para retomada das obras de restauração do Forte dos Reis Magos foi assinada pela governadora Fátima Bezerra

Forte dos Reis Magos concorre ao título de 
Patrimônio Mundial da Humanidade junto à 
UNESCO
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Dentro dos próximos dois anos o 
Governo do Estado vai condu-
zir um dos maiores programas 

de segurança hídrica da história do Rio 
Grande do Norte, o RN+Água. Mais de 
320 mil famílias potiguares serão bene-
ficiadas com um investimento de R$ 
390 milhões, tendo como carro-chefe a 
perfuração de 885 poços tubulares em 
todas as regiões do estado.

 O programa RN+Água foi lança-
do pela governadora Fátima Bezerra 
e pela equipe do Governo do Estado 
justamente no Dia do Nordestino, 
em 8 de outubro. A escolha da cidade 
para sediar o evento também não foi 
aleatória. Mossoró, segundo maior 
município do RN, está encravada na 
região que mais sofre com o acesso à 
água no estado. “Este é um dos maio-
res programas de segurança hídrica 
da história do RN e nele temos o maior 
programa de perfuração já realizado 
pelo Governo, com 885 poços. A gente 
sabe o que significa a instalação de um 
equipamento como esse, fazendo que 
a água chegue a quem precisa. E não 
são apenas poços perfurados; vamos 
levar a bomba, a manutenção, os pro-
gramas de educação ambiental para 
o uso sustentável da água”, afirmou a 
governadora.

Em seu discurso, a chefe do Exe-
cutivo estadual agradeceu aos parcei-
ros do RN+Água. “Contamos com a 
parceria da bancada federal, a partir 
das emendas dos deputados Benes 
Leocádio, Natália Bonavides e Rafael 
Motta e do senador Jean-Paul Prates. 
Também agradecemos à Assembleia 
Legislativa, na figura do presidente 
Ezequiel Ferreira, que destinou várias 
emendas ao projeto”, completou Fáti-
ma Bezerra. O programa ainda conta 
com verbas do Governo Federal.

 
AÇÃO CONJUNTA

 O RN+Água é uma ação multis-
setorial do Governo. Vão atuar, sob a 
coordenação da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Humanos (Semarh), a Companhia 
de Águas e Esgotos do RN (Caern), as 

secretarias de Estado do Desenvolvi-
mento Rural e da Agricultura Familiar 
(Sedraf) e da Agricultura, da Pecuária 
e da Pesca (Sape), o Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente (Idema) e o Instituto de 
Gestão das Águas do Rio Grande do 
Norte (Igarn). Ainda integram a ação 
entidades que representam trabalha-
dores e trabalhadoras rurais, agricul-
tores familiares e sem-terra.

 “Tive que negar solicitações pa-
ra perfuração de poços ao longo do 
tempo porque recebemos a secretaria 
com todas as máquinas quebradas. 
Em apenas um ano e meio conse-
guimos recuperar tudo e estamos 
prontos para perfurar 635 poços”, 
disse João Maria Cavalcanti, titular da 
Semarh.

 Enquanto a Semarh centralizará 
ações na zona rural, a Caern tomará 
conta dos investimentos nas zonas 
urbanas e novas adutoras. “Estamos 
aqui todos os órgãos juntos para fazer 
o RN+Água acontecer. Aproveito aqui 
para anunciar que na próxima sema-

na vamos abrir o processo para a adu-
tora do polo serrano, que vai de Apodi 
a Venha Ver, com mais R$ 250 milhões 
em investimentos”, ressaltou Roberto 
Sérgio Linhares, diretor-presidente da 
Caern.

 
EDUCAÇÃO

 O RN+Água não fica apenas na 
instalação da infraestrutura para levar 
água de qualidade para quem mais 
precisa. O programa chega também 
com investimentos na preparação dos 
potiguares para o uso e reuso. “A ação 
não é meramente o poço pelo poço, 
mas para trazer dignidade às famílias. 
O desafio é fazer a integração para a 
gestão do uso da água na produção ru-
ral e no consumo humano, dentro da 
proposta de convivência com o semiá-
rido”, explicou Alexandre Lima, secre-
tário da Sedraf. “Não é entregar mais só 
um poço perfurado, mas o poço com 
bomba ou catavento, de acordo com o 
compromisso do Governo”, completou 
Guilherme Saldanha, titular da Sape.

 O lançamento do programa foi 

bem recebido pelas entidades do 
campo.  “A falta de água é um dos pro-
blemas mais sérios que enfrentamos 
no campo, por isso ficamos muito sa-
tisfeitos de ver o Governo lançar pro-
gramas dessa natureza”, disse Manoel 
Cândido, presidente da Federação dos 
Trabalhadores Rurais do RN (Fetarn).

 A apresentação do RN+Água 
ainda foi brindada pela participação 
especial do poeta mossoroense Antô-
nio Francisco, que declamou vários de 
seus poemas.

 Também participaram do lan-
çamento do RN+Água os secretários 
de Estado Fernando Mineiro (Segri/
Governo Cidadão) e Jaime Calado 
(Sedec), os diretores Auricelio Costa 
(Igarn), Leon Aguiar (Idema), César 
Oliveira (Emater), Rodrigo Maranhão 
(Emparn) Crispiniano Neto (FJA) e 
Márcia Maia (AGN), além do diretor 
da Associação Comercial e Industrial 
de Mossoró (Acim), Vilmar Pereira, 
do coordenador estadual do MST, 
Aglailton Fernandes, e da presidente 
da CUT-RN, Eliane Bandeira.

Programa RN+Água vai beneficiar 
mais de 320 mil famílias no RN
ÁGUA | Governo do Estado vai conduzir um dos maiores programas de segurança hídrica da história do Rio Grande do Norte nos próximos dois anos, com investimento previsto de R$ 390 
milhões, tendo como carro-chefe a perfuração de 885 poços tubulares em todas as regiões do Estado, além da instalação de 243 dessalinizadores e 580 barragens subterrâneas

 O RN+Água não fica apenas na instalação da infraestrutura para levar água de qualidade. O programa também contempla investimentos em educação para conscientizar sobre uso e reuso da água

R$ 390 milhões

320 mil

885

243

580

DE REAIS EM INVESTIMENTOS

FAMÍLIAS BENEFICIADAS

POÇOS TUBULARES PÚBLICOS

DESSALINIZADORES

BARRAGENS SUBTERRÂNEAS
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O Governo do Rio Grande do 
Norte e a Companhia Estadual de 
Habitação e Desenvolvimento Urba-
no do RN (Cehab) iniciaram tratati-
vas para entregar escrituras públicas 
das propriedades de famílias no in-
terior do estado. 

“Essas pessoas receberam a uni-
dade habitacional há 10, 15 anos, e 
agora estão recebendo a escritura 
pública, garantindo segurança jurí-
dica a essas famílias. É uma grande 
vitória”, disse a governadora Fátima 

Bezerra.
Para o mês de dezembro, o Go-

verno deve 523 títulos de proprie-
dade (escrituras públicas) para os 
municípios de Bento Fernandes, 
Bom Jesus, Cerro Corá, Itajá, José da 
Penha, Parazinho, São Francisco do 
Oeste e Serra do Mel. 

Ao todo, moradores de 51 muni-
cípios do RN serão diretamente be-
neficiados pelo programa de regula-
rização fundiária do Governo nesta 
primeira fase. Somando as escritu-

ras que já foram entregues durante 
os anos de 2019 e 2020, o programa 
fechará o ano com quatro mil títulos 
de regularização fundiária entregues 
em todo o interior do estado. 

“A prioridade da gente é fazer 
essas entregas entre 3 e 20 de de-
zembro nos oito municípios em que 
o trabalho já foi encerrado”, afirma 
Pablo Thiago Cruz, presidente da 
Cehab. “Nos outros 43 municípios 
estamos dependendo dos cartórios 
para entregar as matrículas indivi-

dualizadas”, ressaltou ele. O Gover-
no aguarda o retorno da documen-
tação dos cartórios, que, segundo o 
Tribunal de Justiça, serão entregues 
até março de 2021. 

A meta final do Governo do Es-
tado é regularizar 25 mil unidades 
habitacionais nos 167 municípios 
potiguares. Apenas em Natal serão 
11 mil escrituras, das quais três mil 
já estão com processo de regulariza-
ção fundiária concluído, aguardan-
do somente o registro dos cartórios. 

Todas essas propriedades estão na 
Zona Norte de Natal, em locais co-
mo Gramoré, Nova Natal e Eldorado. 
A data provável para o recebimento 
da escritura é de que seja nos primei-
ros meses de 2021. 

Participaram também da reu-
nião a secretária-adjunta do Gabi-
nete Civil, Socorro Batista, o diretor 
administrativo da Cehab, Antônio 
Otávio Miguel, e o coordenador de 
Convênio e Projetos da Cehab, Ro-
mero Ferreira.

Governo prepara a entrega de 
escritura pública para 523 famílias
GESTÃO HABITACIONAL | Governo do Estado vai entregar em dezembro 523 títulos de propriedade para proprietários de terra para os municípios de Bento Fernandes, Bom Jesus, Cerro 
Corá, Itajá, José da Penha, Parazinho, São Francisco do Oeste e Serra do Mel. Meta final é regularizar 25 mil unidades habitacionais nos 167 municípios do Rio Grande do Norte

Apenas em Natal serão 11 mil 
escrituras, das quais três mil já 
estão com processo de regularização 
fundiária concluído
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O setor do turismo potiguar, um 
dos mais afetados pela pandemia da 
Covid-19, está retomando os trilhos 
da recuperação após uma série de 
medidas tomadas pelo Governo do 
Rio Grande do Norte. O segmento 
recebeu atenção especial no “Plano 
RN Cresce Mais”, que estabelece 
uma série de ações para a recupe-
ração deste segmento importante 
da economia do estado, por ter uma 
retomada lenta das mais de 50 ativi-
dades envolvidas. 

A Secretaria Estadual do Tu-
rismo (Setur) aponta que o setor já 
apresenta franca recuperação desde 
outubro, com a recuperação de 63% 
da malha aérea para o Rio Grande 
do Norte. Isso se reflete no registro 
de 110 mil passageiros que passa-
ram pelo Aeroporto Internacional 
Aluízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante, ao longo do mês passado.

O volume de passageiros em ou-
tubro manteve a taxa de crescimento 
em torno de 50% em relação ao mês 
anterior. A previsão para dezembro 
é o crescimento de 110% em relação 
a julho deste ano, e a recuperação de 
80% da malha doméstica do estado 
para janeiro de 2021.

A retomada se explica pela me-
lhoria dos índices relacionados com 
a crise sanitária da Covid-19, a partir 
da redução dos números de mortes 
e de doentes, mas também pelas 
políticas públicas do Governo do 
Rio Grande do Norte em reativar a 
cadeia turística potiguar. 

Em razão disso, o Governo deci-
diu manter a redução das alíquotas 
do ICMS do querosene da aviação 
(QAV) sem cobrar, até o final do ano, 
as contrapartidas das companhias 
aéreas. 

O plano de recuperação do setor 
do turismo conta com campanhas 
de ações promocionais e de divul-
gação do Rio Grande do Norte para 
captação de voos charters. 

Uma das respostas para esta me-
dida está no anúncio da Azul Linhas 
Aéreas de retornar voos regulares 

para o Rio Grande do Norte vindos 
de Campinas (SP) e Belo Horizonte 
(MG). 

Os dois aeroportos da região 
Sudeste são dois grandes polos 
emissores de turistas para o estado, 
além de melhorar substancialmente 
a conectividade com as regiões Sul e 
Sudeste. 

Durante a reunião das empre-
sas, a governadora Fátima Bezerra 
reforçou junto à diretoria da compa-
nhia, a importância da manutenção 
dessas operações após o período 
de alta temporada, devido ao papel 
estratégico que representam para o 
turismo. Também foi confirmado o 
aumento da frequência com o ae-
roporto de Recife (PE) que atingirá 

o número de cinco voos diários, a 
partir de novembro.

O retorno das atividades da 
companhia no aeroporto de Mosso-
ró também foi um dos temas abor-
dados na reunião. Governo e Azul 
firmaram um compromisso de reali-
zar uma força-tarefa com o objetivo 
de solucionar os entraves para possi-
bilitar a retomada brevemente. A go-
vernadora Fátima pleiteou a criação 
de uma nova rota ligando Mossoró, 
Natal e Recife.

Nos encontros, o grupo destacou 
para as empresas medidas como a 
prorrogação da redução do ICMS 
da energia elétrica para os meios de 
hospedagem de 25% para 12% até 
dezembro de 2021, o programa Tu-

rismo Cidadão e as linhas de crédito 
da Agência de Fomento exclusivas 
para o setor turístico.

Um dos pontos da retomada 
já pode ser visto com o trabalho 
que vem sendo realizado com o 
grupo CVC, que foi um dos temas 
da primeira reunião do dia com os 
diretores Claiton Ferreira (produ-
tos nacionais) e Sylvio Ferraz Junior 
(sourcing). A campanha montada 
em agosto pela Secretaria de Esta-
do do Turismo (Setur) e a Empresa 
Potiguar de Promoção Turística 
(Emprotur) em parceria com a CVC 
colocou o RN no topo dos destinos 
mais procurados na região Nordeste.

“A presença da governadora nes-
sas agendas mostra o compromisso 

desse Governo com turismo. Foram 
reuniões muito produtivas, tendo 
como foco o aumento no número 
de assentos e incremento da malha 
aérea para o Rio Grande do Norte, 
além de parcerias na promoção do 
destino”, pontuou a secretária de Tu-
rismo do Estado, Ana Maria Costa.

A Gol Linhas Aéreas confirmou a 
ampliação na frequência de voos de 
Fortaleza (CE), Salvador (BA), Bra-
sília (DF) e Guarulhos (SP), além de 
duas frequências diárias partindo de 
Congonhas (SP) em janeiro de 2021.

O Governo do Estado também 
discute com a companhia portugue-
sa TAP estratégias para o retorno 
mais breve possível dos voos entre 
Lisboa e Natal.

Turismo ganha impulso com retomada 
de voos e a desoneração do setor 
RECUPERAÇÃO ECONÔMICA | Segmento turístico potiguar recebeu atenção especial no “Plano RN Cresce Mais” com uma série de medidas voltadas para a recuperação das 50 atividades 
que compõem o setor;  Governo manteve a redução das alíquotas do ICMS do querosene da aviação (QAV) sem cobrar, até o final do ano, as contrapartidas das companhias aéreas

Retomada se explica pela melhoria dos índices relacionados com a crise sanitária da Covid-19 e também pelas políticas públicas do Governo do Rio Grande do Norte em reativar a cadeia turística

GIOVANNI SÉRGIO  / ASSECOM
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