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Uma mensagem de esperança e trabalho

Amigas e amigos do Rio Grande do Norte, apresento a vocês o balanço do mandato em 
2020. Foi um ano especialmente desafi ador, mas isso não nos impediu de colher algumas 
conquistas relevantes para o nosso estado e para o Brasil, como a aprovação do Fundeb, a 
principal fonte de fi nanciamento da educação básica no País, como você vai ver na página 32.

A pandemia vem exigindo de todos nós responsabilidade para cumprir as medidas de 
proteção contra o coronavírus. No Parlamento, dediquei-me a garantir os recursos para que 
estados e municípios pudessem enfrentar a emergência sanitária e para que os brasileiros 
mais vulneráveis tivessem meios para sobreviver em meio a paradeiro na economia, como 
o auxílio emergencial.

Em dois anos de trabalho no Senado, tenho me dedicado a honrar o mandato que o povo 
do RN me delegou, atuando com afi nco para trazer investimentos que ajudem a desenvolver 
nosso estado e assegurem uma vida melhor a todos os potiguares.

Em 2020, consegui assegurar mais de R$ 40 milhões em emendas e verbas extras do 
Orçamento da União para contribuir especialmente com a área da saúde e o combate 
à pandemia, mas também para levar água aos pequenos produtores, fomentar 
empreendimentos turísticos, nossa cultura e desenvolvimento tecnológico (veja na página 46),

Lutar pelos interesses dos potiguares também signifi ca defender o patrimônio e a soberania 
nacional e estar sempre do lado dos trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Um dos 
meus maiores compromissos tem sido com a defesa das nossas empresas estatais, como a 
Petrobras (página 16) e a Eletrobrás, essenciais ao nosso desenvolvimento e que que o atual 
governo quer vender por tostões.

No Congresso Nacional, presido a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, uma 
articulação para enfrentar a política suicida do governo Bolsonaro contra nossa estatal —
cujos efeitos estamos sentindo bem de perto, no RN, com a venda de ativos e encerramento 
de operações da empresa em nosso estado.

Sim, 2020 foi especialmente desafi ador. Mas a lição que ele nos deixa — pelas conquistas
que alcançamos e pela capacidade que demonstramos na resistência à destruição do País — 
é que a luta vale a pena.

É com esse entusiasmo e esse compromisso que me preparo para os desafi os de 2021.
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A vida de um parlamentar é bastante corrida. É 
preciso organizar-se para dar conta de colocar na 
agenda as votações em Plenário e nas Comissões, 
discussões técnicas, reuniões políticas em Brasília 
e no Rio Grande do Norte, o atendimento de 
eleitores, a elaboração de projetos e relatórios. E 
no fi nal de semana ainda é preciso visitar as bases, 
conhecer a realidade das pessoas que procuram o 
apoio do mandato para resolver questões que vão 
das difi culdades da seca a projetos de abertura 
de empresas no estado que podem gerar novos 
empregos para os potiguares. Mas é preciso 
conciliar isso tudo com a família, que termina por 
suportar o peso de uma agenda tão intensa e 
concorrida. Assim é o dia-a-dia do senador Jean  – 
um dos principais nomes da política do Rio Grande 
do Norte.

Jean foi eleito em 2014, como primeiro suplente 
da senadora Fátima Bezerra para o período 2015-
2022. Em 2019, assumiu a cadeira de Senador da 
República pelo estado do Rio Grande do Norte, 
com a eleição de Fátima Bezerra para comandar o 
estado como governadora.

Ao longo desses dois anos, ele apresentou 300 
propostas legislativas, distribuídas entre Propostas 
de Emendas à Constituição, Projetos de Lei, 
Projetos de Decreto Legislativo, Projetos de Lei 
Complementar e Requerimentos. O Senador Jean é 
um dos mais ativos parlamentares desta legislatura.

Neste ano, apelidado de “novo normal”, devido 
à crise do coronavírus, Jean Paul apresentou 
propostas para diversos setores e categorias 
afetadas pela crise, como o projeto de lei que 
visa garantir medidas emergenciais de apoio às 
editoras e livrarias (PL 2148/2020), o projeto que 
proíbe o encerramento de estágios no período da 
pandemia (PL 2525/2020)  e o projeto de lei que 
prorroga o auxílio emergencial até 31 de dezembro 
de 2020 (PL 2627/2020).

“As propostas legislativas que apresentamos ao 
longo do primeiro semestre de 2020 buscam, em 
sua maioria, ajudar a população mais afetada pela 

crise econômica gerada pelo coronavírus, além 
de garantir medidas para o enfrentamento da 
Covid-19 por estados e por municípios”, explicou.

Para a governadora do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra (PT), seu sucessor no Senado está 
honrando o mandato que o povo potiguar confi ou 
a ela em 2014. “Não fi co surpresa com o trabalho 
de Jean Paul. Ele assumiu a titularidade do 
mandato com a sensibilidade de manter na pauta 
de atuação parlamentar a defesa da educação, 
da democracia e da superação das desigualdades 
sociais”, declarou.

Da mesma forma que a governadora Fátima 
Bezerra, a presidente nacional do Partido dos 
Trabalhadores, Gleisi Ho� mann tem afi rmado que 
o senador Jean Paul tem feito um belo trabalho 
em defesa das estatais brasileiras, que sofrem forte 
ataque do governo Bolsonaro. “Vigilante, Jean vem 
denunciando o desmonte do patrimônio de todos 
os brasileiros e o risco à nossa soberania caso o 
governo dê seguimento às privatizações da forma 
como vêm sendo realizadas”, disse.

Defesa da Educação

Titular da Comissão Mista do Orçamento (CMO), 
Jean Paul conseguiu a aprovação de uma emenda 
à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) de 2020 
para assegurar recursos para os Institutos Federais.

O senador também garantiu R$ 16,5 milhões 
para a aquisição de 60 ônibus para o Transporte 
Escolar no Rio Grande do Norte e ainda destinou 
R$ 3,7 milhões em emendas para investimentos 
em infraestrutura esportiva nas escolas estaduais, 
benefi ciando milhares de estudantes da rede 
pública.

Jean Paul atuou intensamente na defesa do novo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais 
da Educação (Fundeb) Fundeb, a mais importante 

ferramenta de fi nanciamento da educação básica 
do Brasil.  “Jean Paul é um dos senadores mais 
competentes, mais trabalhadores e, certamente, um 
dos principais defensores da educação pública no 
Congresso Nacional. É uma pessoa comprometida, 
honesta e inteligente. São qualidades raras na 
política atual”, afi rmou Daniel Cara, professor da 
USP e membro da Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação.

Meio Ambiente

Além de atuar na defesa da Petrobras e de outras 
instituições importantes para o povo brasileiro e 
especialmente para os nordestinos (Correios, Banco 
do Nordeste e outras), o senador Jean Paul tem 
erguido a bandeira do meio ambiente.  

Mesmo antes de ser senador, Jean já tinha 
mostrado seu trabalho fazendo com que o Rio 
Grande do Norte se tornasse líder em potência 
instalada de energia eólica no Brasil. Desde o ano 
passado, o senador tem sido uma das vozes mais 
ativas no combate aos retrocessos da política 
ambiental do governo Bolsonaro.

Jean Paul é relator do Projeto de Lei 222/2016, que 
institui a Política de Desenvolvimento Sustentável 
da Caatinga, bioma que ocupa uma área 
equivalente a 11% do território nacional, abrangendo 
os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Também foi escolhido, em 2019, relator da 
Comissão Externa do Senado criada para, no 
prazo de seis meses, acompanhar as ações de 
enfrentamento às manchas de óleo no litoral do 

Nordeste. Na função, ele visitou diversos estados 
para verifi car de perto a gravidade do desastre 
ambiental e os prejuízos sociais e econômicos que 
provocou.

Infraestrutura

O Senador Jean tem cuidado de importantes 
matérias no Senado. No ano passado, ele foi 
escolhido como relator do projeto de lei do
Novo Marco Legal das Ferrovias (PL 241/2018), 
de autoria do Senador José Serra (PSDB-SP), 
que introduz a possibilidade de serem utilizadas 
as autorizações, em regime privado, para o 
desenvolvimento de novas linhas. Com isso, os 
investidores poderão construir e operar ferrovias, 
responsabilizando-se integralmente pelos 
investimentos e pelos riscos do negócio. “Ao 
ampliarmos as formas de regular a exploração 
de ferrovias, estamos propiciando ao Estado 
Brasileiro ferramentas de múltiplo uso: concessões, 
autorizações e permissões para serem utilizadas 
conforme cada governo achar mais apropriado. 
Reconhecemos que há um grande espaço para que 
essa modalidade de transporte cresça ainda mais 
do que já vem crescendo desde 2005”, explicou o 
senador ao apresentar seu parecer à Comissão de 
Infraestrutura, no fi nal do ano passado. 

Para o presidente da Comissão de Infraestrutura, 
senador Marcos Rogério (DEM/RO), o 
parlamentar potiguar iniciou o mandato no Senado 
demonstrando a experiência de um veterano da 
política.  “Ele tem diálogo com todas as correntes 
e busca sempre a convergência de ideias. Sua vida 
profi ssional fez com que a Comissão de Serviços 
de Infraestrutura fosse presenteada com um 

Foto: Vinícius Borba
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parlamentar atuante e que participa dos debates 
com muita propriedade”, disse.

Prates também foi escolhido pelo presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para ser 
o relator do Projeto de Lei N° 1562/2020, que 
regulamentou o uso obrigatório de máscaras de 
proteção individuais em locais públicos e privados 
acessíveis ao público durante a vigência das 
medidas para o enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus. “O Brasil precisa reunir esforços 
para combater o avanço da Covid-19. Além das 
medidas de distanciamento social, pesquisas têm 
mostrado que o uso de máscara e de proteção 
ocular são essenciais para o enfrentamento da 
pandemia e para a saúde do cidadão”, ressaltou.

Petrobras

Outro tema que mobilizou uma intensa campanha 
do parlamentar foi a defesa da Petrobras. O 
governo federal e a diretoria da empresa têm 
adotado uma política de desinvestimentos da 
estatal em vários estados. No Rio Grande do 
Norte, a Petrobras quer vender suas instalações 
para empresas privadas do ramo. “A Petrobras 
vai deixar de ser uma referência nacional do 
setor e corre o risco de virar uma butique, atuante 
apenas no Sudeste. É isso que o Brasil quer dela, 
realmente? Lutamos para chegar à autossufi ciência 
em petróleo e agora vamos jogar isso tudo fora”, 
criticou.

No fi nal do mês de junho de 2020, Jean 
encaminhou ofício ao presidente do Congresso
Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM/AP), 
apresentando uma série de argumentos que 
demonstram a exigência de autorização legislativa 
para a alienação de ativos da Petrobras. O Senado 
Federal e a Câmara dos Deputados acionaram o 
Supremo Tribunal Federal para pedir que o governo 
seja impedido de criar subsidiárias da Petrobras 
com o intuito específi co de desmembrar a empresa 
e depois vender seus ativos. A estratégia estava 
sendo usada pela empresa na venda das refi narias 
e campos de petróleo de que a Petrobras pretende 
se desfazer. Infelizmente, o STF rejeitou a ação do 
Congresso Nacional.

Recentemente, o senador Jean Paul Prates 
– especialista da área e presidente da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras – 
lançou, com o apoio da categoria petroleira, uma 
campanha nacional com o mote #FicaPetrobras,

envolvendo sociedade civil, partidos, parlamentares, 
governadores, movimentos, sindicatos, entre outros.

Outras Atividades

O senador Jean tem atuação forte como titular 
em seis comissões – Assuntos Econômicos (CAE); 
Infraestrutura (CI); Ciência, Tecnologia, Inovação
e Comunicação (CCT); Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização (CMO); Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA); Comissão Temporária Externa 
para acompanhar as ações de enfrentamento às 
manchas de óleo no litoral brasileiro – e como 
suplente nas comissões de Educação, Cultura
e Esporte (CE); Desenvolvimento Regional
e Turismo (CDR) ; Meio Ambiente (CMA); Combate 
à Violência contra a Mulher (CMCVM); Análise da 
Legislação das Cadeias Produtivas (CAEALGCP); 
e Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das 
Fake News. Além disso, Jean é presidente do Grupo 
Parlamentar Brasil-Países Árabes e das Frentes em 
Defesa do Livro, da Leitura e da Biblioteca e da 
Defesa da Petrobras.

Ao todo, o parlamentar atua em mais de 35 frentes 
parlamentares e três grupos parlamentares.

Orçamento

Na condição de membro Titular da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
(CMO) no ano de 2019, Jean Paul teve uma 
importante atuação, apresentando propostas de 
mudanças da Lei de Diretrizes Orçamentárias
e do Orçamento Geral da União  discutindo ponto a 
ponto das despesas do Governo Federal no sentido 
de oferecer a população do Estado do Rio Grande 
do Norte melhores condições e qualidade de vida 
com desenvolvimento econômico e social.
Ele apresentou emendas individuais do OGU/2020 
que benefi ciaram mais de 100 municípios do 
Estado do Rio Grande do Norte. Já foram 
empenhados 90% dos recursos destinados 
para as áreas de saúde, turismo, educação, 
desenvolvimento regional, agricultura, economia, 
ciência e tecnologia e esporte e cultura.

Prates também remanejou R$ 6 milhões da emenda 
de Bancada para fortalecer as ações emergenciais de 
combate à pandemia do COVID-19.

Foto: Bruno Póvoa
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DIAS DE LUTA
E DE ESPERANÇA

O ano de 2020 já entrou na história do Brasil e do 
mundo, como o ano em que tudo parou. O que 
parecia um ano comum, como todos os outros, 
vai fi car marcado por uma pandemia, que afetou 
milhões de pessoas e afetou as  economias de 
todos os países. O coronavírus, doença oriunda do 
vírus – SARS-CoV-2 – já matou mais de 1 milhão de 
pessoas e contaminou dezenas de milhões em todo 
o mundo. 

As primeiras informações sobre o novo coronavírus 
começaram a chegar ainda no fi nal de 2019, mas 
ninguém acreditava que a doença se espalharia da 
forma como se espalhou e chegaria ao Brasil na 
intensidade com que fomos afetados. Segundo o 
Ministério da Saúde, o primeiro caso confi rmado 
de Covid-19 no Brasil foi registrado no dia 26 de 
fevereiro – um homem de 61 anos que veio da Itália 
e deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São 
Paulo. Até o fi nal de outubro, o vírus tinha atingido 
mais de 5,3 milhões de brasileiros e matou mais de 
155 mil pessoas em todas as regiões. 

Com a confi rmação dos primeiros casos no país, 
prefeituras, governos estaduais e governo federal 
decretaram medidas emergenciais para conter 
o vírus e proteger a população. No Senado, foi 
aprovado o projeto de decreto legislativo que 
reconhecia o estado de calamidade pública em 
razão da pandemia do coronavírus. Foi a primeira 
vez na história dos 196 anos de existência da 
Casa  em que os parlamentares votaram de forma 
remota – sem  estarem fi sicamente presentes no 
Plenário. A sessão durou cerca de duas horas até 
a proclamação do resultado. “O Senado não se 
furtará, neste momento, em deliberar”, apontou 
na ocasião o vice-presidente da Casa, Antonio 
Anastasia (PSD-MG). 

Durante a sessão, o senador Jean Paul Prates 
(PT-RN), fez uma homenagem aos profi ssionais 

de saúde. “Aproveito para deixar uma mensagem 
especial aos profi ssionais da saúde que, neste 
momento, estão sendo exigidos em todos os 
juramentos que já fi zeram na sua carreira. É uma 
oportunidade, é um momento difi cílimo que nós 
estamos atravessando, e no qual dependemos 
muito deles todos, que merecem nossos aplausos. 
Nosso voto é “sim” e que todos se protejam muito 
neste momento”.

Ações

Ao longo de todo o ano de 2020, o senador Jean 
Paul patrocinou uma série de medidas para ajudar 
a população brasileira que sofreu com a pandemia 
a atravessar este período. 

O senador potiguar apresentou mais de 15 
propostas legislativas e 93 emendas a projetos
analisados pelo Senado. Entre os projetos de lei 
apresentados destacam-se uma proposta que 
estenderia o prazo de pagamento do auxílio 
emergencial até 31 de dezembro de 2020 (PL 
2627/2020), outra que visa garantir medidas 
emergenciais de apoio às editoras e livrarias (PL 
2148/2020), além de um projeto que proíbe o 
encerramento de estágios no período da pandemia 
(PL 2525/2020).

Jean Paul também apresentou um projeto de 
lei para auxiliar o setor turístico a se recuperar 
da crise. O Projeto de Lei n° 3285/2020, prevê 
a destinação aos estados e aos municípios, 
em parcela única, no exercício de 2020, do 
valor de R$ 3 bilhões para aplicação em ações 
emergenciais de apoio ao setor turístico por meio 
de renda emergencial mensal aos trabalhadores e 
trabalhadoras do turismo. A verba também deverá 
ser aplicada na forma de um subsídio mensal 
para manutenção de micro empresas e empresas 
de pequeno porte do setor turístico que tiveram 
as suas atividades interrompidas por força das 
medidas de isolamento social.

A atuação parlamentar tem destacado o nome 
do Senador Jean no Congresso. O presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, afi rmou que, ao longo 
dos últimos dois anos, o potiguar tem usado o seu 
mandato para promover ações que benefi ciam 
diretamente a população do Rio Grande do Norte. 
“Em razão da triste pandemia da covid-19 no país, 
tema que dominou a agenda parlamentar em 2020, 
o Senado se debruçou em elaborar e votar medidas 
que minimizassem as consequências do vírus 
nos setores da nossa economia. Neste contexto, 
o Senado contou com empenho de Jean Paul na 
aprovação do auxílio emergencial, que benefi ciou a 
população potiguar. Entre outras ações, Jean Paul 
apresentou propostas de apoio e recuperação do 
setor do turismo, uma das suas principais bandeiras 
no Congresso Nacional”, disse. 

Jean Paul votou ainda pela aprovação do projeto 
de Lei 1282/2020, de autoria do senador Jorginho 
Mello, que institui o Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
– PRONAMPE. O Projeto visa estabelecer linhas 
de crédito mais baratas para pequenos negócios 
no país, que foram afetados pela pandemia do 
coronavírus.

Também defendeu a aprovação do Projeto de 
Lei n° 1543/2020, que autoriza a prorrogação 
de dívidas rurais em decorrência da pandemia, 
e do Projeto de Lei nº 1826/2020, de autoria do 
deputado Reginaldo Lopes (PT/MG) e da deputada 
Fernanda Melchiona (PSOL/RS), que concede 
uma indenização de R$ 50 mil aos profi ssionais 
da saúde ou seus familiares em caso de invalidez 
permanente ou morte em função da Covid-19 no 
Brasil.

Relatoria

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, 
designou o parlamentar para ser relator do  Projeto 
de Lei N° 1562/2020 – hoje Lei nº 14.019 - que 
regulamenta o uso obrigatório de máscaras de 
proteção individual em locais públicos e privados 
acessíveis ao público durante a vigência das 
medidas para enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus no Brasil.  A proposta, relatada 
pelo senador Jean Paul Prates, foi aprovada por 
unanimidade pelos parlamentares.

Jean Paul incluiu algumas melhorias na proposta 
original, vinda da Câmara, como, por exemplo, 
a inclusão da obrigatoriedade de medidas de 
assepsia em locais de acesso público, inclusive 
meios de transporte, e a disponibilização de 
produtos saneantes aos usuários. Também foi 
incluído o uso obrigatório de máscaras de proteção 
individual nos estabelecimentos prisionais e nos 
estabelecimentos de cumprimento de medidas 
socioeducativas. “O Brasil precisa reunir esforços 
para combater o avanço do coronavírus no país. 
Além das medidas de distanciamento social, 
pesquisas têm mostrado que o uso de máscara 
e de proteção ocular são essenciais para o 
enfrentamento do coronavírus e para a saúde do 
cidadão”, ressalta.

De acordo com a Lei, os órgãos, entidades 
e estabelecimentos deverão afi xar cartazes 
informativos sobre a forma de uso correto 
de máscaras e o número máximo de pessoas 
permitidas ao mesmo tempo dentro do 
estabelecimento. , De acordo com o texto, fi carão 
dispensados do uso de máscaras pessoas com  

Foto: Vinícius Borba
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transtorno do espectro autista, com defi ciência 
intelectual, com defi ciências sensoriais ou com 
quaisquer outras defi ciências que as impeçam de 
fazer o uso adequado de máscara de proteção 
facial, além de crianças com menos de 3 (três) anos 
de idade.

Durante a votação, vários parlamentares elogiaram 
o trabalho do potiguar. “Queria inicialmente 
cumprimentar o Senador Jean Paul pela 
sensibilidade de construir um relatório com amplo 
consenso. Parabéns por essa construção”, afi rmou 
o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho (MDB 
– PE).

Veto

Após a aprovação do projeto pelo Congresso, 
o presidente Bolsonaro estabeleceu vetos que 
ameaçavam deixar a Lei inócua. Entretanto, uma 
articulação da oposição e do senador Jean Paul 
conseguiu derrubar o veto do presidente Jair 
Bolsonaro que desobrigava o uso de máscaras em 
escolas, comércios, indústria e igrejas. 

Para o senador Jean Paul Prates, a derrubada 
do veto representou uma vitória da sociedade 
brasileira contra o obscurantismo e a falta 
de liderança do governo federal no combate 
à pandemia. “Se não fosse o trabalho dos 
governadores, a luta contra o coronavírus estaria 
perdida. Ao menos a obrigatoriedade das máscaras 
e o instrumento da multa auxiliam prefeitos e 
governadores nesta batalha”.

Repatriação 

Devido a sua boa relação com diplomatas 
estrangeiros, Jean Paul lutou pela repatriação de 
brasileiros e, especialmente, dos potiguares que 
fi caram presos em outros países pelo fechamento 
das fronteiras. Em março, o parlamentar solicitou 
um levantamento da situação dos brasileiros 
no exterior. Em ofício encaminhado ao ministro 
Embaixador Ernesto Araújo (Relações Exteriores), o 
parlamentar pedia que fossem indicados quantos e 
em quais países os brasileiros se encontravam, bem 
como quais providências estavam sendo tomadas 
com vistas a dar apoio humanitário a esses 
nacionais pelo governo Federal. 

Um dos casos que chamou bastante a atenção 
do parlamentar, à época , foi dos 1300 brasileiros 
que estavam no Peru e não conseguiram retornar 
ao país. Um grupo de cinco potiguares fazia parte 
desse contingente de turistas, que aguardavam o 
retorno para suas casas. 

Jean trabalhou intensamente para trazer o grupo 
e os potiguares que estavam no Peru e em Punta 
Cana contactando autoridades dos dois países, 
empresas aéreas e diplomatas.“ A sensação é de 
alívio, segurança, reencontrar a família e todos que 
amamos. Tudo isso não tem preço! Agradecemos 
imensamente o apoio e empenho do Senador Jean 
Paul”, disse o potiguar Domingos Melo.

Críticas 

Ao longo de todo esse ano, a oposição e Jean 
Paul têm denunciado o menosprezo com que o 
presidente Jair Bolsonaro tem tratado a pandemia. 
“Ao invés de unir os brasileiros, o presidente da 
República, mais uma vez, volta a criticar a mídia, 
menospreza a pandemia, ataca governadores e 
provoca o caos no país. É um total desgoverno”, 
destacou Jean Paul.

Em outubro, por exemplo, quando o Ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião com 
governadores, chegou a anunciar que o governo 
federal compraria 46 milhões de doses do 
imunizante. Assim que soube do anúncio feito 
pelo Ministro, o presidente Bolsonaro desautorizou 
o acordo para a compra da vacina contra o 
coronavírus produzida pelo Instituto Butantan, em 
parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. 
“Quero lembrar ao presidente que a população 
brasileira está acima de qualquer questão, 
principalmente política e ideológica. Bolsonaro 
deveria pensar mais na população e não deveria 
enterrar as esperanças do povo brasileiro de um 
capítulo fi nal para essa pandemia”, disse Jean Paul. 

Para impedir este retrocesso,  senadores e 
deputados petistas decidiram protocolar petição 
junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) no 
intuito de que o Executivo seja forçado a retomar 
o acordo de parceria e aporte de recursos 
para aquisição das vacinas desenvolvidas pelo 
laboratório chinês em parceria com o Instituto 
paulistano.

Foto: Vinícius Borba
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A LUTA PELO PATRIMÔNIO
DE TODOS OS BRASILEIROS

Em meio à mais brutal queda da economia 
brasileira em cem anos e da pior crise sanitária 
da história, provocada pela Covid-19, o governo 
Bolsonaro continua avançando na proposta de 
desmonte da Petrobrás, no esforço de entregar  à 
iniciativa privada o patrimônio público nacional a 
preço de banana.  

O sinal vermelho contra o entreguismo que —
ameaça o principal patrimônio dos brasileiros — 
está resumido o alerta dado pelo senador Jean, que 
desde o ano passado vem denunciando a política 
suicida empreendida pelo atual ministro 
da Economia, Paulo Guedes.  

Atualmente, 86% da produção da Petrobras está 
concentrada no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
enquanto o restante está distribuído entre os 
estados do Norte e Nordeste. Até 2019, a estatal 
tinha papel importante no desenvolvimento 
socioeconômico de estados e municípios das duas 
regiões, mas a ascensão de Bolsonaro reduziu a 
atuação da empresa no Norte e Nordeste.   

A correria para o desmanche começou a partir 
de uma investigação conduzida pelo Conselho 

Administrativo de Direito Econômico (Cade), 
que recebeu denúncia do sindicato de refi narias, 
alegando que a estatal teria abusado da posição 
dominante no mercado de combustíveis. Isso foi 
em dezembro de 2018. Quando Bolsonaro assumiu 
o governo, o presidente da empresa, Roberto 
Castello Branco, correu ao Cade para propor um 
acordo em que abriria mão de 50% do mercado 
de refi no nacional, sem que o órgão tivesse sequer 
condenado a empresa. 

O governo decidiu manter o desmonte da estatal, 
com a venda até o ano de 2021 de oito refi narias, o 
equivalente a quase 50% da sua capacidade atual 
de refi no do país. A Petrobras pretende se desfazer 
das refi narias Abreu e Lima (PE), Xisto (PR), 
Presidente Getúlio Vargas (PR), Landulpho Alves 
(BA), Gabriel Passos (MG), Alberto Pasqualini (RS), 
Isaac Sabbá (AM) e da Refi naria de Lubrifi cantes e 
Derivados (CE).  

Para Jean Paul, não há justifi cativa econômica para 
a empresa abrir mão das refi narias, justamente 
quando o mundo vive uma crise econômica sem 
precedentes. “A Petrobras está deixando de ser 
uma referência do setor petrolífero no mundo para 
se tornar uma petroleira de boutique”, adverte 
o parlamentar. Hoje, o mercado de produção e 
distribuição de combustível no Brasil é composto 
por 19 refi narias, 157 distribuidores e 40,9 mil 
postos. 

Projeto de Lei

O senador tentou barrar esse retrocesso 
apresentando o Projeto de Lei 3.460/2019, que 
obriga qualquer venda de ativos da União a passar 
pelo crivo do Legislativo. Ele entende que um 
setor essencial em tantos aspectos — energético, 
econômico e de soberania — precisa contar com 
o acompanhamento do Legislativo, a quem cabe 
fi scalizar a atuação do Executivo e, portanto, 
referendar decisões como a venda de ativos. O PL 
está em tramitação.

Atualmente, por decisão do Supremo Tribunal 

Ação no Supremo

No início de julho, os presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), pediram ao STF a concessão 
de uma medida cautelar para impedir a venda das 
refi narias da Petrobras na Bahia e no Paraná. A 
denúncia foi de que a petroleira burlou a legislação 
para repassar ativos à iniciativa privada sem o aval 
do Legislativo, o que é proibido por lei. Rodrigo 
Maia retirou-se do polo ativo da ação, depois de 
um encontro com o Ministro da Economia, Paulo 
Guedes.  

Federal (STF), a venda de empresas estatais 
precisa de autorização do Legislativo, mas não 
a privatização de subsidiárias dessas empresas. 
O projeto de Jean Paul tem como proposta 
salvaguardar todos os ativos estatais, submetendo 
qualquer venda ao crivo do Congresso. 

Em junho do ano passado, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu que o governo só pode 
vender empresas estatais com autorização do 
Congresso. Essa limitação, porém, não se aplica às 
subsidiárias dessas empresas. O resultado é que a 
Petrobras vem “fatiando” setores de sua atividade 
fi m, maquiando-os como “subsidiárias”, para driblar 
o controle do Legislativo.

Na ocasião, Jean Paul lamentou a decisão de Maia. 
“O governo avançou na venda de refi narias que 
constituem partes essenciais da empresa-mãe, a 
Petrobras, procurando subterfúgios meramente 
retóricos, como o da ‘venda de ativos’ para 
burlar a determinação legal e driblar a decisão 
do STF”, aponta. O senador advertiu que a lei 
exigia autorização do Congresso para a venda de 
estatais e o STF se manifestou pela dispensa desse 
aval no caso da privatização de subsidiárias. 

Jean Paul se reúne com colegas de bancada e governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra para discutir o futuro da Petrobrás no estado. (Foto: Alisson Almeida)

Trabalhadores petroleiros, lideranças partidárias e parlamentares discutem ameaça de desmonte da Petrobrás. Jean Paul alerta líderes do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, sobre os prejuízos da 
política cruel de venda de refi narias da estatal brasileira. (Foto: Vinícius Borba)
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Revisão do Acordo do Cade  

Especialista no mercado de petróleo, economista 
e ex-funcionário da Petrobras, Prates avalia que o 
processo do Cade precisa ser revisto. Segundo 
ele, o órgão não analisou os impactos da venda 
dessas refi narias nos mercados consumidor e de 
distribuição de combustíveis. À época, o senador 
ressaltou em discurso no plenário do Congresso 
Nacional para o risco da formação de “monopólios 
regionais privados e incontroláveis” com a saída da 
Petrobras da atividade de refi no.

Frente Parlamentar  

Em dezembro do ano passado, Jean Paul iniciou 
a liderança de uma importante luta: a Frente 
Parlamentar Mista de Defesa da Petrobrás. O 
deputado federal Nelson Pelegrino (PT-BA) havia 
deixado a presidência da Frente para assumir o 
cargo de Secretário Estadual de Desenvolvimento 
Urbano da Bahia e solicitou licença do cargo 
parlamentar na Câmara. Prates, na condição 
de vice-presidente, assumiu a presidência da 
comissão.

“O senador Jean tem sido nosso braço direito 
em todas as iniciativas empreendidas pela frente 
parlamentar. Tivemos uma atuação de destaque no 
Supremo Tribunal Federal durante o debate sobre o 
processo de venda de ativos da Petrobras”, frisou o 
Pellegrino.  

Desde então, Prates tem encampado importantes 
iniciativas. “Denunciei à mesa do Congresso 
Nacional o plano da Petrobrás de criar subsidiárias 
fi ctícias com o único objetivo de vendê-las sem 
precisar de autorização do parlamento”. Jean 
alerta que, o objetivo da diretoria atual não é 
segredo pra ninguém: transformar a estatal em uma 
empresa que visa o maior lucro possível para seus 
acionistas, sem considerar o interesse nacional, 
limitando a atuação da Petrobras ao Sudeste.

Resistência:
Campanha 
Petrobrás Fica   

Defender a permanência da Petrobras. Essa 
é a missão que norteia a campanha nacional 
#PetrobrasFica, lançada em 7 de agosto deste ano. 
Coordenada pela Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Petrobras, presidida por Jean Paul, 
a campanha tem o objetivo combater a 
privatização fatiada da empresa, conforme 
defendida pelo governo Bolsonaro.  

A iniciativa conta com a participação de lideranças 
partidárias, parlamentares e  a categoria petroleira 
que prontamente abraçaram a ideia e, juntos, 
propuseram a articulação de estratégias de 
mobilização nos Estados afetados pela saída da 
companhia.    

Para o líder da Bancada do PT na Câmara, 
deputado Enio Verri (PT-PR), a sociedade brasileira 
precisa ser alertada de que defender a Petrobras é 
defender o desenvolvimento econômico e social do 
País. “Nossa defesa não é apenas pela permanência 
da empresa, mas pelo seu papel determinante na 
soberania nacional e na redução das desigualdades 
sociais e regionais”, disse o parlamentar.

Na mesma linha, a deputada Natália Bonavides 
(PT-RN) também se juntou à mobilização. “Temos 
que fazer esse trabalho de formiguinha, em 
todos os municípios. Estamos juntos nessa luta, 
em defesa da Petrobras, da soberania nacional 
e dos direitos do povo, e contra esse governo 
genocida”, disse.

A campanha contou com a adesão massiva da 
categoria petroleira, que viu a representatividade 
da classe trabalhadora ameaçada perante a 
diretoria da estatal. O representante da Federação 
Nacional dos Petroleiros (FNP), Eduardo Henrique, 
destaca que a mobilização da sociedade é muito 
importante. “É fundamental ganhar a sociedade, 
constranger governadores que poderão ter em 
suas regiões milhares de desempregados, 
e unifi car os petroleiros. E essa mobilização 
tem que ser constante. Enquanto tivermos esse 
governo, a Petrobras corre risco”. 

STF e o Futuro da Petrobras  

No dia 1º de outubro deste ano, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu, por maioria, negar o pedido 
do Congresso Nacional para que a venda de ativos 
de subsidiárias da Petrobras só fosse permitida 
com autorização legislativa.

O placar foi de 6 a 4. Votaram contra o Congresso 
os ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto 
Barroso, Cármen Lúcia, Dias ToÂ oli, Gilmar Mendes 
e Luiz Fux. A favor da exigência de autorização, 
foram vencidos os ministros Edson Fachin (relator), 
Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio 
Mello.

Com isso, mantém-se a permissão ao governo 
para alienar o controle acionário de subsidiárias, 
como já foi feito na Refi naria do Paraná (Repar) 

e na Refi naria Landulpho Alves (RLAM), sem a 
obrigação de um processo licitatório. 

Jean Paul entende que o Supremo se equivocou em 
sua decisão. “Alguns votos focaram no argumento 
de que a Petrobrás tem o direito de reestruturar seu 
planejamento, reorientando suas atividades para 
uma região específi ca do país ou atividade. É uma 
concepção que eu entendo, e com a qual inclusive 
concordo. O que eu não aceito é que o Poder 
Executivo possa desfi gurar uma empresa com 
capital público sem autorização do Congresso”, 
explica o parlamentar.

Jean acredita que é fundamental continuar 
dialogando sobre o tema com a sociedade, 
explicando às pessoas como o impacto dessa 
corrida, às escondidas, para se desfazer do 
patrimônio nacional pode ser prejudicial à atual
e às futuras gerações de brasileiros.

Petrobrás Fica   

*Pesquisa inseriu indiscriminadamente tanto os ativos de posse integral da Petrobras (100%), como também os que a estatal possui participações acionárias. Fonte: Brasil de Fato

Senador Jean Paul em reunião com o comando de greve dos Petroleiros/FUP (Foto: Vinícius Borba)
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NOVO MARCO LEGAL 
DO SANEAMENTO ABRE 
CAMINHO PARA A 
PRIVATIZAÇÃO E AMEAÇA 
SAÚDE DOS BRASILEIROS

A importância papel do Estado como garantidor do 
bem-estar social, regulador e indutor da atividade 
econômica e provedor dos serviços básicos — 
como a saúde —  é uma das bandeiras prioritárias 
do mandato de por Jean Paul. Mas, na contramão 
da soberania nacional, o Brasil está caminhando 
para o retrocesso ao ferir a saúde da população em 
nome da “livre concorrência”.

Este é o risco contido no novo marco regulatório 
do saneamento básico brasileiro. Sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro no dia 15 de julho, após 
tramitar no Congresso Nacional, a nova lei permite 
abrir caminho para o domínio de empresas privadas 
no saneamento. A obrigação de realizar licitações 
e as metas de desempenho para contratos 
acarretarão prejuízos imediatos às empresas 
públicas do setor.

A origem da nova legislação, o PL 4162, veio da 
Câmara dos Deputados e recebeu, no Senado, 
mais de oitenta emendas, mas nenhuma delas foi 
acatada por seu relator, o senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE). 

O problema é que o projeto sancionado coloca em 
risco a sobrevivência das empresas públicas de 
saneamento e põe fi m ao subsídio cruzado, que 
permite que os municípios menores, defi citários por 
natureza, recebam água tratada e serviços de esgoto, 
por meio das sobras de receitas dos municípios 
superavitários.  As empresas públicas fi nanciam 
o atendimento às áreas que não dão lucro com o 
faturamento gerado em áreas que dão lucro. 

Para o senador Jean, que votou contra a proposta, 
o subsídio cruzado garante que os pobres tenham 
água e esgoto. “O novo marco legal entrega o osso 
para o Estado e o fi lé para as empresas privadas”, 
explica. 

Além disso, o texto estabelece prioridade no 
recebimento de auxílio federal para os municípios 
que efetuarem a concessão ou privatização dos 
seus serviços, em um claro estímulo à privatização 
do setor. O envolvimento de empresas privadas no 
saneamento pode trazer consequências negativas 
para os atuais responsáveis por este serviço, como 
a fragilidade em atingir metas de universalização, 
problemas com transparência e a difi culdade de 
monitoramento da prestação do serviço pelo setor 
público. 

“A nova lei prioriza a iniciativa privada e desarticula 
as empresas públicas. O capital privado não vai 
benefi ciar os mais pobres e não vai levar água tratada 
e esgoto a zonas carentes por um motivo muito 
simples: isso não dá lucro. Água é um direito da 
população, não é mercadoria”, disse Jean.

O diretor-presidente da Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), Roberto 
Sérgio Linhares, considera que a empresa terá, 
necessariamente, que se reinventar e  analisa o 
novo Marco com preocupação, ainda mais para um 
estado como o Rio Grande do Norte. “A situação 
foi colocada de forma que vai benefi ciar o setor 
privado e causar impactos futuros, através da 
geração de tarifas”, afi rma Linhares.

Universalização?  

O antigo marco legal trazia diversos princípios 
fundamentais como universalidade, integralidade, 
controle social e utilização de tecnologias 
apropriadas. A lei de 2007 estabelece funções 
de gestão para os serviços públicos, como 
planejamento municipal, estadual e nacional e a 
regulação dos serviços, que devem ser usados com 
normas e padrões.

Com a nova lei, umas das mudanças mais 
signifi cativas é a retirada da autonomia dos 
estados e municípios do processo de contratação 
das empresas que distribuem água para as 
populações e cuidam dos resíduos sólidos. Passa 
a ser obrigatória a abertura de licitação, o que 
implementa a competição do acesso aos contratos 
e a inserção massiva de empresas privadas, em 
detrimento das empresas estatais nos estados, que 
hoje atendem 70% da população.

Experiências que
não deram certo  

As experiências de privatização do saneamento 
já vividas no Brasil, como a privatização da 
Empresa de Saneamento do Estado de Tocantins 
(Saneatins), resultaram inefi cientes e inefi cazes. 
A empresa atendia 125 municípios e, após a 
privatização, em 2010, separou para si a operação 
de 47 municípios rentáveis, devolvendo ao Estado 
78 municípios menores que não eram rentáveis e 
que não ofereciam retorno necessário para cobrir 
as despesas operacionais.

Como consequência, o governo estadual foi 
obrigado a criar a Agência Tocantinense de 
Saneamento (ATS), autarquia estadual que opera 
nos municípios excluídos, com elevado défi cit 
orçamentário. 

Já a cidade de Manaus tem o fornecimento de água 

privatizado há 20 anos, exatamente como o novo 
marco do saneamento determina. Nesse tempo,
a empresa privada só levou esgoto a 1 em cada 
8 moradores da capital amazonense. Cerca de 600 
mil pessoas continuam sem água tratada. 

No âmbito internacional, um estudo do Instituto 
Transnacional da Holanda (TNI), realizado entre 
2000 e 2017, mostrou que 1600 municípios de 58 
países tiveram que reestatizar serviços públicos. 
Foram ao menos 835 remunicipalizações e 49 
nacionalizações, sendo que mais de 80% 
ocorreram de 2009 em diante. 

Na maioria dos casos, a reestatização foi uma 
resposta às falsas promessas dos operadores 
privados; à colocação do interesse do lucro 
por sobre o interesse das comunidades; ao 
não cumprimento dos contratos, das metas de 
investimentos e expansão e universalização, 
principalmente das áreas periféricas e mais 
carentes; aos aumentos abusivos de tarifas.

SEGUNDO O IBGE,  CERCA DE 72,4 MILHÕES  DE BRASILEIROS 
VIVEM  EM LARES SEM LIGAÇÃO  COM A REDE DE ESGOTO. 

DESSE TOTAL, 35 MILHÕES NÃO TÊM ACESSO À ÁGUA TRATADA. 
recebimento de auxílio federal para os municípios 
que efetuarem a concessão ou privatização dos 
seus serviços, em um claro estímulo à privatização 
do setor. O envolvimento de empresas privadas no 
saneamento pode trazer consequências negativas 
para os atuais responsáveis por este serviço, como 

metas de universalização, 
problemas com transparência e a difi culdade de 
monitoramento da prestação do serviço pelo setor 

“A nova lei prioriza a iniciativa privada e desarticula 

benefi ciar os mais pobres e não vai levar água tratada 

O diretor-presidente da Companhia de Águas e 
Roberto 

, considera que a empresa terá, 
necessariamente, que se reinventar e  analisa o 
novo Marco com preocupação, ainda mais para um 
estado como o Rio Grande do Norte. “A situação 
foi colocada de forma que vai benefi ciar o setor 

fundamentais como universalidade, integralidade, 

Experiências que
não deram certo  

As experiências de privatização do saneamento 
já vividas no Brasil, como a privatização da 

privatizado há 20 anos, exatamente como o novo 
marco do saneamento determina. Nesse tempo,
a empresa privada só levou esgoto a 1 em cada 
8 moradores da capital amazonense. Cerca de 600 
mil pessoas continuam sem água tratada. 

SEGUNDO O IBGE,  CERCA DE 72,4 MILHÕES  DE BRASILEIROS 
VIVEM  EM LARES SEM LIGAÇÃO  COM A REDE DE ESGOTO. 

DESSE TOTAL, 35 MILHÕES NÃO TÊM ACESSO À ÁGUA TRATADA. 



2322 2322

SENADOR JEAN É RECONHECIDO 
POR SEU TRABALHO EM DEFESA 
DA CLASSE TRABALHADORA
E DOS POTIGUARES

A partir da Constituição de 1988, os brasileiros 
retomaram o direito  de escolher diretamente o  
presidente da República. A Assembleia Nacional 
Constituinte marcou uma nova etapa de nossa 
democracia. A nova Constituição nasceu a partir 
de um movimento nacionalmente abrangente com 
uma intensa e diversifi cada participação social.
As conquistas democráticas obtidas traduziram os 
anseios do povo brasileiro por um país mais justo
e de todos e todas.

A Carta Magna coloca deputados e senadores 
como os representantes do povo e dos estados da 
federação. O poder legislativo é constituído por 
513 deputados federais e 81 senadores, que tomam 
decisões importantíssimas para o país e para os 
estados. O Rio Grande do Norte, por exemplo, é 
representado por oito deputados federais e três 
senadores.

Destaque 

Ao longo dos últimos dois anos, um representante 
potiguar tem chamado bastante atenção no 
Congresso Nacional. O senador Jean Paul Prates 
(PT-RN) tem feito um trabalho de destaque 
em Brasília na defesa dos interesses da classe 
trabalhadores, da educação, da cultura, da 
soberania nacional e do desenvolvimento social, 
econômico e ambiental do Rio Grande do Norte. 

Em menos de dois anos de mandato, o parlamentar 
apresentou mais de 300 propostas legislativas, 

distribuídas entre Propostas de Emendas à 
Constituição, Projetos de lei, Projetos de Decreto 
Legislativo, Projetos de Lei Complementar e 
Requerimentos. Somente no decorrer do ano de 
2020, foram apresentadas 108 propostas.

Esse intenso trabalho tem sido reconhecido por 
vários especialistas, jornalistas e entidades. Pela 
segunda vez consecutiva, o Senador Jean fi gurou 
na lista dos 10 melhores parlamentares do Senado 
escolhidos pelo Prêmio Congresso em Foco (2019 
e 2020), reconhecidamente a mais importante 
premiação da política nacional, que relaciona 
anualmente os melhores deputados e senadores 
do Brasil. No ano passado, além de estar entre 
os melhores parlamentares do país, o potiguar 
ganhou o prêmio na categoria “defesa dos bancos 
públicos”. Este último prêmio foi conferido por 
um júri integrado por representantes dos setores 
acadêmico, empresarial, sindical, do terceiro setor
e de jornalistas.

Para o senador, a premiação representa um 
estímulo para continuar lutando em defesa dos 
trabalhadores e trabalhadoras. “Estamos no rumo 
certo: na defesa da democracia, das nossas estatais 
e dos interesses da população do Brasil e do Rio 
Grande do Norte. Vamos continuar lutando e 
fazendo política com dignidade e compromisso”, 
disse Jean Paul.

O que é o Prêmio?

Criado pelo Congresso em Foco em 2006, o 
prêmio tem como fi nalidade distinguir os melhores 
parlamentares do Congresso Nacional e estimular 
a sociedade a acompanhar seus representantes de 
modo ativo, assim como participar plenamente da 
vida política.  

De acordo com o regulamento, os premiados são 
escolhidos por três grupos diferentes: a população 
em geral, por meio de votação na internet; por 21 
jornalistas de perfi l plural e de diversos veículos; 
e por um júri especializado, composto por cinco 

integrantes, representando as áreas empresarial, 
trabalhista, acadêmica e do terceiro setor, além do 
Congresso em Foco.

O prêmio contempla duas categorias gerais: 
Melhores na Câmara e Melhores no Senado. 
Também há na disputa duas categorias especiais: 
Defesa da Educação e Clima e Sustentabilidade. A 
votação pela internet em 2020 foi realizada entre 17 
e 31 de julho e somou mais de 2 milhões de votos. 
A votação popular foi auditada internamente e 
também externamente pela Associação dos Peritos 
Criminais Federais (APCF).

Para o  fundador do Portal Congresso em Foco 
e promotor do Prêmio, Sylvio Costa, a iniciativa 
é uma homenagem ao Congresso Nacional e aos 
melhores parlamentares. “O Congresso é uma 
instituição essencial para a democracia. Temos que 
valorizar quem trabalha bem. Os problemas da 
democracia nós resolvemos com mais democracia, 
jamais com supressão da democracia e com 
ditadura”, disse. 

Outras Premiações 

Além do Prêmio Congresso em Foco, o Senador 
Jean tem recebido inúmeras homenagens 
em reconhecimento ao seu trabalho. Ele foi 
condecorado com a medalha JK - Ordem do 
Mérito do Transporte Brasileiro, da Confederação 
Nacional dos Transportes; e recebeu uma Moção 
de Aplausos, da Ordem dos Advogados
do Brasil.

No Rio Grande do Norte, o parlamentar potiguar 
também tem o seu trabalho reconhecido por 
diversas instituições. Jean Paul já recebeu a 
Medalha de Mérito Administrativo “Governador 
Dix-Sept Rosado’’ da Câmara de Vereadores de 
Mossoró; o Título de Cidadão de João Câmara
e o Título de Cidadão Macauense. Também ganhou 
homenagens do Sindconam – RN e da Comissão 
Organizadora da Feira Nacional do Camarão 
de 2019 pelo seu trabalho em prol do setor 
Carcinicultor.

Foto: Vinícius Borba
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CONHEÇA A TRAJETÓRIA DO SENADOR JEAN



2928 2928

A parceria do mandato do senador Jean (PT) 
com a gestão da governadora Fátima Bezerra
(PT), iniciada em 2019, seguiu produzindo 
bons frutos para o Rio Grande do Norte em
2020. Em um ano impactado pela pandemia
do novo coronavírus, o senador ajudou a
trazer mais recursos para melhorar os serviços 
públicos, assegurar o pagamento em dia dos 
servidores estaduais e garantir uma renda 
básica para as pessoas em situação de 
vulnerabilidade em  razão da Covid-19. 

Na opinião de Jean, essa parceria vem 
contribuindo para que o estado “seja cada vez 
mais forte na saúde, na educação, na segurança, 
no desenvolvimento e, principalmente, na 
qualidade de vida para os potiguares”. 
Em dois anos, “Fátima avançou muito no desafi o 
de reconstrução do Rio Grande do Norte”, aponta 
o senador.

“A governadora Fátima Bezerra herdou um estado 
quebrado, com o pagamento do funcionalismo 
atrasado, obras paralisadas e crise na saúde, 
educação e segurança. Ela deixou claro desde o 
início que a prioridade número um seria arrumar a 
casa para sairmos desse poço sem fundo em que 
o Rio Grande do Norte foi colocado pelas últimas 
gestões. O nosso mandato está fazendo o possível 
para ajudá-la nesta luta”. 

Jean destacou o pagamento de quatro folhas em 
atraso, deixadas pelo governo anterior, como uma 
demonstração de compromisso da gestão atual 
com o funcionalismo estadual, a melhoria dos 
serviços públicos e o atendimento à população. 
“Além de quitar as folhas atrasadas, o governo da 
professora Fátima Bezerra, desde janeiro do ano 
passado, vem conseguindo assegurar o pagamento 
dos salários dentro do mês, o que não acontecia há 
muitos anos no RN”, lembra o senador.

A crise econômica provocada pela pandemia 
impactou fortemente as fi nanças do Rio Grande 
do Norte, que amargou uma queda de R$ 457 
milhões na arrecadação em receitas próprias até 
o mês de outubro, segundo um estudo divulgado 
pela equipe técnica do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RN). 

Jean ressaltou que, apesar do défi cit, o governo 
conseguiu manter os salários em dia, os serviços

Mais Verbas Para a Saúde

O senador deu como exemplo dessa parceria os 
recursos destinados para a saúde, via emendas 
parlamentares, para ajudar a combater a 
pandemia da Covid-19 no Rio Grande do Norte. 
Jean remanejou parte de suas emendas de 
bancada para apoiar as ações de enfrentamento 
à pandemia. Foram mais de R$ 6 milhões para 
reforçar o funcionamento dos hospitais estaduais 
e para manutenção da rede de atenção básica do 
RN. 

A articulação de Jean junto à bancada federal 
resultou no remanejamento de mais de R$ 65 
milhões em emendas para ações emergenciais 
de combate à Covid-19. Esse reforço de verbas 

públicos funcionando e a “máquina rodando”, 
graças à capacidade de gestão, planejamento
e seriedade da equipe do Governo do Estado. 

“Isso é resultado de muito trabalho, com foco 
sempre no bem-estar da população. O nosso 
mandato atua em parceria para contribuir com 
o esforço liderado pela governadora Fátima 
Bezerra para recolocar o estado no norte certo”, 
avaliou.

contou, ainda, com recursos de duas emendas do 
senador, que somam R$ 29,2 milhões. Desse valor, 
R$ 14,6 milhões foram destinados ao Governo 
do Estado. Os outros R$ 14,6 milhões foram 
repassados aos cofres da Prefeitura de Natal. 

Esse dinheiro ajudou o Governo do RN a 
estruturar os mais de 600 novos leitos 
hospitalares em todas as regiões, o equivalente
a seis hospitais de campanha, para tratamento
de pacientes da Covid-19. 

O governo também convocou mais de três mil 
profi ssionais de saúde, distribuiu mais de seis 
milhões de máscaras à população e investiu R$ 
520 milhões em recursos próprios na saúde do 
Rio Grande do Norte.

Consórcio Interfederativo de Saúde - Foto: Elisa Elsie

Ampliação do Hospital  Rafael Fernandes - Foto Robson Araújo
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Socorro a Estado 
e Municípios

Jean Paul também destacou a aprovação no 
Congresso do pacote de ajuda fi scal da União a 
estados e municípios, no início de maio, no valor 
de R$ 60 bilhões. Para o Rio Grande do Norte, 
o repasse chegou a R$ 946 milhões. Desse 
montante, R$ 597 milhões foram para os cofres 
estaduais e R$ 349 milhões foram distribuídos 
para os municípios potiguares.  

Dos recursos repassados ao estado, R$ 442 
milhões foram para despesas livres. Os R$ 
155 milhões restantes se destinaram à saúde 
pública. “Esse socorro emergencial foi uma 
medida necessária para compensar as perdas 
com a queda de receitas provocada pela crise 
da Covid-19. Não foi o projeto ideal, mas foi um 
avanço em relação ao que o governo federal 
queria dar, que era muito abaixo dos R$ 60 
bilhões”, frisou o senador. 

No fi nal de julho, os senadores também 
aprovaram a Medida Provisória 938, com um 
socorro extra de até R$ 16 bilhões para estados 
e municípios, como forma de compensar as 
perdas de arrecadação do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). Uma emenda de Jean, 
parcialmente acatada pelo relator da MP, elevou
o auxílio de R$ 9,8 bilhões para os R$ 16 bilhões 
aprovados pelo Congresso Nacional. 

RN Mais Seguro

Jean Paul afi rmou que, mesmo em um ano onde 
as maiores atenções estiveram voltadas à saúde 
pública, o governo estadual obteve avanços 
em outras áreas, como a segurança pública. Os 
investimentos na valorização dos profi ssionais 
— com reajuste salarial e pagamento de diárias 
operacionais — e com aquisição de equipamentos 
e novas viaturas, além da integração das forças 
de segurança, resultaram em uma queda de 
25,4% no número de homicídios no Rio Grande 
do Norte. 

Essa redução, muito além de mera estatística, 
signifi ca que mais de 600 vidas foram salvas 
graças à prioridade dada pelo governo à 
segurança da população. Prova disso foi a 
convocação de 1.014 novos soldados da Polícia 
Militar, aprovados no concurso de 2017. O último 
concurso para aumento do efetivo da nossa 
Polícia Militar tinha sido realizado 15 anos atrás.   

O governo também anunciou a convocação de 
mais 329 candidatos aprovados no concurso 
da PMRN para a segunda turma do curso 
de formação de praças, que em breve serão 
integrados às forças de segurança, atuando nas 
ruas para levar mais tranquilidade à população. 

“O RN não convocava novos agentes de 
segurança desde 2005. Isso por si só demonstra 

Foto: Elisa Elsie

a importância da convocação desses mais 
de mil novos soldados feita pelo Governo do 
Estado. Quem ganha com isso é a população, 
que contará com mais policiamento nas ruas 
da capital e do interior potiguar”, comentou o 
senador.

Mais Avanços

Mas as conquistas não se resumem ao 
funcionalismo, à saúde e à segurança. O balanço 
desses dois anos de gestão é positivo em 
praticamente todas as áreas, fruto do trabalho 
incansável de um governo cuja prioridade é 
melhorar a vida das pessoas.

Na educação, por exemplo, foram construídas 
duas novas escolas, 40 escolas foram reformadas 
e ampliadas e 510 professores efetivos 
foram convocados, além de 600 professores 
temporários, reforçando assim a rede pública de 
ensino do Rio Grande do Norte. 

A aprovação do Novo Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica 
(Fundeb), — luta iniciada pela governadora 
Fátima Bezerra, que teve continuidade com o 
mandato do senador Jean — vai injetar R$ 1,286 
bilhão na educação potiguar até 2026, com a 
complementação de recursos por parte da União. 

A governadora Fátima Bezerra reconheceu o 
empenho de Jean para a aprovação do Novo 

Fundeb. “O senador Jean Paul esteve na linha
de frente, articulando com o Congresso Nacional, 
em diálogo permanente com as entidades 
representativas dos estudantes, professores e 
profi ssionais da educação, junto aos demais 
movimentos sociais, para fazer avançar a agenda 
do Fundeb”, afi rmou.

Jean ressalta que o aumento de recursos com 
o Novo Fundeb “é essencial para assegurar 
o pagamento dos salários dos professores, 
a formação continuada dos profi ssionais, o 
transporte escolar, o material didático e a 
melhoria da infraestrutura das escolas das redes 
municipais e estaduais, bem como a construção 
de novas escolas da creche ao Ensino Médio”.

“Em todas as áreas da gestão constatamos que 
houve avanços importantes nesses dois anos de 
governo da professora Fátima Bezerra. Falamos 
aqui na questão dos servidores, na prioridade 
dada à segurança pública, nas ações da saúde 
para proteger a vida das pessoas, na melhoria da 
educação pública, mas não podemos esquecer da 
agricultura familiar, da assistência social, das obras 
hídricas para levar água ao povo, das medidas de 
apoio ao setor do turismo e das ações para atrair 
investimentos, impulsionar a economia e criar 
emprego e renda para a nossa população. Esse 
não é um governo de obras faraônicas, inacabadas 
e superfaturadas. É um governo que trabalha 
com transparência, respeita o cidadão e planeja 
o futuro com os pés no presente”, explicou o 
senador.

Foto: Rayane Mainara
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A defesa da educação pública, gratuita e de 
qualidade esteve novamente no centro da agenda 
do mandato do senador Jean Paul Prates em 2020. 
Ele se destacou como uma das vozes mais atuantes 
na luta contra o desmonte promovido pelo Governo 
Federal, através do MEC, materializado nos cortes 
de recursos do ensino técnico e superior, na 
diminuição do orçamento da ciência e tecnologia e 
na intervenção autoritária no 
IFRN e na Ufersa.

Mas, mesmo em meio a tantos ataques à educação, 
há vitórias a celebrar. Jean foi um dos protagonistas 
da luta pela aprovação do novo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb). O fundo passa a ser permanente, 
com mais recursos benefi ciando mais de 40 
milhões de estudantes de todo o Brasil. 

Para o senador, a aprovação do novo Fundeb “foi 
uma grande vitória da educação, fruto da luta dos 
partidos de esquerda e da mobilização de diversos 
setores da sociedade civil, principalmente dos 
movimentos sociais em defesa da educação, das 

entidades do movimento estudantil e das entidades 
sindicais”.

Depois da promulgação do Fundeb pelo Congresso 
Nacional, no fi nal de agosto, o senador defendeu 
que a luta, a partir dali, seria pela regulamentação
do novo plano para garantir os recursos no Plano 
Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA).

“O Fundeb, agora, é uma política permanente 
de Estado. Ele vai responder aos desafi os do país 
na área da educação, da creche ao ensino médio, 
nas cidades e no campo, passando pela educação 
indígena e quilombola, educação de jovens
e adultos, educação profi ssional e educação
especial”, explica o senador.

“O Fundeb responde por 63% dos recursos para 
a educação no país. Caso fosse extinto, teríamos 
um apagão na educação pública brasileira. Dos 
5.570 municípios brasileiros, 3.701 perderiam 
investimentos em educação. A região mais 
prejudicada seria o Nordeste”, ponderou. 

Foto: Vinícius Borba

A Importância do Fundeb

O Fundeb foi criado em 2007, no governo do ex-
presidente Lula, pelo então ministro da Educação 
Fernando Haddad. Principal mecanismo de 
fi nanciamento da educação básica no País, o fundo, 
em sua versão atual, expiraria em 31 de dezembro 
de 2020. A não aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 15/2015 provocaria o 
fechamento de milhares de escolas em mais de dois 
mil municípios do Brasil. 

Para essas cidades, o dinheiro do Fundeb 
representa mais de 80% da verba aplicada na 
educação, segundo um levantamento feito pelo 
Laboratório de Dados Educacionais (LDE), 
com base em dados da Secretaria do Tesouro 
Nacional. Esses municípios, ainda de acordo com 
o levantamento, concentram 35% das matrículas 
ofertadas pelas redes municipais brasileiras, que 
possuem 23,9 milhões de matrículas em todo o 
país. 

Em 2019, os recursos do Fundeb chegaram a R$ 
166,6 bilhões, sendo R$ 151,4 bilhões  provenientes 
de arrecadação estadual e municipal. A União 
entrou com apenas R$ 15,14 bilhões a título de 
complementação dos fundos estaduais. 

Essa complementação da União, atualmente 
equivalente a 10% do total de recursos, irá aumentar 
progressivamente, até chegar a 23% em 2026. Já 
em 2021, o aporte aumenta para 12%. 

A maior parte dos recursos vai para estados e 
municípios que não conseguem alcançar um 
patamar mínimo de investimento por aluno. 

Um estudo técnico da Consultoria de Orçamento da 
Câmara dos Deputados, feito com base na projeção 

de arrecadação e de alunos matriculados, estima 
que o Rio Grande do Norte irá receber R$ 1,286 
bilhão até 2026 em verbas de complementação da 
União. 

Os valores aumentam gradativamente. Começam 
com uma estimativa de R $47 milhões em 2021, 
passando para R$ 151 milhões em 2022, R$ 202 
milhões em 2023, R$ 250 milhões em 2024, R$ 298 
milhões em 2025 e, fi nalmente, R$ 338 milhões no 
ano de 2026. 

Esse aumento no volume de recursos é essencial 
para assegurar o pagamento dos salários 
dos professores, a formação continuada dos 
profi ssionais, o transporte escolar, o material 
didático e a melhoria da infraestrutura das escolas 
das redes municipais e estaduais, bem como a 
construção de novas escolas da creche ao Ensino 
Médio. 

No Rio Grande do Norte, 46% dos municípios hoje 
se encontram em estágio de subfi nanciamento 
educacional crítico, segundo dados da 
organização Todos Pela Educação. A partir de 
2021, esses municípios e os demais passarão a 
contar com mais recursos. O valor mínimo por 
estudante passará dos atuais R$ 3,7 mil para R$ 
5,7 mil até o ano de 2026. 

Resistência do MEC

A aprovação da PEC do novo Fundeb enfrentou a 
resistência do governo federal, que praticamente 
não se movimentou para que o texto, discutido 
desde o início de 2019, fosse votado. O MEC 
argumentava que não havia recursos sufi cientes 
para aumentar os repasses da União. 

O governo chegou a apresentar uma proposta 
de última hora, prevendo, entre outras mudanças, 
que o novo Fundeb só entrasse em vigor a partir 
de 2022. Caso isso acontecesse, haveria um vácuo 
no fi nanciamento da educação em 2021, levando 
ao fechamento de milhares de escolas e deixando 
milhões de estudantes pobres sem acesso ao 
ensino formal. 

Jean Paul destacou que, mesmo tendo sido um 
ano difícil, agravado pelos efeitos da pandemia da 
Covid-19, a aprovação do novo Fundeb “representa 
uma conquista histórica da educação brasileira, que 
precisa ser cada vez mais pública, inclusiva
e emancipatória”. 

Escola Estadual Tristão de Barros, reformada pelo Governo do RN - Foto: Elisa Elsie
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Luta Reconhecida

O empenho de Jean Paul pela aprovação do novo 
Fundeb teve o reconhecimento de lideranças 
políticas, dirigentes sindicais e de representantes 
de diversas entidades que atuam na defesa 
da educação. A governadora Fátima Bezerra
afi rmou que o senador “tem demonstrado muito 
compromisso com a agenda em defesa da 
educação pública”. 

Fátima falou da sua alegria ao constatar que Jean, 
ao sucedê-la no mandato, “não negligenciou essa 
agenda”. “Pelo contrário, ele se dedicou a ela com 
a mesma intensidade e compromisso com que eu 
me dedicava”. 

“O senador Jean Paul esteve na linha de 
frente, articulando com o Congresso Nacional, 
em diálogo permanente com as entidades 
representativas dos estudantes, professores e 
profi ssionais da educação, junto aos demais 
movimentos sociais, para fazer avançar a agenda 
do Fundeb”, testemunhou a governadora.

O secretário estadual de Educação, Getúlio 
Marques Ferreira, também destacou o empenho 
de Jean Paul para a aprovação da PEC 15/2015. Ele 
afi rmou que a atuação do senador foi fundamental 
para que obtivéssemos “a garantia da oferta de um 
ensino de qualidade aos nossos estudantes”. 

O secretário destacou que a emenda de bancada, 
no valor de R$ 8,5 milhões, destinada pelo 
senador para a aquisição de 40 ônibus escolares 
“demonstra seu compromisso com a educação 
pública”.  

“O senador Jean nos orgulha pelo empenho 
que empreende às  pautas que contribuem para 
melhorias no ensino de 217 mil alunos que fazem 
parte da nossa rede estadual de educação”, 
emendou. 

O coordenador-geral interino do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública do RN (Sinte-
RN), Bruno Vital, chamou a atenção para o fato 
de Jean Paul estar sempre à frente da agenda da 
educação no Senado. 

“Além de dar seu voto pelo Fundeb, o senador 
teve papel importante na articulação para
a aprovação e priorização dessa matéria. 
É um senador vigilante para que as conquistas 
concretizadas no Fundeb não sejam desvirtuadas, 
como tem tentado fazer o governo federal. 
Ter um mandato em defesa da educação faz toda 
a diferença para nós, que somos trabalhadores 
e trabalhadoras da educação e para a sociedade 
como um todo, que precisa de educação de 
qualidade”, enfatizou.

Foto: Vinícius Borba

Quem também manifestou seu reconhecimento 
pelo trabalho de Jean Paul foi a coordenadora-geral 
da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 
Andressa Pellanda.

“Em nome da Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação, venho agradecer a parceria estabelecida 
e reconhecer o trabalho desenvolvido pelo atual 
mandato do senador Jean Paul Prates nas pautas 
relacionadas à educação, como na tramitação 
e aprovação do novo Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profi ssionais da Educação - 
Fundeb, que tornou permanente o fundo e 
constitucionalizou o mecanismo Custo Aluno 
Qualidade, criado pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação”, declarou. 

Já a primeira-secretária da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), 
Maria Luiza Süssekind, agradeceu ao senador 
pela parceria do mandato com a entidade no 
compromisso pela aprovação do Fundeb.
“A escuta democrática, a mobilização para a 
defesa da educação pública em todos os níveis 
e para todas e todos no Brasil e o respeito 
ao conhecimento acumulado pela ANPEd 
pavimentaram o caminho que trilhamos com 
a vitória da constitucionalização do Fundeb”, 
afi rmou. 

Para o presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE), Heleno
Manoel Gomes Araújo Filho, a entidade se sente 
“bastante contemplada com a belíssima atuação do 
senador Jean Paul Prates”. “A sua atenção, cuidado 
e compromisso com a educação nos ajudam a 
avançar em conquistas fundamentais, a exemplo do 
Fundeb. O senador se engajou de imediato nessa 
luta. 

Para a União Nacional dos Estudantes (UNE), 
Jean Paul “tem sido um parceiro fundamental nas 
lutas da educação no Senado Federal e tem nos 
auxiliado em bandeiras importantes, como por 
exemplo a batalha pelo adiamento do Enem e a 
histórica aprovação do novo Fundeb”. 

“Os desafi os são grandes, pois temos no governo 
um presidente que ataca constantemente a 
educação. Portanto, nossa união e mobilização 
será fundamental no próximo ano e, sem dúvida, 
estaremos novamente lado a lado com o senador 
nessa jornada”, destacou, em nota, a entidade.

Não à Intervenção
no IFRN e na Ufersa

Jean Paul condenou a intervenção promovida 
pelo MEC no IFRN, ofi cializada com a nomeação 
de um professor que sequer havia concorrido à 
eleição para o cargo de “reitor temporário”. Para o 
senador, a nomeação representou “um verdadeiro 
golpe contra estudantes, professores e servidores 
da instituição”. Ele destacou que o ato “é mais um 
ataque à educação de um governo que despreza a 
democracia”. 

“Vamos lutar para reverter a absurda intervenção 
do MEC no IFRN. O ataque à autonomia escolar 
é um golpe contra a educação brasileira. É o 
autoritarismo daqueles que querem implantar 
a lei da mordaça nas escolas para impor 
o pensamento único. Estamos juntos com 
estudantes, professores e servidores na resistência 
pela nomeação imediata do reitor legitimamente 
eleito, o professor José Arnóbio Filho”, declarou. 

Mas o método intervencionista não parou no IFRN. 
Durante passagem pelo RN, em meados de agosto, 
Bolsonaro confi rmou a nomeação da professora 
Ludmilla Serafi m para o cargo de reitora da 
Universidade Federal do Semiárido (UFERSA). 

Jean Paul viu na nomeação de Ludmilla “um novo 
golpe contra a autonomia universitária”. Para 
evitar novas intervenções antidemocráticas, em 
meados de junho o senador apresentou o Projeto 
de Lei 3286/2020, que garante a autonomia das 
universidades e dos institutos federais para a 
escolha de seus dirigentes, no período da pandemia 
da Covid-19. 

De acordo com a proposta, os institutos e as 
universidades federais fi cam autorizados a 
realizar consultas à comunidade escolar através 
de plataformas virtuais para a escolha de seus 
dirigentes.

Foto: UBES
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No fi nal de maio, o governo editou a Medida 
Provisória 914/2019, mudando as regras para a 
escolha de reitores de universidades e institutos 
federais. Jean Paul disse que a MP era “uma ameaça 
à autonomia das Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES)”. 

De acordo com a MP, o presidente poderia não 
acatar o nome mais votado da lista tríplice
de candidatos apresentada pelas IFES. Na 
prática, isso permitiria a escolha de reitores sem 
representatividade acadêmica, abrindo caminho 
para o aparelhamento da estrutura universitária 
por militantes bolsonaristas - exatamente como 
aconteceu no IFRN e na Ufersa. A MP foi devolvida 
ao Planalto pelo Congresso e tornou-se inválida.

Cortes na Capes
e na UFRN

Jean Paul apresentou, ainda em 2019, um projeto 
de alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal 
para preservar o orçamento da educação, 
proibindo a limitação das despesas destinadas 
à manutenção e ao desenvolvimento do ensino
no Brasil.

Titular da Comissão Mista do Orçamento (CMO),
o senador conseguiu a aprovação de uma emenda
à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) de 
2020, assegurando os recursos para os Institutos 
Federais, benefi ciando diretamente o IFRN.

Enquanto isso, a tesoura do governo continuou 
atingindo o orçamento das universidades federais 
e da ciência e tecnologia. No início de setembro, 
foi anunciado o corte de 50% no orçamento do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co
e Tecnológico (CNPq). 

Jean Paul alertou que esse era “mais um passo 
no sentido de desmontar a ciência brasileira, 
ameaçando seriamente o futuro do País”. Ele 
lembrou que nenhuma nação se desenvolve de 
verdade sem investir em ciência, tecnologia e 
inovação. 

Jean Paul também criticou com dureza o corte de 
R$ 1,8 bilhão no orçamento das chamadas despesas 
discricionárias para a educação, que envolvem o 
custeio e os investimentos. 

Essa tesourada bilionária do MEC atingiu 
diretamente a UFRN e o IFRN, que perderam, 
respectivamente, R$ 30 milhões e R$ 850 mil. 
Jean Paul ressaltou que esses constantes cortes 
orçamentários, seja por contingenciamento 
ou remanejamento de recursos, têm trazido 
diversas difi culdades para o funcionamento de 
universidades e institutos federais. 

“Esses recursos são importantíssimos para a 
manutenção dessas instituições, que sofrem com 
a retirada injustifi cável de verbas já garantidas 
em seus orçamentos anuais. Vamos apresentar 
emendas no Congresso Nacional para que essas 
injustiças sejam corrigidas”, declarou. 

Projeto dos Estagiários
e Adiamento do Enem

Demonstrando preocupação com os efeitos da 
pandemia para os estudantes brasileiros, Jean Paul 
apresentou dois projetos de lei com o objetivo de 
ajudar estagiários e alunos que se preparavam para 
fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Fruto do diálogo com a União Nacional dos 
Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas (UBES), o senador 
apresentou o Projeto de Lei 2.525/2020, que 
suspende o término dos contratos de estágios 
estudantis durante o período da pandemia da 
Covid-19. 

Jean Paul apresentou ainda o Projeto de Lei 
2020/2020 para adiar o Enem. A matéria tramitou 
em conjunto com o PL 1.277/2020, aprovado pelo 
Plenário do Senado.

Foto: UBES

Foto: Vinícius Borba
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Duplicação da BR-304
é Realidade

A BR-304 é uma das rodovias federais mais 
importantes do Rio Grande do Norte. Ao longo de 
270 km, ela liga as pontas Leste e Oeste do estado 
de Natal até a fronteira com o Ceará. A estrada 
percorre 10 cidades, sendo uma via de acesso 
importante para estradas secundárias, levando a 
pelo menos outras 12 cidades. 

Por toda a sua extensão, a BR-304 é fundamental 
para o escoamento de produtos e mercadorias, 
para o abastecimento da Região Metropolitana de 
Natal e Mossoró e para as atividades econômicas 
em seu entorno. 

A Polícia Rodoviária Federal estima que o tráfego 
de veículos na BR-304 chegue a 20 mil por dia, no 
trecho da estrada localizado na saída de Natal. A 
maioria é de carros particulares, mas a estrada é 
também o principal caminho das cargas de frutas
produzidas na região do Vale do Açu e que vão 
para a Europa, por meio do Porto de Natal. Há 
alguns anos essas cargas colocaram o Rio Grande 
do Norte como o maior exportador de frutas do 
Brasil.

Essa localização estratégica, associada ao 
acelerado crescimento econômico da região 
nos últimos anos, fez com que a BR-304 fi casse 
subdimensionada para o elevado fl uxo de veículos 
de passeio e de carga que a estrada é obrigada 
a suportar hoje. Ao longo dos anos, gestores 
públicos, representantes de diversos setores da 
economia e a população estabelecida ao longo da 
rodovia esperam por sua duplicação, como solução 
para redução dos tempos de viagem e dos riscos 
para quem trafega pela rodovia.

Historicamente, a estrada é considerada perigosa 
devido aos assaltos e acidentes. Uma das razões 
é que a maior parte da rodovia é uma enorme 
reta que termina por levar diversos motoristas ao 
excesso de velocidade. Além disso, o alto fl uxo de 
veículos de grande porte, associado a problemas
de infraestrutura como trechos estreitos
e acostamentos comprometidos aumentam
os riscos para os condutores. 

De acordo com dados da PRF, de janeiro
a setembro de 2020, 14 pessoas morreram em 
acidentes no local e outras 61 fi caram gravemente 
feridas. Em 2019, no mesmo período, foram 18 
mortos e 72 feridos, em um total de 235 acidentes 
de trânsito.

BR-304 a próximo ao município de Itajá. (Foto: Allan Patrick)

Jean Paul Inclui Duplicação

Graças à emenda de Jean Paul, a duplicação da BR-
304 começa a se tornar realidade.

Uma das obras mais esperadas pelos potiguares, a 
duplicação da BR-304 começa agora a sair do papel 
e se transformar em realidade. O pontapé inicial foi 
dado pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN), que 
conseguiu, no ano de 2019, incluir a ampliação da 
estrada na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, 
no trecho entre o entroncamento da BR 226 e a divisa 
com o Ceará.

“A duplicação da BR-304 é uma prioridade nossa. 
E fi co muito feliz que essa obra fi nalmente saia do 
papel. O Governo Federal não incluía uma rodovia 
tão importante na sua lista de obras e conseguimos 
virar o jogo com uma emenda do nosso mandato”, 
comemorou o parlamentar.

Jean Paul destacou ainda o impacto que a duplicação 
terá no incremento do turismo regional, na redução 
dos custos logísticos e na diminuição no tempo de 
deslocamento entre RN e CE.

“Isso sem falar no aumento da segurança para os 
motoristas, o que certamente vai contribuir para 
reduzir o número de acidentes na rodovia, salvando 
muitas vidas”, comentou.

A duplicação já está sendo realizada no trecho da 
rodovia localizado entre Natal e Macaíba, conhecida 
como a reta Tabajara. As obras têm previsão 
de término para dezembro de 2021 e o valor do 
empreendimento, incluindo a construção da rodovia, 
as desapropriações e a supervisão ambiental, é de 
aproximadamente R$237,4 milhões.

A obra defendida pelo parlamentar e que foi incluída 
no Plano Plurianual do Governo Federal de 2020 

a 2023 vai contemplar o trecho que compreende 
Macaíba, no entroncamento da BR-226, até a divisa 
com o Ceará. O primeiro passo  era incluir a rodovia 
no PPO e ele já foi dado. O segundo será alocar os 
recursos no Orçamento Geral da União e o terceiro é 
executar a obra. 

Em agosto, Jean Paul esteve reunido com a 
Governadora do RN, Fátima Bezerra, e com 
parlamentares da bancada federal do estado para 
defender a articulação conjunta de emendas com o 
objetivo de ampliar e recuperar a rodovia. A proposta 
foi bem recebida pela classe política, que concordou 
com a importância estratégica dessa obra para o povo 
do Rio Grande do Norte. 

Para a deputada estadual Isolda Dantas (PT/RN), a 
duplicação da BR-304 é um sonho antigo do povo 
potiguar e mais ainda do povo mossoroense. “Temos 
ciência do grande esforço feito pelo Senador Jean em 
incluir na LDO a  emenda de duplicação desta que é 
uma rodovia tão importante. Queremos tirar o projeto 
do papel e alcançar uma grande melhoria na vida das 
pessoas”, afi rmou.

A reunião  da bancada federal do RN com a 
Governadora Fátima resultou num acordo para que 
parte dos recursos das emendas coletivas sejam 
destinados para o projeto de duplicação no sentido 
Mossoró-Natal e para a conclusão das obras na Reta 
Tabajara.    

Para a servidora pública Stephanie Lima, que nos 
feriados prolongados viaja para visitar a família em 
Portalegre, município da região do Alto Oeste e 
situado a 309 km de Natal, a duplicação poderá 
agilizar o tempo de viagem, além de proporcionar 
maior segurança aos motoristas. “A duplicação vai 
trazer mais segurança para os condutores de carros 
de passeio e caminhões de grande porte, diminuindo 
o risco de acidentes. Há trechos em que a estrada é 
muito estreita e não tem acostamento”, explica.
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Acesso à Água:
um Bem de Todos

Conta-se que quando chegaram os primeiros 
moradores à então Vila de São Miguel, eles se 
estabeleceram em torno de uma Lagoa que deu 
nome à cidade. Uma garantia de água boa
e tranquilidade no semiárido nordestino. A cidade 
que começou como vila com garantia de água farta, 
há quase 270 anos, nunca passou por um problema 
tão grave quanto o que se arrastava desde 2014.

Há quase 6 anos sem abastecimento regular de 
água, os habitantes do município de São Miguel, 
na região do Alto Oeste, agora podem comemorar 
a chegada de água encanada em suas casas. O 
Governo do Rio Grande do Norte entregou uma 
importante obra de segurança hídrica para a 
cidade. A solução para crise no abastecimento 
contou com o apoio de Jean Paul, moradores da 
comunidade e lideranças locais.

Em fevereiro de 2020, o senador se reuniu com 
moradores que relataram a situação crítica do 
abastecimento d’água vivenciada por quase todas 
as cidades da região. A mobilização contou com a 
participação de representantes da Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) 

e secretários do Governo do RN. “A ideia dessa 
reunião foi somar esforços para encontrarmos uma 
solução a curto prazo para crise hídrica não só 
em São Miguel, mas em todas as cidades do Alto 
Oeste”, disse Prates.

Ladjânio Pessoa, presidente da Associação de 
Produtores Orgânicos de São Miguel, relatou que, 
desde que o reservatório da cidade secou, os 
moradores não contavam com o abastecimento 
regular de água. Agora, a população será 
benefi ciada e terá mais qualidade de vida.

“Jean Paul conheceu a nossa realidade e 
prontamente se dispôs a garantir apoio para 
regularizar o abastecimento da água. A população 
hoje comemora o resultado que é fruto da união do 
mandato, governo estadual e comunidade”, disse.

Desde o início de seu mandato, Jean Paul tem 
priorizado a defesa da ampliação dos recursos 
hídricos e do acesso à água como uma das 
bandeiras para o desenvolvimento do Rio Grande 
do Norte.  Ele tem mantido um diálogo aberto e 
constante com a CAERN, SEMARH, IGARN, Defesa 
Civil (RN) e IDEMA, com vistas a dar apoio ao 
trabalho desenvolvido por esses órgãos.

A LDO É UMA LEI DE VIGÊNCIA 
ANUAL QUE ORIENTA A 
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA E A EXECUÇÃO 
NO EXERCÍCIO SEGUINTE 
DO ORÇAMENTO GERAL 
DA UNIÃO. A TRAMITAÇÃO 
COMEÇA NA COMISSÃO MISTA 
DE ORÇAMENTO, ONDE SÃO 
APRESENTADAS EMENDAS, 
TERMINANDO EM SESSÃO 
CONJUNTA DE DEPUTADOS E 
SENADORES NO CONGRESSO

Em reunião com o secretário de segurança hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR),
Marcelo Borges, o senador Jean Paul e o titular da Semarh, João Maria Cavalcanti, pleitearam mais
recursos para garantir segurança hídrica para o Seridó. (Foto: Governo do RN)

Jean Paul dialoga com lideranças dos municípios de Pau dos Ferros e São Miguel para buscar
soluções de enfrentamento da crise hídrica que atinge a região. (Foto: Alisson Almeida)

Comissão Emergencial

O mandato capitaneou a criação da Comissão 
de Acesso Emergencial à Água para o Alto 
Oeste, cuja tarefa foi buscar soluções junto aos 
órgãos responsáveis para resolver a situação de 
calamidade hídrica da região. Entre as ações estão 
a perfuração e instalação de poços artesianos, 
a gestão do uso das caixas d’água coletivas e a 
universalização das operações dos carros-pipa, 
através da Operação Vertente, realizada pela 
Defesa Civil.

Com o apoio do mandato, o Governo do RN 
realizou, via Caern, uma obra de intervenção física 
a partir do açude Bonito 2, iniciando o processo 
de captação e distribuição de água por meio de 
uma adutora de 3 km de extensão. Houve, ainda, 
a recuperação das estações elevatórias e de 
tratamento, renovando todos os equipamentos, 
como as bombas e estrutura de energia. Um 
benefício direto para 27 mil habitantes.

O presidente da CAERN, Roberto Sérgio Linhares, 
destacou o auxílio do mandato na articulação de 
soluções para a crise hídrica. “O senador Jean 
Paul abraçou essa luta desde o início e o  mandato 
conseguiu atuar com muitas contribuições 
importantes durante o  todo o processo”, frisa.

Segurança Hídrica
para o Seridó

O senador Jean Paul tem sido um grande parceiro 
dos seridoenses, trabalhando na articulação de 
projetos e destinação de emendas parlamentares 
para a população da região. Junto ao Governo do 
Rio Grande do Norte, o mandato atuou fortemente 
na mobilização de recursos para a implantação do 
Projeto Seridó. Com um investimento  total de R$ 
280 milhões, o plano visa dar segurança hídrica 
para toda a região pelos próximos 50 anos.

No ano passado, o projeto foi incluído na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias de 2020 para ser 
benefi ciado com as emendas de bancada.  Para 
o Secretário de Estado do Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos (Semarh), João Maria 
Cavalcanti, isso representou o reconhecimento 
do esforço conjunto do governo estadual e do 
mandato para fi nalizar o projeto e entregá-lo já no 
ponto de licitar a obra.

“Estivemos com o senador Jean Paul e 
apresentamos as ações aptas a serem 
contempladas e uma delas nós indicamos como 
prioridade: o Projeto Seridó. Importante destacar 
também a articulação da Governadora Fátima 
Bezerra para incluir o projeto, tanto no Plano 
Nacional de Segurança Hídrica como no Plano 
Plurianual da união”, disse João Maria.

Em outubro de 2020 foi dado mais um passo para 
a execução desse projeto. O governo estadual 
entregou ao Secretário Nacional de Segurança 
Hídrica do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), Sérgio Costa, a proposta 
de cooperação para a realização  das obras, 
que preveem a implantação de sete adutoras, 
somando 300 km de tubulações e garantindo o 
abastecimento das cidades seridoenses até pelo 
menos o ano de 2070.

A proposta entregue ao governo federal prevê a 
cessão do projeto elaborado pela Semarh. Assim, 
a licitação e execução da obra fi cariam a cargo da 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), contando 
com a supervisão técnica da secretaria estadual. 
A operação e a manutenção do sistema fi cariam a 
cargo do Governo do RN.

O Projeto Seridó é uma das principais ações 
planejadas para os próximos anos com o objetivo 
de alcançarmos a segurança hídrica para os 
potiguares. Ele vai se transformar num eixo vital 
para o aproveitamento das águas da transposição 
do Rio São Francisco no Rio Grande do Norte. As 
sete adutoras do projeto vão interligar os grandes 
reservatórios da região, com foco na barragem de 
Oiticica.  

A governadora Fátima Bezerra afi rma que as obras, 
além de garantir sustentabilidade hídrica para os 
seridoenses, permitirão que os perímetros irrigados 
e açudes mantenham-se perenes e atendam o setor 
produtivo da região.  

“Esse projeto é uma prioridade desde o início da 
nossa gestão e por isso temos feito um grande 
esforço para executá-lo. Inclusive, no primeiro 
semestre de 2019, durante visita do então ministro 
do desenvolvimento regional, Gustavo Canuto, 
tivemos um retorno positivo em relação à abertura 
do convênio e a disponibilidade dos recursos 
fi nanceiros para sua execução”, destaca a chefe 
do Executivo.
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O crescimento recente experimentado pelo
setor ferroviário no Brasil — apesar da ausência 
de uma política governamental de estímulo 
ao segmento — é prova de sua capacidade de 
movimentar nossa produção, especialmente de 
minérios e grãos.

Com essa certeza, o Senador Jean trabalhou 
para construir um novo marco legal para as 
ferrovias brasileiras. “O desafi o era formular 
uma legislação que contribua para fortalecer o 
setor ferroviário, que tem grande vocação de 
dinamizador da nossa economia”.

Jean Paul é o relator do PLS 261/2018, 
apresentado pelo senador José Serra (PSDB-
SP) e responsável por um substitutivo que tem 
tudo para ser um marco regulatório efi caz e 
contemporâneo para as ferrovias brasileiras.

O senador recapitula todo o trabalho de 
construção do texto, quando buscou ouvir 
todos os setores interessados no tema em seis 
audiências públicas e muitas reuniões. 

O substitutivo de Jean, já pronto para ser 
apreciado pelo Plenário do Senado, refl ete 
esse compromisso. “Fiz questão de ouvir 
todos os setores envolvidos e interessados, 
governamentais e privados”, recorda o senador.

O texto de Jean abre a possibilidade da outorga
do serviço ferroviário por meio de autorização, 
possibilitando uma maior participação da 
iniciativa privada, estende os benefícios 
decorrentes das inovações propostas no projeto 
original — a autorregulação ferroviária e as 
receitas decorrentes das operações urbanísticas 
— às concessionárias e permissionárias e dispõe 
sobre a devolução ou novas licitações para linhas 
ociosas.

O principal esforço na construção desse relatório 

foi contemplar a diversidade de modelos
possíveis na exploração do transporte ferroviário. 
“Considero importante dotar o Estado brasileiro 
de uma caixa de ferramentas regulatórias que 
ofereça soluções às variadas necessidades do 
setor”. 

A proposta do Senador Jean para as ferrovias 
brasileiras também permite que diferentes 
modelos possam conviver — uma modulação 
regulatória que já está presente em setores 
como o da energia, de petróleo e o de 
telecomunicações. 

O relatório reconhece o papel estratégico das 
ferrovias-tronco, que o senador entende que 
deverão ser sempre objeto de concessão a partir 
de licitações, mas não engessa o atendimento 
localizado e privado da demanda pelos 
ramais ferroviários para uso privado e restrito, 
que podem ser viabilizados no modelo da 
autorização. 

“Meu principal objetivo foi contribuir para o 
fortalecimento da nossa infraestrutura, para 
o escoamento da nossa produção, para a 
consolidação de uma alternativa de transporte 
de passageiros e para atrair grandes investidores 
a essa nova fronteira de desenvolvimento que as 
ferrovias podem encarnar”.

Para Jean Paul, é essencial tornar o setor ferroviário 
menos dependente do investimento público. “Mas 
entendo que o Estado tem papel estratégico 
a cumprir na dinamização do transporte 
ferroviário, identifi cando as demandas, orientando 
os investimentos e realizando ele mesmo o 
investimento quando houver interesse social, mas 
não atratividade econômica”.

O fundamental, conclui o senador, é dotar o País 
de um arcabouço que contemple os desafi os de 
pelo menos as próximas duas décadas.

Fotos: freepik.com
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A cada dois anos, depois que “as urnas falam”, 
como dizemos no jargão político, há sempre 
alguém que, ao fazer um balanço do processo, 
afi rma que “essas eleições foram completamente 
diferentes das anteriores”. No caso do pleito de 
2020, essa afi rmação, longe de ser só mais um 
clichê, defi nitivamente é a mais perfeita tradução 
da realidade. Em razão da pandemia do novo 
coronavírus, assistimos a uma série de mudanças 
que impactaram as estratégias partidárias, as 
campanhas nas cidades e o voto do eleitor. 

As reuniões presenciais, as caminhadas nas ruas e 
os tradicionais comícios em praça pública deram 
lugar a novas formas de mobilização. Inauguramos 
a era da “campanha virtual”. Nesse “novo normal” 
da política, as redes sociais ocuparam um lugar 
de maior relevância visando superar as barreiras 
do distanciamento social, alcançar mais pessoas e 
conquistar corações e mentes da população. 

Em Natal, o grande desafi o era vencer o 
desinteresse do eleitor pela política, chamar a 
atenção da sociedade para a importância de 
debater o futuro das cidades e, principalmente, 
convencer seus habitantes sobre a necessidade 
de uma mudança na forma de administrar nossa 
capital. 

Essa era uma das missões do senador Jean, 
escolhido como representante do PT na disputa 
pelo cargo de prefeito de Natal. Em seu segundo 
ano de mandato no Senado, substituindo a 
governadora Fátima Bezerra (PT), Jean aceitou a 
indicação do partido, unifi cou a militância petista
na campanha e conclamou a população a “abraçar 
a mudança”, convidando a cidade a experimentar 
uma gestão moderna, inovadora e mais humana. 

O resultado, mesmo não tendo sido sufi ciente 
para levá-lo ao segundo turno, não deixou de ser 
surpreendente. Contrariando as expectativas mais 
pessimistas, Jean superou nomes mais conhecidos, 
impulsionados pelo recall de eleições anteriores, 
para se tornar o segundo colocado na preferência 

do eleitorado natalense. No total, 14 candidatos 
disputaram a cadeira de titular do Palácio Felipe 
Camarão, sede do Executivo Municipal. 

Depois de largar com 0,6% na primeira pesquisa 
de intenção de voto, feita após a confi rmação da 
sua candidatura pelo PT, o senador conquistou 
expressivos 14,38% dos votos válidos. Esse 
desempenho lhe garantiu a 5ª melhor colocação de 
um candidato petista em capitais nas eleições de 
2020. Nesse ranking petista do primeiro turno nas 
capitais, Jean só obteve índices menores do que os 
de Marília Arraes em Recife (27,95%), João Coser 
em Vitória (21,82%), Major Denice em Salvador 
(18,86%) e Luiziane Lins em Fortaleza (17,76%). 

É importante destacar que nenhuma pesquisa ao 
longo da campanha atribuiu índices superiores a 
6% à candidatura do PT. O desempenho de Jean, 
porém, não surpreendeu quem acompanhava a 
campanha sem o enquadramento enviesado dos 
institutos de pesquisa, nem de parte da mídia 
natalense. A “voz das ruas”, para citar outro jargão 
político, demonstrava que uma parcela crescente 
da população não queria ver a cidade continuar na 
mesmice.

Jean, ao lado de José Estrela, seu companheiro 
de chapa, percorreu as quatro regiões da cidade 
prestando contas da sua atuação como senador, 
apresentando seu programa de governo e 
mostrando que é possível, sim, melhorar os serviços 
públicos, a gestão municipal e, principalmente, a 
vida das pessoas.  

Para o senador, o balanço fi nal da campanha foi 
“muito positivo”. “Desde o início, era evidente que 
essa seria uma eleição atípica, difícil e desigual 
em função da pandemia. Tivemos o desafi o de 
fazer uma campanha quase inteiramente sem as 
ruas. Com exceção das carreatas, não pudemos 
caminhar pelos bairros da cidade para conversar 
de perto com as pessoas, ouvir suas demandas 
e falar das nossas ideias. A maioria da sociedade 
demonstrava desinteresse pelo processo eleitoral. 

Foi preciso vencer essa resistência natural para que 
o povo parasse para ouvir a nossa mensagem de 
mudança para Natal”, comentou. 

A tarefa de fazer uma campanha em plena 
pandemia, com distanciamento social, foi 
desafi adora para o candidato do PT. O início 
da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, 
somado ao reforço das redes sociais, contribuiu 
para vencer a barreira do desconhecimento, 
aumentando aos poucos a vibração do eleitor com 
a candidatura de Jean. 

“Uma candidatura lançada tardiamente, 
desacreditada por setores da mídia e que precisou 
enfrentar o uso escandaloso da máquina pelo 
prefeito, candidato à reeleição, se mostrou 
bastante competitiva no decorrer da campanha. 
Pautamos o debate sobre os problemas da cidade, 
mostramos que é possível fazer diferente e 
deixamos um legado de ideias inovadoras para o 
futuro de Natal”, analisou o senador. 

Esperança de Mudança

A deputada federal Natália Bonavides, 
coordenadora da campanha, afi rmou que a 
candidatura de Jean “representou a esperança de 
uma gestão municipal que enfrentasse os reais 
problemas da nossa cidade”. 

“Ao apresentar alternativas concretas, como 
fez na área do transporte público, cumpriu um 
papel fundamental na luta que travamos para 
futuramente termos uma administração voltada 
para os reais interesses do povo natalense”, disse. 
A vereadora e presidente do Diretório Municipal 
do PT, Divaneide Basílio, reeleita com a segunda 
maior votação para a Câmara Municipal, disse que 

a candidatura de Jean “foi fundamental para o 
fortalecimento e crescimento do PT em Natal”. 

“Esse foi um projeto que cresceu nas ruas e 
nas urnas, em um curto espaço de tempo e em 
um contexto de pandemia. Não tenho dúvidas 
de que se o debate político tivesse acontecido 
efetivamente e se os institutos de pesquisas 
tivessem captado a receptividade que víamos 
nas atividades, Jean teria chances reais de chegar 
ao segundo turno, disputando em igualdade de 
condições e vencer as eleições”, ponderou. 

Para Jean, o desempenho da sua candidatura, 
aliado à eleição de duas vereadoras petistas, 
Divaneide Basílio e Brisa Bracchi, mostrou que 
a aposta na renovação partidária foi acertada. O 
resultado, segundo o senador, contrariou a tese de 
quem apostava no declínio do PT.

“O PT se renovou, sem deixar de lado o seu 
legado histórico. Conseguimos furar a bolha, 
mostramos que estamos do lado do povo e 
reencantamos uma parcela da cidade que não 
acreditava mais na política. Divaneide e Brisa 
vão manter vivas as ideias que apresentamos na 
campanha por meio de seus mandatos na Câmara 
Municipal, enquanto vamos seguir lutando no 
Senado para conseguirmos mais conquistas para 
a cidade de Natal e todo o RN”, completou.

Foto: Bruno Póvoa
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O Senador Jean conseguiu assegurar que mais 
de R$ 40 milhões em recursos federais fossem 
empregados no RN, em diferentes setores, inclusive 
no combate à pandemia da Covid-19. 

O mandato de Senador Jean tem se pautado pelas 
necessidades do Rio Grande do Norte. E é por aí 
também que Jean pauta o direcionamento das 
emendas parlamentares que envia aos municípios, 
através das prefeituras, outras instituições, 
entidades fi lantrópicas e ao Governo do Estado.

O Senador Jean destinou, no ano de 2020, R$ 15,8 
milhões em emendas individuais para diferentes 
áreas de atuação do poder público. Mais da metade 
desse dinheiro foi direcionado à saúde, ajudando 
o Estado e Municípios com equipamentos e na 
estruturação de unidades hospitalares para dar 
assistência efi caz aos potiguares, e melhorar as 
condições de trabalho dos profi ssionais.
Os recursos de emendas do parlamentar 

abrangeram várias cidades das diferentes regiões 
do Rio Grande do Norte. A atenção básica de saúde
recebeu equipamentos e também ajuda fi nanceira 
para auxiliar no custeio das unidades.

“Nós entendemos as difi culdades dos prefeitos 
em arcar com essas despesas e nos colocamos 
ao lado deles para ajudar. Nosso mandato é pelo 
RN, e isso é uma realidade: procuramos estar 
presentes nas diferentes regiões potiguares”, 
acrescentou Jean.

Além da saúde, também foram direcionados 
recursos para infraestrutura, como a pavimentação 
de ruas. Currais Novos, no Seridó, foi uma das 
cidades benefi ciadas com a verba. O prefeito do 
município, Odon Júnior, destacou a utilização das 
emendas para melhorias na cidade. “Em Currais 
Novos, Jean visitou a Prefeitura Municipal e o 
hospital. Nesse momento, ele defi niu recursos 
para a pavimentação de ruas, recursos para o 
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incremento da saúde municipal e liberou recursos 
para investimentos em equipamentos e no avanço 
estrutural de um setor do Hospital Regional 
Mariano Coelho”, contou Odon.

A agricultura foi outro setor que teve incentivo 
através das emendas individuais, com a destinação 
de mais de R$ 2 milhões à agricultura familiar. A 
atividade econômica central do interior do estado 
foi incrementada com a aquisição de máquinas 
para o corte de terra, carregamento de produção 
agropecuária, preparo do solo, plantio e colheitas, 
além de equipamentos de silagem e veículos para 
transporte de alimentos.

“O senador Jean Paul Prates tem o diferencial 
de ir nos municípios ver a realidade de cada um. 
Nessas andanças, ele vai pautando o mandato de 
uma forma real e analisando a destinação de suas 
emendas parlamentares. Ele está presente e decide 
junto”, declarou Odon Júnior.

No Turismo, Jean Paul ajudou tanto na 
infraestrutura física de áreas turísticas, através do 
R$ 1 milhão mandado para cidades com potencial 
comprovado no setor, quanto no marketing 
do Turismo potiguar. A Empresa Potiguar de 

Promoção Turística (Emprotur) recebeu R$ 500 mil 
em emendas do Senador Jean para promover o Rio 
Grande do Norte no mercado nacional. À Secretaria 
de Estado do Turismo (Setur), por sua vez, foram 
encaminhados R$ 100 mil para projetos junto aos 
municípios.

Também foram direcionados R$ 280 mil em 
emendas individuais para a estruturação e 
implantação de equipamentos culturais, através 
da Fundação José Augusto. Pela Secretaria de 
Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência 
Social (Sethas), o mandato propiciou o estímulo 
a pequenos empreendedores, como os artesãos. 
Foram R$ 100 mil enviados para este fi m, o que 
vai permitir a realização da Conferência Estadual 
do Artesanato Potiguar e a elaboração do Plano 
Estadual do Artesanato.

Três cidades receberam ainda, juntas, o total de R$ 
1 milhão para instalar e melhorar a estrutura de seus 
equipamentos de esporte e lazer. As benefi ciadas 
foram Campo Grande, Natal e Janduís. “A qualidade 
de vida é um ponto central das ações do nosso 
mandato. Em tudo o que fazemos, pensamos se 
estamos contribuindo para projetos que promovam 
a qualidade de vida do nosso povo”, afi rmou Jean.

Foto: Bruno Póvoa
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Enfrentamento à Pandemia

A Covid-19 também é preocupação do mandato 
do Senador Jean, que procurou auxiliar o estado e 
os municípios no combate à doença. Jean destinou 
R$ 6.044.912 da sua emenda de bancada para o 
enfrentamento à pandemia em 11 cidades do Rio 
Grande do Norte. O dinheiro foi direcionado para a 
compra de equipamentos voltados ao tratamento 
do vírus em 13 unidades hospitalares do estado.
“Vivemos um ano atípico. A pandemia que se 
alastrou pelo mundo modifi cou a vida de todos 
e exigiu ainda mais do nosso SUS. Nós vimos a 
necessidade de dar suporte aos prefeitos do Rio 
Grande do Norte e à governadora Fátima Bezerra 
para conseguir enfrentar esse vírus”, disse o 
parlamentar.

Além de Natal, as verbas foram enviadas também 
para Mossoró, Macaíba, Caicó, Currais Novos, 
Assu, São Paulo do Potengi, São José de Mipibu, 
Pau dos Ferros, Santo Antônio e João Câmara. 
O dinheiro foi utilizado na aquisição de lavadoras 
de roupas hospitalares, carros para transporte 
de materiais e até ventiladores mecânicos, um 
equipamento usado nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) para ajudar os pacientes que 
tiveram os pulmões comprometidos pela Covid-19
a respirar.

O Secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, 
Cipriano Maia, declarou que o posicionamento do 
Senador Jean foi “fundamental” para o combate 
à pandemia. “O compromisso com a saúde 
pública fi rmado pela bancada é relevante e de 
extrema importância para que pudéssemos ter 
um enfrentamento com maior suporte em todo o 
estado do Rio Grande do Norte. O remanejamento 
dessas emendas para o combate ao coronavírus 
garantiu a ampliação dos recursos destinados ao 
enfrentamento da pandemia.”, disse Cipriano.

Emendas de Bancada
e Articulação Política

O montante enviado aos hospitais para o combate 
à pandemia é fruto de emendas de bancada. Foi 
também dessa rubrica que saíram os recursos 
encaminhados por Jean Paul para o transporte 
escolar. O Senador Jean direcionou quase R$ 9 
milhões para a aquisição de mais de 40 veículos 

para o transporte de estudantes que moram 
distantes da escola no interior do estado.

A iniciativa do parlamentar renovou a frota de 
ônibus escolares e resgatou a continuidade no Rio 
Grande do Norte do “Caminhos da Escola”, projeto 
do governo Lula que prestava esse serviço no 
interior do país.

“A educação norteia também as nossas ações. 
Se queremos formar bons cidadãos e cidadãs, 
precisamos dar condições para que nossas crianças 
e adolescentes cheguem com conforto e segurança 
à escola. É o mínimo, diante de tantas adversidades 
impostas pelas desigualdades”, acrescentou Jean.

A atuação eloquente do senador no Congresso 
Nacional permitiu que, neste ano, ele conseguisse 
mandar para o Rio Grande do Norte mais recursos
do que os que estavam previstos para as emendas 
individuais e de bancada.

Essas verbas extra orçamentárias, provenientes 
de articulação de Jean Paul na Comissão Mista de 
Orçamento de 2019, resultaram em R$ 9 milhões 
a mais para projetos no RN. Do total, mais de R$ 
3 milhões foram empregados na perfuração de 
poços, que benefi ciaram mais de 100 comunidades 
rurais que fi cam localizadas em 61 municípios.

Outros R$ 5 milhões foram para a saúde, auxiliando 
no custeio de hospitais regionais com a compra de 
aparelhos médicos e garantindo a realização de 
cirurgias eletivas no interior do estado.

Além disso, mais R$ 1 milhão foi empregado na 
aquisição de equipamentos de tecnologia para 
serem utilizados pelos alunos e docentes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
“Sempre que pudermos buscar mais recursos para 
o nosso estado, assim o faremos. Nosso mandato é 
pelo RN”, reforçou o Senador Jean.
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Trabalho Continua 
Forte em 2021

Jean e sua equipe técnica ainda estão em fase 
de planejamento da destinação das emendas 
parlamentares de 2021. De todo modo, o senador 
já começou a receber prefeitos e vereadores eleitos 
das cidades potiguares para saber das demandas 
de cada município e poder direcionar os recursos 
federais de maneira inteligente e efi caz para a 
população.

Para além dos auxílios fi nanceiros, Jean se dispôs 
a contribuir disponibilizando mão de obra técnica
para auxiliar os gestores municipais a tirar do 
papel projetos que benefi ciarão suas cidades. Jean 
Paul montou núcleos de discussão de ideias e se 
colocou à disposição dos prefeitos para intermediar 
o contato com profi ssionais que possam contribuir 
com essas proposições.

Foi o que aconteceu, por exemplo, em Felipe 
Guerra. O município do Oeste potiguar concentra 
boa parte das cavernas presentes no estado e 
a intenção de Salomão Gomes, que assume a 
prefeitura em janeiro, é explorar turisticamente 
essas estruturas, de forma sustentável.

Para ajudar nesse processo, o Senador Jean 
montou um grupo com arquitetos e outros 
especialistas, além de autoridades locais, para 
debater o tema e levar propostas à gestão 
municipal. “O Plano de Manejo Espeleológico, 
documento técnico que dá autorização para essa 
exploração, está em fase fi nal de conclusão em três 
cavernas. Porém, com ele em mãos, o prefeito vai 
precisar de um bom projeto para levar o turismo 
para essas estruturas. Então montamos esse grupo 
para encaminhar a ele sugestões viáveis econômica 

e ecologicamente”, explicou Jean.

Uma iniciativa semelhante está sendo realizada 
em Poço Branco, no Mato Grande. A barragem 
da cidade atende à população do ponto de vista 
da pesca e abastecimento. Entretanto, o prefeito 
eleito Edinho quer transformar o local em um 
polo turístico. “Será o maior polo turístico do Mato 
Grande”, projeta.

Jean também montou um grupo com arquitetos 
que têm ajudado o gestor a estruturar um projeto 
turístico para a barragem. A ideia é construir 
quiosques com comidas típicas no entorno do 
reservatório, conhecido na região pelo belo pôr 
do sol. “Além de uma feirinha de artesanato e um 
projeto completo de urbanização e jardinagem, 
com pedalinhos para os visitantes passearem pelas 
águas da barragem”, complementou Edinho.

“É de grande valia a iniciativa do Senador Jean, que 
tem nos dado esse apoio. Importante essa visão 
dele, de que um espaço como esse vai engrandecer 
social e economicamente toda a nossa região do 
Mato Grande”, reforçou o prefeito eleito.

Para 2021, Jean continuará destinando 
emendas parlamentares para projetos que 
visem o desenvolvimento do estado, com 
sustentabilidade social e ecológica. O gabinete 
virtual, montado durante a  pandemia, segue 
a todo vapor. Os gestores podem solicitar as 
emendas através do site www.jeanpaulprates.
com.br, na aba “Solicitações” e, em seguida, na 
opção “Demandas”. “Os prefeitos e prefeitas 
que têm bons projetos e precisam da nossa 
ajuda para colocar em prática podem contar 
conosco. Seguimos juntos pelo avanço do nosso 
Rio Grande do Norte”.

Foto: Agência Senado
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