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Ubaldo enaltece entrega de certificados

do Registro do Patrimônio Vivo
 ‘‘Fico muito feliz 
de fazer parte desta con-
quista que reconhece a 
valorização da nossa cul-
tura expressa por pessoas e 
grupos, especialmente pro 
meu querido grupo Araru-
na, que tem mais de 70 
anos de história”, disse o 
deputado Ubaldo.

           Veja na Página 05. 

ZONA LESTE DE NATAL AVANÇA
NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A conquista foi através do deputado Ubaldo Fernandes e do vereador Herberth Sena, junto ao ministro Rogério Marinho

 Foi criado um grupo de trabalho 
com a missão de regularizar imóveis de 
cerca de 6.500 famílias da zona Leste de 
Natal. Articuladores do investimento 
social viabilizado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional, através do 
ministro Rogério Marinho, o deputado 

estadual Ubaldo Fernandes e o vereador 
Herberth Sena comemoram o avanço do 
processo, fazendo questão de participar 
de cada etapa dos trabalhos. Depois da 
reunião, percorreram diversas ruas, 
conversando e orientando os moradores.
                                      Veja na Pág. 03.

Lei estimula crescimento do
setor de Pesca e Aquicultura

 A nova legislação promove o desenvolvimen-
to sustentável dessas atividades no Rio Grande do 
Norte e apoio aos produtores como forma de estimular 
o crescimento das atividades do setor. - Veja na Pág. 06

Deputado Ubaldo comemora
produção de 2021 da AL

 “Contando com a participação coesa de todos 
os colegas deputados, a ALRN supera produção e 
registra maior número de leis sancionadas nos últimos 
20 anos, por isso precisamos comemorar esse grande 
feito em favor do Rio Grande do Norte’’, diz o deputado 
estadual Ubaldo Fernandes (PL). - Veja na Pág. 08

Deputado Ubaldo é a favor da
autonomia do patrimônio da UERN 
 ‘‘Me manifesto a favor desse importante patrimô-
nio de educação do nosso estado’’, deputado Ubaldo Fer-
nandes. - Veja na Pág. 07.
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EDITORIAL

A participação 
popular é

imprescindível

 Nesta edição do 
nosso informativo Man-
dato Popular, a primeira 
do ano de 2022, faço uma 
reflexão sobre o nosso 
mandato no ano de 2021, 
que foi mais um ano 
atípico devido a pandemia 
do Covid-19.
 Comemoramos 
mais 16 leis em vigor! 
Leis importantes, como a 
no 10.862/21, que exige 
licitações mais transpa-
r e n t e s ;  o u  a  l e i  n o 
10.872/21 que exige 
manipulação de vacinas 
na frente dos pacientes. 
Isso sem contar o nosso 
maior orgulho, a lei nº 
10.985, que obriga a visita 
domiciliar dos bancos a 
beneficiários de previdên-
cia com problemas de 
saúde paraprova de vida.
 Em 2021, realiza-
mos  se te  aud iênc ias 
públicas, debatendo a 
campanha da fraternida-
de, reabertura do Fórum 
da Zona Norte de Natal, 
expansão da Defensoria 
Pública, papel dos con-
selhos na elaboração de 

2021 foi um ano de maior
produtividade legislativa

políticas públicas, preços 
dos combustíveis e gás, 
e s c a s s e z  h í d r i c a  n o 
interior e soluções para o 
desordenamento ocupaci-
o n a l  e  l o g í s t i c o  d a 
Ribeira. Promovi quatro 
sessões solenes:  Dia 
Municipal das Rocas,63 
anos da Rádio Currais 
Novos ,  106  anos  de 
fundação  do  Cen t ro 
N á u t i c o  P o t e n g y  e 
“Dezembro Vermelho” 
(de combate à AIDS). E 
também contribuímos 
com campanhaseducati-
vas,  como “Vacina é 
vida”, “Apoie as pessoas 
idosas” e “Vem pro nosso 
RN”
 Também retorna-
mos a Ação do Bem, 
oferecendo mais de 20 
tipos de serviços gratui-
tostendo realizado mais 
de mil atendimentos nas 
Rocas e dois mil atendi-
mentos em Mãe Luiza. 
Enão paramos por aí! 
Somente de emendas 
parlamentares, consegui-
mos mais de dois milhões-
de reais para ajudar mais 

de 25 cidades do RN.
 Isso tudo sem 
contar articulações impor-
tantes, como a conquista 
da regularização fundiária 
de 6.500 imóveis  de 
Brasília Teimosa, Praia do 
Meio, Mãe Luiza, Rocas e 
Santos Reis; e o capea-
mento asfáltico de quatro 
ruas da Zona Leste de 
Natal.
 Destaco a inda 

nossa emenda ao PL 
225/2021, que garantiu a 
suspensão de validade 
d e c o n c u r s o s ,  d a n d o 
segurança aos aprovados. 
E o IERN chegará a 
Tangará - mais uma luta 
do nosso mandato!
 Além disso, votei 
a favor de diversas cate-
gorias do funcionalismo 
público estadual. Sem 
contar nossa articulação 

junto ao governo para 
convocar mais aprovados 
da polícia penal.
 É diante de tudo 
isso que renovamos nosso 
compromisso para um 
2022 de mais trabalho e 
benefícios para os norte-
rio-grandenses!

Deputado Estadual
Ubaldo Fernandes
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Avança regularização de imóveis da zona Leste de Natal,
conquistada por Ubaldo e Herberth, junto a Rogério Marinho 

 Para agilizar a 
regularização dos imóveis 
da parte da Zona Leste, foi 
de instituído de um grupo 
de trabalho que tem a mis-
são de regularizar imóveis 
de cerca de 6.500 famílias 
da Zona Leste de Natal. A 
primeira reunião aconte-
ceu na sede da Federação 
das Instituições de Apoio 
às Pessoas Idosas do Esta-
do do Rio Grande do 
Norte (Fiapirn) e da Asso-
ciação Beneficente e Cul-
tural das Rocas (ABCR), 
localizadas na Rua São 
João de Deus, nº 190, 
Rocas. Articuladores do 
investimento social viabi-
lizado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal, através do potiguar 
Rogério Marinho, o depu-
tado estadual Ubaldo Fer-
nandes e o vereador Her-
berth Sena comemoram o 
avanço do processo e 
fazem questão de contri-
buir em cada etapa dos 
trabalhos.
 “Estamos aqui 
reunidos com os servido-

res da Funcern (IFRN), e 
Seharpe (Prefeitura do 
Natal), na iniciação do 
processo de regularização 
fundiária de imóveis dos 
bairros de Rocas, Brasília 
Teimosa, Santos Reis, 
Praia do Meio e Mãe Luí-
za. Há anos, tentávamos 
viabilizar esse importante 
beneficio para a popula-
ção da nossa região e 
agora estamos colaboran-
do pra ver melhores locais 
para as reuniões com as 
comunidades e comunica-
ção das etapas. Desde que 
eu era vereador, defendo 
essa pauta e, na Assemble-
ia, a reforcei através de 
vários pronunciamentos e 
idas à Brasília. Para nós 
que militamos nos movi-
mentos populares, é um 
momento de felicidade 
por saber que os benefíci-
os estão chegando para 
quem mais precisa”, des-
taca o deputado.
 J á  H e r b e r t h 
observou: “Vamos aos 
poucos avançando nesse 
processo, passando nas 

casas, junto com as equi-
pes envolvidas, para que 
essa população carente 
obtenha a sonhada posse 
de seus imóveis. É impor-
tante ressalvar que essa 
situação que vivem até 
agora traz prejuízo, uma 
vez que não podem ven-
der, reformar ou ter qual-
quer atitude relacionada 
ao imóvel que residem. 
Cerca 70% dos imóveis na 
zona leste não possuem 
escritura pública. Há anos, 
tentamos essa regulariza-
ção fundiária dessas famí-
lias e ficamos muito feli-
zes que o compromisso 
assumido pelo ministro 
Rogério Marinho, vira 

realidade”, destacou.
 A assinatura de 
Acordo de Cooperação 
Técnica entre o Ministé-
rio de Desenvolvimento 
Regional e a Fundação de 
Apoio ao IFRN (Fun-

cern), com um orçamento 
de R$ 3,5 milhões, aconte-
ceu no dia 28 de junho de 
2021, em evento na Aveni-
da Hilda Dias de Carvalho, 
Lagoa Azul, zona Norte de 
Natal.

‘‘Regularização fundiária 
é um direitos adquirido’’

oi criado um grupo de trabalho com a missão de Fregularizar imóveis de cerca de 6.500 famílias da 
zona Leste de Natal .  Articuladores do 

investimento social viabilizado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional, através do ministro 
Rogério Marinho, o deputado estadual Ubaldo 
Fernandes e o vereador Herberth Sena comemoram o 
avanço do processo, fazendo questão de participar de 
cada etapa dos trabalhos. Depois da reunião, 
percorreram diversas ruas, conversando e orientando os 
moradores.
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Fonte: IFRN

 Hospitais privados 
de Natal estão com alta 
demanda de atendimentos 
para pessoas com sintomas 
gripais e a procura, em 
alguns casos, chegou a 
dobrar nos últimos dias. 
Segundo as direções das 
principais unidades particu-
lares da capital, o aumento 
de atendimentos se deve à 
crescente demanda de casos 
de Covid-19, à chegada da 
variante Ômicron e aos 
registros recentes da nova 
mutação da Influenza, a 
H3N2.
 No Hospital do 
Coração, a demanda no 
dobrou no mês de janeiro 
em relação a dezembro. 
Antes, a média era de 200 
pacientes diários e agora a 
média saltou para 400 aten-
didos. A informação foi 
confirmada pelo Diretor 
Médico da Instituição, 
Elmano Marques.
 “Como a demanda 
tem sido muito alta, preci-
samos fazer todo um pro-
cesso. Os pacientes passam 
pela triagem, que faz as 
medições dos sinais vitais, 
queixas e encaminha para o 
clínico. Mas a demanda tem 
sido muito alta e isso natu-
ralmente leva a um período 
de espera maior. O que está 
acontecendo, não só aqui, 
mas em todos os PSs da 
cidade, é que a demanda 
tem sido excessiva e isso 
leva a um período de espera 
mais longo do que vinha 
sendo registrado”. A urgên-
cia está funcionando nor-
malmente seja na área quí-
mica, de cardiologia ou de 
ortopedia, informa Mar-
ques.
 Pacientes e acom-
panhantes aguardavam do 
lado de fora para serem 
atendidos no Hospital do 
Coração. Em alguns casos, 
a espera após passar pela 
triagem e ser devidamente 
atendido chegava a quatro 
horas.  “Estou com sinto-
mas desde sábado. Estou 
com tosse, dores nas juntas 
e febre no primeiro dia. 

Gripe e Covid-19 lotam hospitais em Natal
Segundo as direções das principais unidades particulares da capital, o aumento de atendimentos se deve à crescente de

casos de Covid-19, à chegada da variante Ômicron e aos registros recentes demandada nova mutação da Influenza, a H3N2.

Como hoje é o terceiro dia 
vim atrás do hospital para 
fazer o teste para Covid. 
Está demorando, cheguei 
aqui meio-dia”, explicou o 
professor de cursos técni-
cos, Silvano Munay Dan-
tas, 42 anos, por volta das 
16h.
 A cuidadora de 
idosos, Amanda Arielle 
Lima, 36 anos, também 
esperava na calçada o  
atendimento da avó, de 71 
anos, que estava gripada. 
Ela tomou duas das três 
doses da vacina contra a 
covid-19 e tem um enfise-
ma pulmonar, o que difi-
culta sua respiração. “Ela 
está com febre e cansaço e 
o enfisema pulmonar agra-
va isso”, cita a neta.
 A rede de hospita-
is privados da Unimed em 
Natal teve números recor-
des de casos de covid-19 
nos pronto atendimentos 
na última semana. Mesmo 
com a alta demanda, a 
direção do hospital infor-
mou que os casos não estão 
se agravando ao ponto de 
gerar internações.
 Segundo a asses-
soria de comunicação da 
Unimed, há atualmente 23 
pacientes internados por 
covid-19 nos hospitais da 
rede credenciada. O núme-
ro global de internações 
está 30% inferior à média. 
 Em conversa com 
a infectologista e médica 
do comitê científico do Rio 
Grande do Norte, Marise 
Reis Freitas, disse que o 
aumento no número de 
casos de covid-19 pode ser 
decorrente de uma terceira 
onda da pandemia. “Essa 
variante nova tem uma 
transmissibilidade maior e 
acaba, por isso, a vacina 
não dá o mesmo grau de 
proteção e mesmo indiví-
duos vacinados estão adoe-
cendo. O que difere, no 
entanto, é que essas pesso-
as estão com a forma leve. 
Te m o s  u m  a u m e n t o 
expressivo de casos sem 
ainda aumento de pressão 

em leitos de hospitais e de 
UTI”, aponta, acrescentan-
do ainda que o aumento 
pode estar associado a even-
tos de massa e festas de fim 
de ano.  A infectologista 
Marise Reis também anali-
sa o momento vivido com 
relação ao vírus da Influen-

za H3N2. “Temos também 
essa somatória de dois 
vírus respiratórios circu-
lando e gera confusão: as 
pessoas quando pensam na 
covid, pensam em algo 
grave, que dá pneumonia e 
vai para o hospital, e não 
pensa como se fosse uma 

doença leve, como gripe ou 
resfriado. Isso faz com que 
gente que tenha covid de 
forma leve, não se preocu-
pe, ache que é só uma gripe 
e contamina os outros. Isso 
explica esse aumento de 
casos”, diz.
 A rede públ ica 
assistencial para sintomas 
gripais também está sentin-
do os efeitos do avanço da 
covid-19 e da nova variante 
da Influenza. Em Natal, por 
exemplo,  o  cent ro  de 
enfrentamento às síndro-
mes gripais aberto pela 
prefeitura, na Zona Oeste 
de Natal, estava com longas 
filas. O Ginásio Nélio Dias, 
na zona Norte, também 
registrou longas filas. 

 A campanha de vacinação contra a Covid-19 para o público infantil, de 5 
a 11 anos, foi iniciada nesta terça-feira (18), em Natal.  A abertura do ponto 
exclusivo da Prefeitura do Natal, montado no Shopping Midway Mall, contou 
com o Mickey Mouse, as princesas Merida e Elsa e a equipe de teatro da educação 
de trânsito da STTU para receber o público. 
 Nina Tavares Marinho, 08 anos, portadora de doença respiratória foi a 
primeira a ser vacinada na capital.  “Essa vacina representa alívio, estou muito 
segura para sair, mandar para escola e voltar à rotina”,  disse Márcia Marinho, 
mãe da criança.
 O secretário de saúde de Natal, George Antunes e a adjunta Rayanne 
Araújo acompanharam o lançamento da campanha. “É muito satisfatório ver essa 
população sendo vacinada, o entusiasmo dos pais a gente vê no olhar. Vacina 
salva!”, disse Antunes.
 “Para marcar o lançamento contamos com apoio dos parceiros como 
STTU e B&P personagens que tornaram o momento mais lúdico e deixou de lado 
o medo da vacina”, complementou a adjunta Rayanne. Por iniciativa da SMS 
Natal todas as crianças vacinadas recebem um certificado de coragem pelo fato de 
terem enfrentado a agulha. 
 Inicialmente, na capital, a vacinação infantil acontece para o público de 5 
a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidade, sendo necessário 
que os pais ou responsável apresentem qualquer documento comprobatório.
 A SMS Natal destinou pontos exclusivos para vacinação desse público, 
no Shopping Midway Mall - de terça-feira a sábado, das 10h às 21h, e aos 
domingos, das 15h às 21h; no Partage Norte Shopping -  terça-feira a domingo, 
das 14h às 20h. Além desses pontos, a SMS Natal disponibiliza duas Unidades 
Básicas de Saúde, por Distrito Sanitário, com  funcionamento de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h às 15h, com intervalo de uma hora para almoço.

Natal inicia
vacinação do

público infantil
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 Presente na entre-
ga dos certificados do 
Registro do Patrimônio 
Vivo (RPV), que conce-
deu bolsas de incentivo 
financeiro para dois mes-
tres e três grupos da cultu-
ra popular do RN, o depu-
tado estadual Ubaldo 
Fernandes foi enaltecido 
por sua grande atuação 
em prol do Araruna e gru-
pos tradicionais do RN, o 
deputado agradeceu sen-
sibilizado pelo reconheci-
mento. 
 “ O  d e p u t a d o 
Uba ldo  co locou  sua 
assessoria para ajudar o 
grupo Araruna a se inscre-
ver e hoje ser contempla-
do. Desde que era verea-
dor, Ubaldo vem partici-
pando ativamente dessa 
luta pela valorização dos 
grupos culturais históri-
cos”, destacou o diretor 
geral do Fundação José 
Augusto, Crispiniano 
Neto. Já o presidente da 
Comissão do Folclore 
Nacional ,   Sever ino 
Vicente, referiu-se ao 
Deputado Ubaldo como o 
representante público 
incansável na defesa do 
Arauna e da cultura popu-
lar potiguar, assim como a 
gove rnadora  Fá t ima 
Bezerra. “Ubaldo é um 
deputado atuante perma-
nentemente na defesa da 
cultura”, disse Severino.

Ubaldo comemora Registro
de Patrimônio Vivo pro Araruna

 “Reconhecendo a 
beleza folclore e sua 
importância para o nosso 
Estado, a governadora 
Fátima Bezerra coroa com 
esse importantes gesto 
para quem mantém o fol-
clore popular do Rio Gran-
de do Norte vivo, se 
somando à entrega de 
vários equipamentos cul-
turais, como Teatro Alber-
to Maranhão, Pinacoteca, 
Forte dos Reis Magos, 
Museu da Rampa. Fico 
muito feliz de fazer parte 
desta conquista, especial-
mente pro meu querido 
grupo Araruna, que tem 
mais de 70 anos de histó-
ria”, destacou o o deputa-
do Ubaldo.
 Na oportunidade, 
foram homenageados o 
poeta cordelista Antônio 
Francisco e a mestra de 
Boi-de-Reis Dona Iza 
(viúva do Mestre Manoel 
Marinheiro que assumiu o 
legado do Auto do Boi de 
Reis), para o recebimento 
de benefícios individuais. 
Os grupos folclóricos 
Araruna, sediado no bair-
ro das Rocas; o Boi Pinta-
dinho, em São Gonçalo, e 
a Associação das Rendei-
ras de Bilros da Vila de 
Ponta Negra, foram con-
templados na categoria de 
Pessoa Jurídica. O valor 
do benefício é de R$ 1.620 
para pessoa física, e de R$ 

3.242 para os grupos.
 O Registro de 
Patrimônio Vivo visa 
estimular e proteger inici-
ativas que contribuem 
para o desenvolvimento 
sociocultural e profissio-
nal dos mestres e mestras 
de notório saber, autores, 
autoras, artistas, grupos e 
entidades da cultura popu-
lar e tradicional do estado, 
almejando a transmissão 
de conhecimentos e técni-
cas para alunos ou apren-
dizes, através de progra-
mas de ensino e aprendi-
zagem apoiados ou execu-
tados direta ou indireta-
mente pela Fundação José 
Augusto.

 A Sociedade de 
Danças Antigas e Semide-
sapa rec idas  Ara runa  
iniciou suas atividades em 
1949 quando o Mestre 
Cornélio (seu fundador) 
utilizava o quintal de  casa 
para os ensaios do grupo. 

Djalma Maranhão e Cas-
cudo foram grandes incen-
tivadores do Araruna, 
tendo sido o primeiro que 
doou o local para constru-
ção da atual sede do grupo, 
localizada a Rua Miramar, 
no bairro das Rocas.

Parabéns



Pág. 06 - MANDATO POPULAR                                       CIDADE                                                Natal/RN, janeiro, 2022

 A governadora 
Fátima Bezerra sancionou 
a Lei Complementar Esta-
dual 693/2022 que institui a 
Política Estadual de Desen-
volvimento Sustentável da 
Pesca e da Aquicultura do 
Rio Grande do Norte (Pe-
despa/RN) e o Sistema 
Estadual da Pesca e da Aqui-
cultura do Rio Grande do 
Norte (Sisepa/RN).
 A nova legislação 
promove o desenvolvimen-
to sustentável dessas ativi-
dades no Rio Grande do 
Norte e apoio aos produto-
res como forma de estimu-
lar o crescimento das ativi-
dades do setor.
 A lei também cria 
um Fundo Especial, com 
recursos do Orçamento 
Geral do Estado, para per-
mitir o custeio de ações de 
fomento e ainda define um 
Conselho Multidisciplinar, 
com representantes de 
vários segmentos – traba-
lhadores, empresários, 
universidades e governo – 
para tomar decisões diante 
dos desafios que os pesca-
d o r e s  e  a q u i c u l t o r e s 
enfrentam.
 “Vivemos hoje a 
instituição de uma nova 
política pública de Estado. 
Sancionamos uma Lei 
Estadual para a pesca e a 
aquicultura que é resultado 
do esforço conjunto do 
Governo que inclui várias 
secretárias e a Procuradoria 
Geral do Estado para dar 
segurança jurídica. Inclui 
também a Agência de 
Fomento, a AGN, que vai 
liberar crédito desburocra-
tizado para micros e peque-
nos produtores”, afirmou a 
governadora Fátima Bezer-
ra.
 Ela ressaltou que a 
atual gestão mantém o 
compromisso com o diálo-
go, ouve a sociedade para 
tomar as melhores deci-
sões. Neste sentido, já no 

Lei estimula crescimento do
setor de Pesca e Aquicultura

início do Governo instituiu 
Câmaras Setoriais, incluin-
do a da Pesca, no âmbito da 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econô-
mico (Sedec).
 Para a elaboração 
da Lei, o Governo ouviu 
todos os segmentos que 
compõem o setor e “isso 
inclui o Sindicato da Pesca 
Industrial, Associação dos 
Criadores de Camarão, 
passando pela Federação 
dos Pescadores, movimen-
tos sociais, ONGs e institu-
ições de pesquisa, além de 
diversos órgãos do poder 
públ ico” ,  enfa t izou a 
governadora.
 Para o presidente 
do Sindicato das Empresas 
de Pesca (Sindipesca), 
Gabriel Calzavara, “com a 
Lei, a governadora e o 
Governo do Estado ampli-
am a atenção que já vinham 
dando ao setor. O RN, hoje, 
abre caminhos na pesca e 
na aquicultura. E isto é 
muito importante quando 
constatamos que nos últi-
mos anos ficamos órfãos no 
plano nacional pela política 
de desmobilização do setor 
que atinge pescadores, 
marisqueiros, a pesca arte-
sanal, a pesca oceânica, 
catadores de caranguejo”.
 O subsecretário da 
pesca da Secretaria de Esta-
do da Agricultura, Pesca e 
Pecuária (Sape), David 
Soares, disse que “cumpri-
mos a orientação da gover-
nadora Fátima Bezerra de 
ouvir todos os níveis da 
cadeia produtiva e incluir 
as universidades e o IFRN. 
Assim fizemos para definir 
esta política de estado para 
o desenvolvimento susten-
tável da pesca e da aquicul-
tura no RN”.
 Presentes ao ato de 
sanção da Lei no auditório 
da Governadoria, nesta 
terça-feira (11), a deputada 
federal Natália Bonavides 

avaliou o momento como 
“de grande contribuição 
para a atividade pesqueira e 
para a pesca artesanal. 
Além de ser importante 
para a soberania alimentar. 
Com esta Lei, o Governo 
do Estado constrói cami-
nhos e direitos para a popu-
lação”. O senador Jean Paul 
Prates considerou que o 
estado do Rio Grande do 
Norte é pioneiro em prover 
política pública para a pes-
ca. “O RN tem recursos 
naturais abundantes. Vive-
mos um momento no qual o 
Governo Federal retira 
investimentos também para 
a atividade pesqueira. Mas 
o RN apoia e define uma 
política para o setor. É 
importante seguir com esta 

política para consolidar 
avanços e direitos sociais e 
cidadania”.
 O vice-governa-
dor Antenor Roberto acom-
panhou a governadora no 
ato de sanção. Também os 
secretários de Estado Fer-
nando Mineiro (Segri), 
Guilherme Saldanha (Sa-
pe), Alexandre Lima, (Se-
draf), adjuntos da Sethas, 
Maria Luíza Tonelli, da 
Educação, Márcia Gurgel, 
da Sape, Marcelo Junior, 
Procurador-geral do Esta-
do, Luiz Antônio Marinho, 
diretor-geral da Emater, 
César Oliveira, diretor-
geral Idiarn, Mario Manso, 
presidente da AGN.
 O ato ainda contou 
com presidentes e dirigen-

tes da Federação dos Pesca-
dores, da Federação dos 
Trabalhadores na Agricul-
tura (Fetarn), da Colônia de 
Pescadores Z-33, dos Pes-
cadores Artesanais do Bra-
sil, da Associação Norte-
rio-grandense de Criadores 
de Camarão, prefeito do 
município de Rio do Fogo, 
secretário da agricultura do 
município de Touros, presi-
dente da Federação dos 
Trabalhadores na Agricul-
tura Familiar (Fetraf), 
representante do Banco do 
Nordeste do Brasil, repre-
sentante do deputado esta-
dual Francisco Medeiros, 
servidores e técnicos dos 
órgãos estaduais relaciona-
dos ao setor, entre outros 
convidados. 
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 Conhecido por um perfil popular e um mandato atuante por 
todo o estado, o deputado Ubaldo Fernandes (PL) recebeu, neste final 
de 2021, honrarias por seu trabalho comprometido em prol da coletivi-
dade. Ele foi agraciado pelo Movimento Comunitário de Natal com 
Certificado de Gratidão, em evento realizado no CEMURE, recebendo 
ainda, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Ceará-Mirim, uma 
Placa de reconhecimento pelos relevantes serviços na defesa das pesso-
as idosas.
 “Com muita felicidade e sensação de que estamos cumprindo 
bem nossa missão pública, estou sendo agraciado com essas honrarias 
de reconhecimento e valorização ao nosso trabalho. Obrigado. E con-
tem sempre com esse mandato popular e social trabalhando pelo bem 
do coletivo. Esse é nosso maior perfil e que nos fortalece no exercício 
parlamentar atuante e de resultados”, agradeceu o parlamentar, nas 
redes sociais.
 Estavam presentes no evento desta segunda o vice-prefeito, 
Marcilio Dantas, o deputado estadual Hermano Morais, a presidente do 
CMPI, Euridice Marçal, presidente do Sindicato Rural, Maria Auxilia-
dora (Sula), o presidente estadual do Conselho da Pessoa Idosa, Profes-
sor Gustavo Brito e a vice-presidente, Olga Cristina, além do subsecre-
tário estadual de Esportes, Canindé Dantas, e a vereadora Elineide.

 A A s s e m b l e i a 
Legislativa do Rio Grande 
do Norte aprovou, por una-
nimidade, o projeto de lei 
que dispõe sobre a autono-
mia de gestão financeira e 
patrimonial da Fundação 
Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (Fu-
ern), entidade mantenedora 
da UERN. O deputado 
estadual Ubaldo Fernandes 
(PL) votou a favor e fez 
questão de justificar sua 
posição.
 “Quero me mani-
festar a favor desse impor-
tante patrimônio de educa-
ção do nosso estado. Uma 
conquista pro RN e agora 
chega seu momento de 
emancipação. Nós precisa-
mos qie essa instituição 
tenha sua autonomia. Esti-
ve no campus de Mossoró e 
também no de Natal e vi o 
compromisso de seu corpo 
discente e seu alunado e 
voto favorável. Viva a 
Uern”, declarou o parla-
mentar.
 Até o momento, a 
Universidade do Estado 
gozava de autonomia aca-

Deputado Ubaldo Fernandes é a favor
da autonomia do patrimônio da UERN 

dêmica e administrativa, no 
entanto, por ainda não ter 
autonomia f inanceira, 
todos os processos de paga-
mentos da instituição, 
desde serviços básicos, 
como água, energia e tele-
fone, são realizados pelo 
Governo do Estado. Com a 
autonomia financeira, a 
UERN passará a receber 
todos os meses um duodé-
cimo para gerir a institui-
ção.
 O projeto enviado 
à Assembleia Legislativa 
foi elaborado por uma 
comissão mista, composta 
por representantes dos 
servidores (docentes e 
técnicos), estudantes, Rei-
toria e Governo do Estado, 
instituída pelo Decreto 
Estadual nº 30.430, de 24 
de março de 2021.
 A Universidade do 
Estado tem seis campi nas 
maiores cidades do RN e 
cerca de 15 mil alunos, 
entre os quais estão jovens 
e adultos de todos os 167 
municípios potiguares, em 
68 cursos de graduação, 20 
mestrados e quatro douto-

rados.
 Os profissionais 
formados pela UERN tem a 
peculiaridade de permane-
cer ou retornar para as cida-
des de origem no interior 
do Estado e exercer suas 
profissões perto dos famili-
ares e promovendo assim o 
desenvolvimento social e 

econômico de todas as 
regiões do RN. Exemplo 
disso é que grande parte dos 
professores dos ensinos 
fundamental e médio das 
escolas nos municípios do 
interior do Estado são 
egressos da UERN.
 A A s s e m b l e i a 
Legislativa também apro-

vou, por unanimidade, o 
Sistema de Proteção Social 
dos Militares do Estado, 
que estabelece regras pre-
videnciárias especiais para 
os policiais e bombeiros 
militares. Ubaldo Fernan-
des tem votou favorável o 
projeto enviado pelo Exe-
cutivo.

Ubaldo recebe honrarias por seu
trabalho em prol da coletividade
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 O relatório do 
volume dos principais 
reservatórios do estado 
divulgado pelo Instituto 
de Gestão das Águas do 
RN indica que diversos 
reservatórios, por todo o 
RN, tiveram acréscimo de 
volume com as chuvas 
ocorridas nos últimos 
dias, em comparativo com 

Chuvas no RN elevam
volume dos reservatórios 
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 “Contando com a 
participação coesa de 
todos os colegas deputa-
dos, a ALRN supera pro-
dução e registra maior 
número de leis sanciona-
das nos últimos 20 anos, 
por isso precisamos come-
morar esse grande feito 
em favor do Rio Grande 
do Norte'', diz o deputado 
estadual Ubaldo Fernan-
des (PL).
 A  a t u a ç ã o  d o 
Poder Legislativo estadual 
no ano de 2021 foi definida 
pela superação. No segun-
do ano de pandemia e depo-
is da fase de adaptação às 
novas ferramentas, condi-
ções de trabalho, implanta-
ção dos sistemas necessári-
os para a realização do 
teletrabalho e das sessões 
por deliberação híbrida, os 
24 deputados ouviram os 
anseios da sociedade poti-
guar e traduziram-nas em 
leis.
 O resultado é que, 
até o final do mês de 
novembro de 2021, o Poder 
Executivo do RN sancio-
nou um total de 9 leis com-
plementares e 215 leis ordi-
nárias, todas apresentadas 
pelo Parlamento Potiguar. 
Esse é o maior número de 

Deputado Ubaldo comemora
produção de 2021 da AL

leis sancionadas desde o 
ano de 2000, período no 
qual o Governo do Estado 
começou a reunir e disponi-
bilizar na internet os docu-
mentos com os textos de 
todas as leis sancionadas na 
íntegra.
 “Estes números, 
ma i s  que  quan t idade , 
demonstram a capacidade 
produtiva da atual legislatu-
ra empenhada em promover 
mudanças na vida dos que 
mais precisam. Vale salien-
tar que estamos enfrentando 
um período de pandemia, 
totalmente atípico para 
todos os setores. E, ainda 
assim, os deputados do Rio 
Grande do Norte focaram 
no compromisso de servir a 
sociedade e legislar em prol 
da coletividade", destaca 
Ezequiel Ferreira, presiden-
te da Assembleia Legislati-
va. Desse total, ecoando o 
principal anseio da socieda-
de na atualidade, mais de 20 
leis contemplaram aspectos 
diversos relacionados à 
Covid-19 no Rio Grande do 
Norte. De normas que 
incluíram profissionais da 
educação e pessoas com 
deficiências e outras condi-
ções especiais como priori-
tários na fila de vacinação, 
passando pela atenção a 

familiares que perderam 
entes queridos e pela cria-
ção de uma política de sani-
tização de ambientes, cul-
minando na suspensão de 
todos os prazos relativos 
aos concursos públicos em 
razão da pandemia do novo 
coronavírus.
 O combate à vio-
lência contra as mulheres 
foi o segundo tema que 
mais apareceu no escopo 
das propostas apresentadas 
pelos deputados da Assem-
bleia do RN em 2021. Um 
exemplo é a lei, de autoria 
da deputada Cristiane Dan-
tas (SDD), que implementa 

a "Campanha Sinal Verme-
l h o  p a r a  a  Vi o l ê n c i a 
Doméstica" no RN, que 
consiste na oferta de um 
canal silencioso, para que 
mulheres vítimas de violên-
cia se identifiquem em 
todos os estabelecimentos 
comerciais do Estado. As 
mulheres identificadas com 
um "X" vermelho na palma 
da mão estão sinalizando 
uma situação de violência.
 Apesar de ser o 
assunto dominante,  as 
demandas relacionadas à 
pandemia não foram as 
únicas preocupações para a 
saúde pública do povo poti-

guar. Por isso, os parlamen-
tares ampliaram suas ações 
para outras áreas, à exem-
plo da saúde mental. O caso 
mais emblemático culmi-
nou na sanção da Lei Lucas 
Santos para prevenção do 
suicídio.
 A atenção à pessoa 
idosa, a criação do Registro 
de Esclerose Lateral Amio-
trófica (ELA) e de uma 
política estadual de prote-
ção dos direitos da pessoa 
com Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA) também 
se tornaram leis em 2021.

‘‘Foi uma grande atuação em favor do Rio Grande do Norte’’, Ubaldo Fernandes

o relatório divulgado no 
dia 13 de janeiro.
 ‘‘Em todo o esta-
do, já choveu 57.9 milí-
metros nas duas primeiras 
semanas do ano, quase o 
esperado para todo o mês 
de janeiro (60.3 ). A média 
inclui o volume de todos 
os municípios juntos. Na 
região Oeste as chuvas 

têm sido mais intensas e já 
estão acima do esperado 
para todo o mês com mais 
de 78 milímetros. A previ-
são é de que o até abril 
chova dentro da normali-
dade ou acima do espera-
do no RN. Uma boa notí-
cia para os agricultores’’, 
diz o deputado estadual 
Ubaldo Fernandes.
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 Dia 04 de janeiro 
foi o Dia Mundial do Brail-
le, escolhido para chamar a 
atenção da sociedade para a 
importância de assegurar 
formas de inclusão dos 
deficientes visuais na escri-
ta e no acesso à leitura.
 Segundo o último 
Censo de 2010, cerca de 
24% da população tinham 
algum tipo de deficiência 
naquele momento, o que 
correspondia a 46 milhões 
de brasileiros. A visual é a 
modalidade mais comum. 

INCLUSÃO SOCIAL

Se consideradas pessoas 
com qualquer tipo de difi-
culdade, o número de cida-
dãos com algum grau de 
problema para enxergar 
chega a quase 20%.
 O Sistema Braile é 
a alternativa para que essas 
pessoas possam entrar em 
contato com a leitura. O 
mandato do deputado Ubal-
do Fernandes (PL) está 
atento às necessidades das 
minorias e foi justamente 
pensando nos deficientes 
visuais que lançou um pro-

jeto que virou lei.
 A Lei 10.895/21, 
de 04/05/21, assegura às 
pessoas com deficiência 
visual e idosas o direito de 
receber, sem custo adicio-
nal, as contas de água, ener-
gia elétrica, telefonia, inter-
net e outros serviços essen-
ciais, acompanhadas em 
demonstrativo de consumo 
em Braille ou letras amplia-
das. Cabe ao consumidor 
interessado, solicitar à 
empresa o serviço.

‘‘Diga SIM a
Inclusão Social’’

Passaporte vacinal

 O Governo do Rio Grande do Norte, por meio 
das secretarias da Saúde Pública (Sesap) e da 
Administração (Sead), publicou portaria na qual 
disciplina o acesso de servidores e da população às 
dependências dos órgãos da administração pública 
direta e indireta do estado.
 A medida tem como principal finalidade 
prevenir a transmissão do novo coronavírus, em razão 
do aumento recente no número de casos da Covid-19 no 
RN.A Portaria Conjunta Nº 01/2022 – Sesap/Sead, 
publicada no Diário Oficial do Estado, estabelece como 
requisito para acesso às repartições públicas a 
obrigatoriedade de comprovação do esquema vacinal 
contra Covid-19 em conformidade ao calendário de 
imunização.
 A exceção é para os casos que, por atestado 
médico ou que, nos termos do Plano Nacional de 
Imunização (PNI), não integrem, temporária ou 
permanentemente, grupo elegível para recebimento do 
imunizante. Ainda assim, é preciso comprovar a 
justificativa.
 O documento também determina que os 
servidores e empregados públicos, bolsistas e 
estagiários que apresentarem qualquer sintoma gripal 
deverão permanecer em regime de trabalho remoto, bem 
como procurar serviço de saúde para atendimento 
médico. Se diagnosticado com Covid ou Influenza 
(H3N2), o servidor deverá se afastar das atividades 
laborais e cumprir isolamento pelo tempo determinado 
em atestado médico.

RN inicia vacinação de crianças 
entre 5 e 11 anos de idade

 O início da vacinação das crianças com idade 
entre 5 e 11 anos no RN começou na manhã de sábado 
(15), na Unidade Básica de Saúde do bairro Amarante, 
município de São Gonçalo do Amarante, 24 horas após o 
Governo do Estado receber do Ministério da Saúde o 
primeiro lote da vacina com 20.900 doses.
 As vacinas chegaram na sexta-feira (14) e 
foram enviadas pela Secretaria de Saúde do Estado aos 
municípios.Cadastrar as crianças como dependentes no 
portal RN + Vacina agiliza o processo de vacinação. A 
orientação é do secretário de Estado da Saúde Pública, 
Cipriano Maia.
 A Coordenadora de Vigilância Epidemiológica 
da Sesap, Kelly Lima, disse que a quantidade de vacinas 
ainda é insuficiente - vez que o RN tem 355 mil crianças 
na faixa etária de 5 a 11 anos, e o primeiro lote chegou 
com apenas 20.900 doses - menos de 10% da 
necessidade. "A nossa expectativa é recebermos lotes 
semanais e prosseguir com a vacinação, sem 
descontinuidade, para salvar vidas", declarou.
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Compromisso e seriedade em favor
de todos os norte-rio-grandenses

 ‘‘Nosso trabalho segue avançando e promovendo qualidade 
de vida no interior do nosso RN. Com alegria, divulgamos mais uma 
emenda liberada. Recursos esses que chegam a Jardim do Seridó 
para serem usados em obras de pavimentação’’, palavras do 
deputado estadual Ubaldo Fernandes.

Prefeito Emídio Jr, do município de
Macaíba, recebe emenda parlamentar

 A luta do deputado 
Ubaldo em favor de um Rio 
Grande do Norte melhor 
continua. ‘‘Assegurei emen-
da parlamentar para o muni-
cípio de Macaíba. Serão 
150 mil reais que serão 
usados na pavimentação de 
ruas. O chefe do executivo 
municipal, Emídio Jr, agra-
deceu nosso compromisso 
em benefício dos morado-
res dessa cidade’’, conta o 
deputado Ubaldo Fernan-
des.

ISSO É TRABALHO !

 O deputado Ubal-
do Fernandes falou, entre 
outros assuntos, da per-
manência do seu nome no 
PL, das eleições de 2022, 
citando o deputado fede-
ral João Maia, presidente 
do PL no Rio Grande do 
Norte, referindo-se a per-
manência do apoio do seu 
partido na pré-candida-
tura da reeleição da gover-
nadora Fátima Bezerra, 
declarando que os apoios 
e decisões dependerão dos 
entendimentos com a 
majoritária à nível nacio-
nal.
 ‘‘Nosso mandato 
tem sido um dos mais 
atuantes, mesmo com a 
pandemia. Só no primeiro 
semestre de 2021, tive-
mos 11 lei apresentadas e 
sancionadas pelo gover-
no, além de várias emen-
das em prol dos municípi-
os que estão passando por 
situação difícil nessa pan-
demia. O governo federal 
injetou muito recursos 
para os serviços básicos, 
porém, para controlar o 
povo, a tarefa foi difícil. 
Essa guerra de decretos 
confundiu todo mundo. 
Não houve uma coordena-
ção nacional de combate à 
doença. A população ficou 

Conversa com o Deputado Ubaldo Fernandes

‘‘Nosso mandato tem sido um dos mais atuantes’’

sem saber em quem acre-
ditar, cada uma dizia uma 
coisa diferente, isso difi-
cultou o trabalho nos esta-
dos e municípios. E aqui 
quero agradecer a recepti-
vidade que temos recebi-
do em cada município que 
nos fazemos presente, o 
que para nós é muito grati-
ficante e nos dá oxigênio 
para lutar cada vez mais 
pelo nosso estado’’, disse 
Ubaldo.
 ‘‘A governadora 
Fátima Bezerra tem sido 
bastante coerente em aten-
der nossos em favor do 
Rio Grande do Norte, 
porém, mesmo assim não 
garantimos o nosso apoio 
para a sua reeleição ao 
governo, até porque na 
Assembleia Legislativa, 
nós, digo os 3 deputados 
do PL, Kleber Rodrigues, 
Ubaldo Fernandes e Geor-
ge Soares, integrantes da 
base da governadora, 
passamos a fazer parte de 
uma bancada independen-
te, tendo nossos nomes 
cotados pelo PSDB para 
assinarem ficha de filia-
ção ao partido comandado 
pelo presidente da Assem-
bleia, Ezequiel Ferreira. 
Reafirmo aqui o bom rela-
cionamento que temos 

com a governadora Fáti-
ma Bezerra e que a defini-
ção sobre eleições será 
tomada junto aos colegas 
de partido’’', afirmou o 
deputado.
 ‘‘Posso garantir 
que a governadora rece-
beu muitos recursos do 
governo federal, porém 
ela ficou dependendo do 
plano nacional, mas con-
segui fazer muita coisa. 
Ela cumpriu o que o Plano 
Nacional de Imunização 
determinou. Os recursos 
são federais, isso fez com 
o ela ficasse engessada em 
função dessa dependência 
do governo federal. No 
meu entendimento, houve 
uma politização generali-
zada da doença, por todos 
os lados, isso foi ruim’’, 
analisou Ubaldo.
 O deputado Ubal-
do considera o PSDB “o 
caminho natural”, levan-
do em consideração a 
nominata formada pelo 
PL, que poderá lhe ser 
favorável. “A declaração 
do presidente do diretório 
estadual do PL, João 
Maia, de que não apoia a 
reeleição da governadora 
Fátima, do PT, é natural, 
diante da orientação que 
vem da presidência nacio-

nal da legenda, após filia-
ção do presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro. 
Mas, enfatizo que nossa 
postura na Assembleia 
Legislativa, como já foi 
debatida com nosso diri-
gente estadual, continua 
sendo de votar a favor do 
RN”, disse Ubaldo.
 “Nossa postura 
com relação à eleição 
majoritária, e até mesmo 
proporcional de outubro 

próximo, será definida 
nos próximos dias após 
analisarmos o melhor 
c o n t e x t o  p o l í t i c o -
partidário que garanta 
viabilidade eleitoral para 
renovarmos nosso manda-
to e continuarmos fazendo 
esse trabalho relevante 
para o desenvolvimento 
do RN, que vem receben-
do aprovação popular”, 
concluiu o deputado Ubal-
do Fernandes.
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INFORME-SE E COMPARTILHE.

Acesse: www.ubaldofernandes.com, o nosso site oficial Uma opinião
abalizada e consciente

 Buscar alternativas para o seu filho obter 
mais conhecimento é uma medida que deve ser 
pensada com muito carinho. É muito interessante 
oferecer oportunidades para a criança desenvolver 
habilidades. Contudo, isso deve ser feito com pla-
nejamento para não deixá-la sobrecarregada com 
muitos compromissos. Ao optar pelo bom senso no 
contraturno escolar, os pais perceberão que a crian-
ça terá um rendimento escolar superior. Um dos 
motivos é que ela terá mais conhecimento sobre os 
conteúdos apresentados em sala de aula. Isso é 
fundamental para ter mais segurança ao fazer a 
prova e elaborar respostas mais bem estruturadas 
nas questões discursivas. Fazer atividades fora do 
período de aula também é interessante para desen-
volver novas habilidades, como criar softwares, 
aprender a cozinhar, entre outras. 

‘‘Um novo modelo
de ensino que

estimulará
nossos alunos

a um
futuro promissor’’

 A rede estadual 
de educação está com as 
matrículas 2022 abertas. 
Em todas as regiões do 
RN, as escolas estaduais 
estão realizando o proces-
so de renovação dos alu-
nos veteranos. Por meio 
do SIGEduc (Sistema 
Integrado de Gestão da 
Educação), a Secretaria de 
Educação está disponibi-
lizando 292.388 mil vagas 
para o próximo ano letivo, 
que será iniciado no dia 7 
de fevereiro.
 Na etapa atual do 
calendário de matrículas, 
as próprias unidades de 
ensino estão realizando a 
rematrícula dos estudan-
tes. Esse processamento 
segue até o dia 14 de janei-
ro de 2022. Os pais ou 
responsáveis que desejem 
fazer a transferência do 
seu filho para uma escola 
da rede municipal, devem 
realizar a solicitação no 
portal do SIGEduc até o 
dia 21 de janeiro.
 Os alunos que 
desejarem ingressar na 
rede estadual terão as 
vagas disponibilizadas em 
31 de janeiro. A matrícula 
pode ser realizada em 
casa, por meio do portal 
do SIGEduc. O estudante, 
pai ou responsável deverá 
acessar a plataforma e 
seguir os passos que serão 
exibidos ao navegar pelo  
sistema.
 “O período de 
matrícula representa a 
chegada de um novo ano 
letivo. A rede estadual está 
preparada para realizar 
todas as etapas deste pro-
cesso com a tranquilidade 
já conhecida por pais e 
escolas. 2022 será um ano 
importante para a educa-
ção potiguar e ele começa 
agora, com as matrícu-

RN abre 292 mil vagas na
Rede Estadual de Educação

Matrículas podem ser feitas pela internet, e o cadastro de novos estudantes começa em 31 de janeiro

las”, frisa o professor 
Getúlio Marques, secretá-
rio de Educação do RN. 
As escolas e as sedes dire-
torias regionais de Educa-
ção estarão auxiliando nas 
matrículas de forma pre-
sencial.

Ensino Médio em 
Tempo Integral

 Os interessados 
nas vagas para o Ensino 
Médio em Tempo Integral 
(EMTI) e Profissionali-
zante poderão se cadastrar 
para uma vaga até o dia 21 
deste mês. Em 2022, o 
EMTI estará presente em 
76 escolas e contará com 
8.255 vagas disponíveis 
para novos estudantes.
Para auxiliar alunos e pais 
com dúvidas sobre a meto-
dologia utilizada nessas 
unidades de ensino em 
tempo integral neste ano, 
a SEEC conta com um 
portal dedicado onde 
estão disponíveis infor-
mações sobre matrículas, 
prazos, equipes e a locali-
zação das escolas. O site 
está disponível em quero-
integral.com.br/RN

Além de Natal, outras 
cidades terão também 

escolas em tempo 
integral

 As cidades com 
escolas em tempo integral 
no ensino médio são: Aca-
ri, Alto do Rodrigues, 
Angicos, Apodi, Areia 
Branca, Afonso Bezerra, 
Assu, Caicó, Caraúbas, 
Ceará Mirim, Currais 
Novos, Campo Redondo, 
Caiçara do Norte, Extre-
moz, Espírito Santo, Ipan-
guaçu, Itaú, Jardim do 
Seridó, João Câmara, 
L a g o a  N o v a ,  L a g o a 

D'Anta, Macaíba, Macau, 
Martins, Mossoró, Monte 
das Gameleiras, Natal, 
Nova Cruz, Parelhas, 
Passa e Fica, Parnamirim, 
Parazinho, Pau dos Fer-
ros, Pedro Avelino, Pen-

dências, Poço Branco, 
Rafael Godeiro, Rui Bar-
bosa, São José do Mipibu, 
São João do Sabugi, Santa 
Cruz, Santo Antônio, São 
Gonçalo do Amarante, 
São José do Campestre, 

São Bento do Trairi, San-
tana do Matos, Serra 
Negra do Norte, Serra de 
São Bento, Serrinha, Seve-
riano Melo, Taboleiro 
Grande, Touros, Umarizal 
e Várzea.

Deputado Ubaldo Fernandes
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EMENDA LIBERADA

INSTITUTO FILHOS
DA ESPERANÇA

(TANGARÁ)

150
MIL REAIS

TRABALHANDO PELO
RIO GRANDE DO NORTE


