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Prefeitura ganha do TJ
selo de "boa pagadora"

Três novas unidades de 
saúde serão construídas

Extremoz volta a ter 
festa de Carnaval

Após ser reaberto, Hospital 
de Extremoz oferece exames 
de ultrassonografi a e raio-X

MELHORIA 11

Desde que assumiu, o prefeito Joaz Oliveira trabalha incansavelmente 
para melhorar a prestação do serviço. Já são 7 novas linhas operando.

Prefeitura de Extremoz viabiliza 
atendimento de transporte público

INCREMENTO 03OPORTUNIDADE 10

Educação 
ganha mais 
de 1 mil
novas vagas

Fábrica 
chegará 
para gerar 
empregos

Investimentos da Prefeitura em 
obras, equipamentos e pessoal 
garantem ampliação na oferta 
de ensino municipal.

Empresa Chint vai se instalar 
no município para fabricar 
placas fotovoltaicas. População 
receberá qualifi cação.

EXTREMOZ

EXTREMOZ
Terça-feira,
25 de setembro de 2018 
Edição nº 1 | ano 1

TEMPO
MAX: 31 ºC 
MIN: 22 ºC

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

Para oferecer um atendimento de alta qualidade à população, o prefeito Joaz Oliveira afi rmou
que a administração municipal buscou o que há de mais avançado no mercado para exames. 05
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TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FORAM REFORMADAS NA ATUAL GESTÃO. 
CONFIRA O ANTES E O DEPOIS DE ALGUMAS

Escola Mun. Rosa de Amélia, no Araçá

Esc. Antônio F. Caridade, no Santa Maria Escola Mun. Vera Lúcia, no Centro Escola Expedito José, em Pitangui

Escola Mun. Luís Alves, no Estrela do Mar Escola Mun. Padre Augustinho, no Comum

Antes

Depois

Antes

Depois

Antes

Depois

Antes

Depois

Antes

Depois

Antes

Depois



3AGORATERÇA-FEIRA Extremozwww.agorarn.com.br25.09.2018 EDUCAÇÃO

O ano letivo de 2018 começou 
no dia 5 de março em Extremoz. Há 
anos, as escolas não recebiam ma-
nutenção. Com as intervenções, do 
ano passado até agora, cerca de mil 
novas vagas foram criadas em Ex-
tremoz. Em 2018, todas as unidades 
estão sendo reformadas.

A Escola Franco Ribeiro, por 
exemplo, ganhou oito turmas, que 
passaram a acomodar, em média, 
300 novos alunos. Mais 60 novos es-
tudantes chegaram à Escola Padre 
Augustinho, na comunidade do Co-
mum, que abriu duas novas turmas. 
Além disso, realocar a Escola Luiz 
Alves para um prédio maior e mais 
moderno resultou em mais duas 
turmas, além das oito já existentes, 
que acrescentaram 60 novas vagas à 

Há anos, unidades de ensino do município não recebiam reestruturação. 
Escola Franco Ribeiro, por exemplo, ganhou oito turmas - mais 300 vagas

Prefeitura reforma escolas e 
cria mais de 1 mil novas vagas

INVESTIMENTO
Unidades 
recebem novos 
equipamentos

A Prefeitura de 
Extremoz entregou novos 
equipamentos de cozinha a 
escolas municipais. As novas 
aquisições irão beneficiar 
18 escolas e cerca de 3 mil 
estudantes. Os equipamentos 
incluem geladeiras, freezers, 
bebedouros, além de fogões e 
liquidificadores industriais. 
O investimento foi de R$ 57 
mil, com recursos próprios da 
Prefeitura.

Ao todo, são 35 novos 
equipamentos. Entre as 
unidades que receberam, 
estão o Centro Infantil 
Estrela do Mar, a Escola 
Vera Lúcia Gonçalves e a 
Aldeia do Guajirú.

A diretora pedagógica do 
Centro Infantil Estrela do 
Mar, Livramento Rodrigues, 
comemorou o recebimento 
dos equipamentos. “Nós 
tínhamos solicitado só 
uma geladeira, mas além 
disso veio um liquidificador 
industrial, um bebedouro 
e um fogão industrial com 
forno. Nós tínhamos apenas 
sugerido a compra de outros 
equipamentos e o resultado 
foi esse. Sinceramente eu não 
esperava receber tudo isso, 
mas graças a Deus chegou”, 
afirma ela.

Segundo a diretora 
pedagógica Nesilda Pinheiro, 
os novos eletrodomésticos 
irão melhorar não 
somente o preparo da 
merenda, mas também o 
armazenamento. “Alguns 
desses equipamentos 
estavam quebrados e era 
muito caro para consertar. 
Agora iremos melhorar 
muito o armazenamento 
dos alimentos como frutas, 
verduras, pois não tínhamos 
onde colocar. E com a nova 
geladeira, agora temos”, 
declarou.

Itens já foram entregues

Unidades foram ampliadas para atender estudantes. Prefeitura também investe em merenda e transporte

rede. A abertura no anexo do Centro 
Infantil Estivas, no Parque do Servi-
dor, por sua vez, está atendendo 60 
novos alunos da educação infantil.

Para enfrentar o aumento na 
demanda por vagas nas escolas, o 
prefeito Joaz Oliveira determinou 
que seja feita uma readequação no 
quadro funcional, para que as ne-
cessidades de novas turmas sejam 
atendidas.

Todas essas novas vagas deman-
daram um grande investimento na 
educação, pois, além do aumento da 
quantidade de gêneros alimentícios 
para a merenda escolar, estão sen-
do disponibilizadas novas rotas de 
transporte, prédios para formação 
de novas turmas. Tudo isso em pou-
co mais de um ano de gestão.

1 mil 
vagas

é o número que foi acrescido à 
rede municipal de ensino com as 

reformas realizadas pela
Prefeitura de Extremoz

"INTERNET PARA TODOS"

Programa amplia internet
A Prefeitura de Extremoz parti-

cipou em Brasília do evento de lan-
çamento do programa "Internet para 
Todos", do Governo Federal. O pro-
grama pretende levar banda larga 
para escolas, hospitais e localidades 
sem conectividade em todo o país.

A partir da assinatura dos con-
vênios com as prefeituras, serão ins-

taladas antenas para conectar loca-
lidades sem banda larga. O prefeito 
Joaz Oliveira ressaltou a importân-
cia do convênio. “Com a qualidade da 
internet que será fornecida, podere-
mos avançar ainda mais na educa-
ção, saúde e em todas os setores da 
administração que necessitam desse 
suporte”, destacou.

“Com a qualidade da 
internet que será 
fornecida, poderemos 
avançar ainda mais 
na educação, saúde e 
outros setores"
Joaz Oliveira
Prefeito de Extremoz
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Sede da PM recebeu dois veículos tipo Amarok e eletrodomésticos como 
fogão, geladeira, micro-ondas, colchões, ventiladores, entre outros itens

Prefeitura entrega viaturas
à Polícia e estrutura pelotão

A Prefeitura de Extremoz en-
tregou, durante uma solenidade no 
Pelotão Destacado de Extremoz, du-
as viaturas tipo Amarok que serão 
mantidas com recursos do município 
e utilizadas pela Polícia Militar. A 
ajuda da Prefeitura foi possível de-
vido à Lei Nº 922/2017, de autoria 
do Executivo Municipal e aprovada 
pela Câmara de Extremoz, que au-
toriza a Prefeitura a cooperar finan-
ceiramente com o custeio comple-
mentar e subsidiário das atividades 
de segurança pública executadas no 
âmbito do município.

Além das duas viaturas, tam-
bém foram entregues ao pelotão 
eletrodomésticos como fogão, gela-
deira, micro-ondas e ainda colchões, 
ventiladores e kits de higiene, este 
último sendo como ajuda mensal. 
Será ainda disponibilizado um servi-
dor para ficar à disposição do pelotão 
para serviços gerais de manutenção.

O coronel Mendonça afirmou 
que, em sua carreira policial, nunca 
viu uma ação como a da Prefeitura 
de Extremoz em prol da PM. “Eu te-
nho 26 anos de PM e eu sou sincero a 
dizer aos senhores: estou vindo pela 
primeira vez a um município para 
ver uma prefeitura tratar assim a 
segurança pública”, afirmou.

O comandante do pelotão desta-
cado de Extremoz, tenente Vinicius, 
destacou o trabalho dos policiais do 

pelotão de Extremoz e exaltou a ação 
da Prefeitura. “O prefeito teve essa 
visão de sair do conforto de dizer que 
não é responsabilidade do município 
e poder contribuir com a segurança 
pública. Dos municípios aqui da 
região metropolitana que eu tenho 
conhecimento, talvez do Estado, Ex-
tremoz é o único município que tem 
uma lei com um orçamento aprova-
do para destinar recursos às forças 
de segurança”, lembrou.

O prefeito Joaz Oliveira finali-
zou exaltando a missão dos policiais 
militares e o trabalho que eles vêm 
desempenhando no município. “Não 
podemos simplesmente repassar a 
responsabilidade. Eu compreendo 
que cada um tem que fazer a sua 
parte e hoje a gente vê que é possível 
sim pensar em melhorias”, disse.

Coronel Mendonça elogiou iniciativa da Prefeitura de Extremoz

Prefeito assinalou importância do convênio: "Não podemos simplesmente repassar a responsabilidade"

“Eu tenho 26 anos de 
PM e eu sou sincero 
a dizer aos senhores: 
estou vindo pela 
primeira vez a um 
município para ver 
uma prefeitura tratar 
assim a segurança 
pública”
Coronel Mendonça
Comando Metropolitano da PM

SEGURANÇA

PROGRAMA

ESTRUTURA

Parceria busca 
prevenção do
uso de drogas

O prefeito de Extremoz, 
Joaz Oliveira, participou de 
uma reunião no Ministério 
Público Estadual com a 
finalidade de firmar uma 
cooperação técnica para 
executar o “Transformando 
Destinos”, de enfrentamento 
ao uso prejudicial de drogas. 
O município vai aderir ao 
programa.

Reunião no MP Estadual

Conselho 
Tutelar ganha 
nova sede

A Prefeitura de 
Extremoz entregou ao 
Conselho Tutelar uma 
nova sede, reformada, com 
acessibilidade e mobiliário. 
O prédio é composto por uma 
sala de recepção, três salas 
para atendimento, cozinha, 
sala arquivo e garagem. A 
entrega irá proporcionar uma 
melhor estrutura de apoio 
ao trabalho dos conselheiros 
tutelares.

“A Prefeitura se preocupa 
em oferecer melhores 
condições de trabalho aos 
conselheiros. Tudo isso é para 
que os nossos conselheiros 
possam desenvolver com 
mais eficácia o trabalho deles, 
que é tão importante para 
as crianças, adolescentes e 
para a sociedade como um 
todo”, declara o prefeito de 
Extremoz, Joaz Oliveira.

Prédio localizado no Centro
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Exames estão sendo realizados no próprio hospital, que é mantido com recursos da Prefeitura

O Conselho Regional de En-
fermagem do Rio Grande do Norte 
(Coren-RN) publicou em seu site o 
resultado de uma vistoria realiza-
da nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) de Extremoz. E o resultado é 
que a autarquia destacou as excelen-
tes condições encontradas pela equi-
pe de fiscalização do órgão durante a 
fiscalização nos postos de saúde.

A equipe afirmou que recebeu 
com uma “grata surpresa” a reestru-
turação feita pela Prefeitura de Ex-
tremoz nas UBSs apenas no primeiro 
ano de gestão. O Coren-RN destacou 
as reformas nas unidades do municí-
pio, incluindo as que foram vistoria-
das pela equipe (Centro I, Centro II, 
Jardins de Extremoz e Vila de Fáti-
ma), além da climatização de várias 
salas e aquisição de equipamentos 
para cozinha como geladeiras, fogões 
e forno microondas, proporcionando 

melhores condições de trabalho para 
os profissionais da saúde.

Ainda segundo o Conselho de 
Enfermagem, os profissionais do 
município foram ouvidos e relataram 
que, depois da recuperação, “está 
sendo possível atender aos pacientes 
e desenvolver as atividades de ma-
neira digna”.

Para a assessora da Fiscalização 

do Coren-RN, Valkíria Martins, o 
prefeito Joaz Oliveira atendeu, em 
pouco tempo, as notificações rea-
lizadas pelo órgão, indo além das 
expectativas da resposta do serviço 
público. "Um bom exemplo a ser se-
guido por outros gestores públicos, 
de atenção às condições do trabalho 
fornecidas aos profissionais de enfer-
magem", ressaltou a assessora.

A vistoria também foi acompa-
nhada pelo prefeito Joaz Oliveira, por 
uma equipe da Secretaria Municipal 
de Saúde e pela então presidente do 
Conselho Regional de Enfermagem 
do Rio Grande do Norte, Suerda Me-
nezes.

Conselho de Enfermagem elogia 
Prefeitura por reformas em UBSs

“Está sendo possível 
atender aos pacientes 
e desenvolver as 
atividades de maneira 
digna”
Conselho de Enfermagem do RN
sobre reformas em unidades

Para oferecer um atendimento de alta qualidade à população, o prefeito Joaz Oliveira afirmou
que a administração municipal buscou o que há de mais avançado no mercado para exames

Hospital de Extremoz realiza 
exames de ultrassom e raio-X

O Hospital Municipal de Extre-
moz “Presidente Café Filho” está 
realizando exames de ultrassono-
grafia abdominal, mama, próstata, 
obstétrica, articulações, transvaginal 
e tireoide. 

Também está em funcionamento 
o aparelho de raio-X. Ao total, são 
mais de 15 especialidades atendidas 
com exames de tecnologia digital. O 
aparelho de ultrassom é um dos mais 
modernos no diagnóstico de imagens.

Os exames estão sendo realizados 
no próprio hospital. Parte da despesa 
é custeada com recursos próprios da 
Prefeitura.

Para oferecer um atendimento de 
alta qualidade à população, o prefeito 
Joaz Oliveira disse que a adminis-
tração municipal buscou o que há de 
mais avançado no mercado.

“Começamos a montar o Centro 
de Imagem com um aparelho de ul-
trassonografia e raio X, que propor-
cionam resultados rápidos e preci-
sos”, disse o prefeito.

Coren destacou que, em pouco tempo, gestão atendeu expectativas

SAÚDE

SAÚDE
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CONQUISTA

Reabertura do Hospital Maternidade Café 
Filho foi primeiro ato da administração

A reabertura do Hospital Mater-
nidade Presidente Café Filho foi um 
feito comemorado por toda a popula-
ção. Após meses sem nenhum aten-
dimento, no dia primeiro de janeiro 
de 2017, o prefeito Joaz Oliveira 
reabriu a unidade, cumprindo um 
compromisso de campanha logo nas 
primeiras horas da gestão. 

Durante quase quatro meses, a 
população ficou impossibilitada de 
ter atendimento médico e ambula-
torial devido ao descaso da adminis-
tração passada que cruzou os braços 
para os serviços essenciais. Durante 4 meses, população ficou sem receber os atendimentos no lugar, que reabriu em 1° de janeiro

SAÚDE

O município de Extremoz con-
seguiu atingir 97% de aproveita-
mento no Programa de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade na Atenção 
Básica-PMAQ.  A ótima nota nesse 
programa demonstra o compromis-
so com a atenção primária à saúde 
da gestão do município e de todos 
que fazem a saúde local.

O Ministério da Saúde, a cada 
dois anos, realiza em todos os mu-
nicípios uma avaliação da saúde 
municipal, em setores como aten-
dimento, consultas, exames, pes-
quisa de satisfação do usuário, na 
infraestrutura, equipamentos, ma-
teriais e insumos. É uma avaliação 
global da saúde de cada município, 
e Extremoz obteve a nota de 9,67. 
Há dois anos, a nota média era 6,1.

Resultado muito comemorado 
pela gestão que não mede esforços 
para oferecer uma saúde de quali-
dade aos munícipes.

“A avaliação do PMAQ é de ex-
trema importância para o processo 
de trabalho dos nossos profissio-
nais, pois nos permite aprimorar 
nossas ações voltadas principal-
mente, para prevenção e promoção 
da saúde, resultando no nosso prin-
cipal objetivo: a melhoria continua 
da assistência à população”, disse o 
prefeito Joaz Oliveira. Ministério realiza, a cada 2 anos, avaliações em todo o País. Extremoz também é destaque em vacinação

Ministério da Saúde realiza a cada dois anos uma avaliação da saúde municipal, em setores como 
atendimento, consultas, exames, pesquisa de satisfação do usuário, infraestrutura e equipamentos

Saúde de Extremoz avança de nota 
6,1 para 9,67 depois de nova gestão

Com um percentual de 120,70% 
de crianças imunizadas, Extremoz 

ficou em primeiro lugar entre os 
municípios da Grande Natal, no Dia 

D da vacinação contra sarampo 
e poliomielite, que aconteceu no 

último dia 19.

EXTREMOZ EM 1º LUGAR 
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O prefeito Joaz Oliveira 
assinou ordens de serviço 
para construção de três novas 
unidades básicas de saúde em 
Extremoz.

A primeira fica no 
Conjunto Damas, no KM 23, 
que atenderá os moradores 
do conjunto e dos bairros 
adjacentes Carão, Manain, Villa 
Real, Malvinas, Irã e Iraque.

A segunda Unidade Básica 
de Saúde está sendo construída 
na Praia de Pitangui; e a 
terceira, no Conjunto Estrela do 
Mar, no Centro.

“O atendimento à saúde é 
uma das prioridades do nosso 
governo. Sinto-me gratificado 
por estarmos avançando", 
declarou o prefeito Joaz 
Oliveira.

Além de autorizar o 
início das obras na área de 
saúde, cumprindo agenda 
administrativa, o prefeito Joaz 
Oliveira visitou várias escolas e 
seus anexos.

O objetivo das visitas foi 
fazer vistoria em unidades que 
foram reformadas e entregar 
oficialmente os novos prédios à 
comunidade escolar.

O prefeito visitou as 
salas de aulas, conversou 
com os alunos, professores e 
funcionários.  Durante a visita, 
Joaz fez questão de perguntar 
aos alunos como estava a 
distribuição e a qualidade da 
merenda, além da limpeza no 
prédio.

Unidade de saúde em construção no Conjunto Damas, no Km 23

Todas as escolas também estão sendo reformadas pela atual gestão

Prefeito também vistoriou escolas, com o objetivo de conferir reformas 
realizadas e entregar oficialmente os prédios à população de Extremoz

Gestão autoriza construção 
de novos postos de saúde

TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FORAM REFORMADAS NA ATUAL GESTÃO. 
CONFIRA COMO FICARAM ALGUMAS

Unidade III, no Centro Unidade Vila de Fátima Unidade Jardins de Extremoz

CENTRAL
Cidade ganha
núcleo de ações 
de emergência

O prefeito Joaz Oliveira 
inaugurou o Núcleo Integrado 
de Ações de Defesa Civil, 
Regulação de Serviços de 
Emergências, Ambulâncias 
Municipais e do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu), no 
município de Extremoz.

Na oportunidade, o 
prefeito entregou à cidade 
ambulâncias e a base de 
apoio com toda estrutura 
para o funcionamento e 
acolhimento aos profissionais 
que atenderão à população 
de Extremoz.  A base tem 
dormitório climatizado para o 
repouso dos técnicos, cozinha 
com geladeira, micro-ondas, 
fogão, armários, gelágua 
e mesa com cadeiras. Sala 
de espera, sala da Defesa 
Civil e do corpo técnico em 
prevenção de sinistros, além 
de garagem e banheiro.

O prefeito Joaz Oliveira 
destacou a importância de 
ter um núcleo integrado de 
Serviços de Emergência em 
Extremoz. “Essa base irá 
ajudar muito no atendimento 
de urgência e emergência 
pré-hospitalar", disse.

A sede está localizada no 
bairro São Miguel Arcanjo.

Sede no S. Miguel Arcanjo
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O prefeito de Extremoz, Joaz 
Oliveira, visitou as obras dos 14 
quiosques que estão sendo constru-
ídos na orla da praia de Pitangui.

Ele se reuniu com a Associação 
dos Barraqueiros e com os traba-
lhadores da obra, para tratar so-
bre o cronograma de execução do 
serviço, que já está praticamente 
concluído.

Entre as novidades da inter-
venção, será criada uma cooperati-
va para que os barraqueiros adqui-
ram produtos a um menor custo.

A empresa contratada para 
realizar o trabalho já fez toda a 
parte estrutural e de cobertura e 

reboco dos quiosques, contrapiso, 
aterramento, além de toda a parte 
hidrosanitária e hidráulica. Já fo-
ram colocados também o piso inter-

travado, guarda-corpo e rampa de 
acesso à praia de Pitangui. “A obra 
vai trazer bastante desenvolvimen-
to para a região", destacou Joaz.

Obras estão em ritmo acelerado e bem perto de serem concluídas

Novos quiosques na orla da praia de 
Pitangui estão em fase de conclusão

ORLA RENOVADA

OBRAS

Ordem de serviço para calçamento foi assinada pelo prefeito Joaz Oliveira, 
em ato que contou com a presença do deputado federal Walter Alves (MDB)

Obra no Parque das Jaqueiras, 
um sonho de mais de 20 anos

O prefeito de Extremoz, Joaz 
Oliveira, assinou a ordem de serviço 
para início das obras de calçamento 
do Conjunto Parque das Jaqueiras. 
A obra era uma espera da população 
há mais de 20 anos.

No ato de assinatura da ordem 
de serviço, a Prefeitura de Extremoz 
também realizou mais uma edição 
do programa "Prefeitura nos Bair-
ros", oferecendo serviços de saúde, 
assistência social, lazer, orientações 
das secretarias de Tributação e Ha-
bitação, corte de cabelo, esmaltação 
de unhas e outros serviços.

O prefeito Joaz Oliveira falou so-
bre a importância social da obra pa-
ra a região. “Graças a Deus, estamos 
aqui para assinar a ordem de serviço 
dessa que é uma obra que tem uma 
importância social muito grande. 
Agradeço a cada morador que acre-
ditou no nosso projeto e que confiou 
nessa obra, que é uma espera de 
quase 20 anos. Ela será concretizada 
para trazer mais qualidade de vida 
para o nosso povo”, declarou.

O evento também contou com 
a participação do deputado federal 
Walter Alves (MDB), vereadores, 
secretários municipais, do vice-pre-
feito Djalma Sales (Macho) e da 
população em geral. O prefeito de 

Extremoz agradeceu ao deputado 
Walter e ao senador Garibaldi Alves 
Filho (MDB), que o acompanharam 
em diversas visitas a Brasília com o 
objetivo de conseguir recursos.

“Depois de tanta luta, aqui es-

tamos para dizer que esta obra vai 
ser concluída se Deus quiser. Eu de-
vo confessar que você é um prefeito 
persistente, insistente e obstinado e 
é por isso que a obra já está com o 
recurso assegurado”, disse.

Prefeito visita local da obra com o deputado federal Walter Alves

Obra vai levar mais qualidade de vida à população da comunidade

NOVA ORLA 
Genipabu 
recebe obras
de urbanização

A Prefeitura de 
Extremoz conseguiu, junto 
ao Ministério do Turismo, 
prorrogar o convênio para 
a continuação das obras de 
urbanização e acessibilidade 
da orla de Genipabu. Após 
várias paralisações, a obra 
corria o risco de perder o 
recurso sem que o serviço 
fosse concluído.

Iniciada em 2007, 
a construção inclui 18 
quiosques, banheiros, um 
centro de artesanato e uma 
central de informações 
turísticas.

Para o presidente da 
Associação dos Moradores da 
Praia de Genipabu, Chagas 
Neto, a continuação das obras 
é uma vitória para o turismo 
de Genipabu e de Extremoz.

“Essa obra é muito 
importante e vai mudar a 
nossa realidade, resgatando 
o turismo de Genipabu. 
Hoje não temos uma 
infraestrutura adequada para 
quem frequenta a praia. Com 
essa obra concluída, vamos 
ter um melhor ordenamento”, 
declarou o presidente da 
associação.

O prefeito de Extremoz, 
Joaz Oliveira, comemorou 
mais uma vitória. “Temos 
nos empenhado bastante em 
fomentar o turismo".

Investimento é de R$ 1 mi

“Essa obra é muito 
importante e 
vai mudar a 
nossa realidade, 
resgatando o 
turismo”
Chagas Neto
Pres. Associação de Genipabu
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Praias receberam eventos

Série de eventos "Verão Nossas 
Praias" agita litoral de Extremoz

LAZER

GERAL

INFRAESTRUTURA
Hospital e praça 
estão com obras 
avançadas

A Prefeitura de Extremoz 
está com várias obras em 
andamento.

Entre as obras, destacam-
se a reforma do Hospital 
Maternidade Café Filho e a 
urbanização da Lagoa.

O Hospital Café Filho 
continua com sua reforma e 
muito em breve será entregue 
à população restaurado.

A urbanização da Lagoa 
de Extremoz também está 
com os serviços bastante 
avançados.

A obra no local contempla 
a construção de uma praça, 
área para comerciantes 
informais, pista para 
caminhada (calçadão) e 
iluminação com lâmpadas de 
led, que iluminam melhor e 
são mais econômicas.

Hospital Mun. Café Filho

Urbanização da Lagoa

Novo espaço de lazer

Obras estão avançadas

A Prefeitura de Extremoz despe-
jou na Lagoa de Extremoz mais de 
400 mil alevinos de tilápia, peixe de 
água doce usado tradicionalmente na 
subsistência familiar dos potiguares. 
Os alevinos - nome dado ao peixe 
que recém-eclodiu do ovo - foram do-
ados pelo Departamento Nacional de 
Obras Contra a Seca (Dnocs), após 
uma solicitação feita pela Prefeitura.

Os peixes viajaram cerca de 
275 quilômetros, de Caicó para Ex-
tremoz. Eles foram trazidos em um 
caminhão e vieram da Estação de 
Piscicultura Estevão de Oliveira, no 
município da região Seridó.

O objetivo da doação é fazer o 
repovoamento da lagoa, que passou 
recentemente por um período de 
seca em razão da estiagem. A partir 
do quarto mês de idade, as fêmeas já 
estarão prontas para a reprodução.

“Daqui a alguns meses esses pei-
xes já estarão prontos para serem pes-
cados pelos nossos pescadores e servi-
rão de alimento e fonte de renda para 
as famílias de Extremoz. Agradeço 
ao DNOCS, pelo pronto atendimento 
à nossa solicitação e espero que essa 
importante parceria seja mantida”, 
declarou o prefeito Joaz Oliveira.

O pescador Hélio Dias falou so-
bre a importância para as famílias 
do município da ação feita  a partir 
da parceria entre Prefeitura e Dno-
cs. “Isso aqui nunca tinha acontecido 

e agora está acontecendo. É muito 
importante para os pescadores, pois 
nós vamos poder pescar e levar o 
alimento para as nossas famílias”, 
ressalta Hélio.

A Prefeitura de Extremoz reali-
zou, entre os meses de janeiro e fe-
vereiro, uma série de eventos dentro 
da ação "Verão Nossas Praias 2018". 
O primeiro evento aconteceu na qua-
dra de esportes de Pitangui, em fren-
te à Escola das Dunas. Na oportuni-
dade, houve apresentações de dança, 
música ao vivo, zumba, torneio de 
futsal, blitz educativa, brincadeiras, 
serviços de saúde, assistência social, 
tributação e a tradicional Feirinha 
Cultural.

O Verão Nossas Praias contou 
com eventos nos principais pontos 
turísticos do município, com ativida-
des em parceria com as secretarias 
de Turismo, Saúde, Esportes, In-
fraestrutura, Cultura, Assistência 

Social e Tributação e com o apoio do 
Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran), que fez blitzen e patrulha-
mento da orla.

“A Prefeitura preparou uma 
série de eventos para movimentar 
nossas praias. Tivemos muitas 

atrações voltadas para todos os pú-
blicos e, sem dúvidas, nosso verão 
foi marcado pela organização, lazer, 
com espaços bem cuidados e cheios 
de eventos para movimentar nossa 
orla e fomentar a economia do muni-
cípio”, disse o prefeito Joaz Oliveira.

Peixes viajaram 275 quilômetros, de Caicó para Extremoz

Após período de estiagem, foram despejados mais de 400 mil alevinos na 
Lagoa de Extremoz. Peixes poderão ser usados na subsistência pescadores

Prefeitura e Dnocs garantem 
peixes na Lagoa de Extremoz
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Após a população do 
município passar meses sem 
coleta de lixo, a Prefeitura de 
Extremoz conseguiu recolher 
das praias, zona rural e centro, 
em apenas dois meses, no início 
da gestão, 785 toneladas de lixo.

Desde quando assumiu a 
prefeitura, em janeiro de 2017, o 
prefeito Joaz Oliveira deparou-
se com o problema e mobilizou 
seus auxiliares para resolver a 
questão.

De acordo com o secretário 
de Infraestrutura, Antônio 
Walter, devido à quantidade de 
lixo encontrada na cidade, foi 
necessário realizar uma força-
tarefa para limpar o município. 
Em seguida, foi dado início à 
coleta regular.

Administração municipal recolhe 
780 toneladas de lixo em 2 meses

LIMPEZA

GERAL

Chint está presente hoje em vários países com aproximadamente
33 mil funcionários e irá gerar 1.300 novos empregos no município

Chint oficializa instalação
de escritório em Extremoz

INFRAESTRUTURA

Prefeitura faz 
manutenção
na iluminação

Desde que a atual gestão 
assumiu, a Prefeitura 
de Extremoz realizou a 
manutenção da iluminação 
pública em todo o município 
- em especial em Redinha 
Nova, Santa Rita, Pitangui, 
Barra do Rio e Graçandu.

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura segue 
trabalhando na manutenção 
de toda a rede de iluminação 
pública de Extremoz.

Para solicitar que 
o serviço seja feito, os 
moradores da cidade podem 
ligar para o número 3279-
2031. O serviço funciona em 
dias úteis (segunda a sexta-
feira), das 7h às 13h.

Manutenção de postes

Serviço na Redinha NovaColeta regular só foi estabelecida após força-tarefa de limpeza

Dando continuidade ao crono-
grama de gestão de atividades no 
município de Extremoz, aconteceu 
uma importante reunião dos direto-
res da gigante chinesa de painéis fo-
tovoltaicos Chint com os secretários 
municipais.

Na reunião, a Gerente de Ven-
das Olivia Zeng e o Diretor Finan-
ceiro, Geoff Zhang oficializaram 
que a empresa irá instalar nos pró-
ximos dias, o escritório da fábrica 
em Extremoz e aproveitaram para 
debater questões burocráticas com 
a Secretaria de Tributação e de 
Meio Ambiente.

Participaram da reunião além 
dos diretores da Chint, o Presidente 
da BLM Consultoria (consultor da fá-
brica no Brasil) Lourival Alves e o Re-
presentante da SPEL, Hugo Bueno.

A Chint está presente hoje em 
vários países com aproximadamente 
33 mil funcionários e irá gerar 1.300 
novos empregos diretos e indiretos 
no município. A unidade será a pri-
meira da Chint na América Latina 
e o local escolhido para sediar o 
empreendimento foi o município de 
Extremoz.

Representantes da Chint e prefeito Joaz em reunião na Governadoria

Diretores da Chint participam de reunião de trabalho em Extremoz

Quantidade de postes que 
receberam manutenção: 3.556

Itens trocados: 
l 2.813 lâmpadas  
l 2.073 reatores 
l 1.153 relés 
l742 base pata relé  
l 944 braços 
l 601 parafusos 
l 543 conectores 
l 913 luminárias

NÚMEROS
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A Prefeitura de Extremoz, por 
meio da Secretaria de Transportes, 
viabilizou várias linhas de transportes 
para atender os usuários.

Desde que assumiu, o prefeito Jo-
az Oliveira trabalha incansavelmente 
para melhorar a prestação do serviço. 
Já são 7 novas linhas circulando pelo 
município.

Confira as linhas: Genipabu/
Igapó, que beneficia os moradores de 
Grutas, Boca da Ilha, Pedrinhas, Es-
tivas e Extremoz Centro; 123 – Vila de 
Fátima / Natal via Petrópolis;  Capim 
Extremoz Centro; Manaim, Santo 
Amaro, KM 23, Malvinas e Igapó; 
Central Park Clube – Igapó. Pitangui 
/ Igapó; e Barra do Rio / Igapó. Estão 
sendo realizados estudos para implan-
tação de mais novas linhas que irão 
atender outras localizações que ainda 
não foram atendidas.

No último dia 3 de setembro, come-
çou a operar o novo sistema integrado 
da linha 120A, Extremoz /Igapó que 
atende os bairros como Moinho dos 
Ventos, Central Parque Club, Centro, 

Jardins de Extremoz e adjacências até 
igapó, em Natal. A frota realizará 40 
viagens por dia com tarifa de R$ 3,25, 
podendo o passageiro fazer integração 
com as linhas 120, 121 e 122.

Desde que assumiu, o prefeito Joaz Oliveira trabalha incansavelmente para 
melhorar a prestação do serviço. São 7 novas linhas circulando em Extremoz

Prefeitura de Extremoz 
viabiliza transporte público

No último dia 3, começou a operar o novo sistema da linha 120A

Extremoz tem linhas diretas até Igapó, na zona Norte de Natal, e em várias outras comunidades

TURISMO

Em Brasília, 
prefeito pede 
investimentos

O prefeito de Extremoz, 
Joaz Oliveira, participou em 
Brasília de uma importante 
audiência com o ministro do 
Turismo, Vinícios Lummertz, 
ao lado do senador Garibaldi 
Alves Filho (PMDB) e do 
deputado federal Walter 
Alves (PMDB).

"Tratamos sobre o 
pleito da urbanização e 
construção de quiosques na 
praia de Barra do Rio e da 
urbanização do Jangadão, na 
Lagoa de Extremoz, sendo os 
pleitos aceitos pelo ministro", 
registrou o prefeito. 

Como presidente do 
Consórcio de Turismo do 
Litoral Norte (Citurnorte), 
o prefeito Joaz Oliveira 
reforçou ainda os pleitos já 
apresentados pelo Consórcio 
e, na ocasião, ficou agendado, 
com o secretário nacional de 
Estruturação do Turismo, 
um encontro em Natal 
com todos os componentes 
do Citurnorte, prefeitos e 
assessores, para tratar de 
novos investimentos para 
turismo do litoral.

Reunião com ministro

“Tratamos sobre  
o pleito da 
urbanização e 
construção de 
quiosques na praia 
de Barra do Rio e 
da urbanização do 
Jangadão, sendo os 
pleitos atendidos 
pelo ministro”
Joaz Oliveira 
Prefeito de Extremoz

QUALIDADE DE VIDA

Ciente da importância 
do saneamento básico 
para a saúde da popula-
ção, a prefeitura iniciou 
a elaboração do Plano de 
Saneamento Básico junto à 
Funasa e UFRN.

Com o projeto, a 
Prefeitura poderá receber 
recursos do Governo Fede-
ral para executar obras na 
cidade. 

Prefeitura está elaborando plano 
municipal de saneamento básico

Prefeito Joaz Oliveira dialoga com a UFRN para executar projeto
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MELHORIAS

SANEAMENTO

Ruas e avenidas 
vão receber 
pavimentação

Prefeitura busca 
recursos na 
capital federal

A Prefeitura de Extremoz 
anunciou o início dos serviços 
de pavimentação e drenagem 
de algumas ruas no município. 

Conforme o prefeito 
Joaz Oliveira, as obras vão 
acontecer graças a emendas 
conseguidas em Brasília.

Serão beneficiadas a 
Avenida Principal de Vila de 
Fátima até Araçá, trecho da 
Av. Principal de Santa Maria, 
Central Park I, Parques das 
Jaqueiras e a Ladeira do 
Murici.

Acompanhado do 
deputado Antônio Jácome 
(Podemos) e de prefeitos de 
outros municípios potiguares, 
o prefeito de Extremoz, Joaz 
Oliveira, visitou o diretor-
presidente da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), 
Henrique Pires.

O objetivo da visita foi 
garantir a renovação do 
convênio para saneamento 
das áreas de Pitangui, 
Graçandú, Barra do Rio 
e Contendas, bem como 
reivindicar novos projetos de 
saneamento para Extremoz.

Obra na Ladeira do Murici

Prefeito esteve na Funasa

Primeiro poço perfurado foi a comunidade de Praia de Santa Rita, que
sofria há décadas com uma água suja por conter ferro e pequenas vazões

Prefeitura perfura poços para 
melhorar a qualidade da água

Facilitar o acesso à água boa 
e melhorar a qualidade de vida da 
população. Esses são os objetivos de 
uma ação que está sendo desenvolvi-
da pela Prefeitura de Extremoz, que 
está investindo recursos na perfura-
ção de 12 poços no município.

O primeiro poço perfurado foi a 
comunidade de Praia de Santa Rita, 
que sofria há décadas com uma água 
suja por conter ferro e pequenas va-
zões. O novo poço perfurado tem di-
mensão superior a 20 metros cúbicos 
e a água de excelente qualidade. E 
em breve, será trocada a tubulação.

O segundo poço perfurado foi 
no Central Parque I com vazão de 
aproximadamente 10 metros cúbicos 
por hora e de excelente qualidade. E 
também está sendo perfurado o ter-
ceiro, no distrito de Campinas. Em 
breve, será iniciada a perfuração do 
poço da Praia de Graçandú.

Com relação à drenagem de Bar-
ra do Rio, já estão instaladas duas 
tubulações que irão drenar as águas 
próximas à quadra de esporte para 
beira mar e já está pronto o projeto 
que será licitado para construção da 
área verde com equipamento e fonte 
de água.

Trinta equipes disputam 1ª edição 
do Campeonato de Futebol Integrado

ESPORTE

Aconteceu no último dia 
15 de setembro a solenidade 
de lançamento do primeiro 
campeonato de futebol integrado 
de Extremoz, organizado pela 
prefeitura.  

No lançamento do campeonato, 
os jogadores tiveram a oportunidade 
de serem consultados por médicos, 
verificarem a pressão arterial e 
realizarem exames de glicemia.

O campeonato começou no 
domingo, 23, com 30 equipes 
disputando o título de campeã. Os 
jogos acontecem no estádio Zacarias 
José de Melo (Extremoz); campo do 
Confiança (Extremoz); Campo de 
Vila de Fátima; campo do América 
de Araçá; e campo do Flamengo de 
Capim.

Poço em Santa Rita tem dimensão superior a 20 metros cúbicos

Solenidade de lançamento do campeonato, que teve 1° jogo no domingo
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Mães beneficiadas são cadastradas no Serviço de Proteção e Atendimento 
Integrado à Família. Ação faz parte de um acompanhamento constante

Município entrega kits a mães 
inscritas em programa social

Por meio da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social (Semtas), 
a Prefeitura de Extremoz entregou 
kits de natalidade a famílias ca-
dastradas no Serviço de Proteção e 
Atendimento Integrado à Família 
(Paif). A entrega foi feita pelo prefei-
to Joaz Oliveira; pela secretária ad-
junta da Semtas, Andressa Kerley; e 
pela equipe do Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras).

Os kits são compostos por ba-
nheira, bolsa, lençol de berço, tra-
vesseiro, coeiro, fralda, manta, três 
macacões, mamadeira, lenços ume-
decidos, camisetas, três pares de 
meia, conjunto com escova e pente, 
talco, sabonete líquido, condicio-
nador, pomada contra assaduras e 
xampu. Kits contêm diversos itens para cuidado com os recém-nascidos

Diversos shows agitaram a cidade de 16 de junho a 3 de julho

OBRA

Quadra de 
basquete é 
revitalizada

A Prefeitura de Extremoz 
revitalizou a quadra de 
basquete da Praça Café Filho, 
no Conjunto Estrela do Mar, 
dentro da programação da 
Semana do Meio Ambiente.

A prefeitura atende 
uma antiga reivindicação da 
comunidade que solicitava 
a reforma da quadra de 
basquete há alguns anos.

Segundo o prefeito Joaz 
Oliveira, a reforma da quadra 
de basquete faz parte de uma 
programação de recuperação 
dos aparelhos esportivos da 
cidade.

Chegou a hora de fazer 
investimentos na cultura e 
no esporte para que nossos 
jovens não fiquem na 
ociosidade", destacou.

Área na Praça Café Filho

Área será urbanizada
A Prefeitura Municipal realizou 

o "Extremoz Junino", que resgatou 
as tradições do São João e empolgou 
a população com a qualidade dos 
shows, a organização do evento e a 
segurança.

De 16 de junho a 7 de julho, 
muito forró, brincadeiras tradicio-
nais, apresentações de quadrilhas e 
shows com artistas locais e atrações 
nacionais animaram os moradores 

da zona rural, litoral e centro.
Segundo a prefeitura, o Extre-

moz Junino foi um dos maiores even-
tos juninos da Grande Natal, que 
fomentou o comércio local, gerando 
várias oportunidades em geração de 
renda e divisas para o município de 
Extremoz. Ainda segundo a admi-
nistração municipal,  foi perceptível 
o aumento de visitantes na cidade, 
sobretudo devido à segurança.

CONTROLE

ESPERA DE 40 ANOS

Prefeitura de 
Extremoz instala 
ponto eletrônico

Barra do Rio 
receberá obras 
de drenagem

Desde novembro do ano 
passado, por uma iniciativa 
da Prefeitura de Extremoz, 
o município é dotado de um 
sistema de controle do ponto 
eletrônico biométrico.

A medida visa ao 
acompanhamento de 
frequência dos servidores 
públicos municipais, por meio 
de registro diário, de forma 
a melhorar a eficiência dos 
serviços públicos.

O drama vivido por mais 
de 40 anos pelos moradores 
da Praia de Barra do Rio, em 
Extremoz, está chegando ao 
fim. O prefeito Joaz Oliveira 
assinou no último dia 28 
a ordem de serviço para a 
drenagem da Praia.

Aguardada há décadas 
pelos moradores, a obra 
vai beneficiar centenas de 
famílias que sofrem com as 
águas pluviais.

Será construída uma casa 
de bombas com o que há de 
mais moderno, e toda a área 
será urbanizada.

A drenagem vai evitar os 
alagamentos, e a previsão é 
que o processo seja licitado no 
início de outubro.

RH acompanha frequência

FESTEJO

Extremoz Junino movimenta 
a cidade e gira a economia



14 AGORA TERÇA-FEIRAExtremoz www.agorarn.com.br 25.09.2018FINANÇAS

Gestão atual regularizou situação do município junto ao Cadastro Único
de Convênios. Município agora está apto a receber recursos federais

Gestão resolve 18 pendências 
no SPC dos Municípios, o Cauc

A atual gestão da Prefeitura de 
Extremoz regularizou a situação 
da administração municipal junto 
ao Cadastro Único de Convênios 
(CAUC), que funciona como uma 
espécie de "SPC da administração 
pública". Na prática, isso significa 
que o município está adimplente e 
apto a firmar convênios e receber 
transferências voluntárias do Go-
verno Federal. Atualmente, apenas 
13,1% dos municípios do Rio Grande 
do Norte estão em dia com o CAUC. 
Extremoz é um deles.

A retirada do município do Ca-
dastro Único de Convênios foi resul-
tado de um trabalho feito pela atual 
administração, que encontrou, ao as-
sumir a Prefeitura no início de 2017, 
18 irregularidades, que foram respon-
sáveis por deixar o município durante 
anos com o "nome sujo" no CAUC.

Devido a problemas com inadim-
plência por parte das administra-
ções municipais, resultado da crise 
financeira que as cidades enfrentam, 
mais de 80% dos municípios do Rio 
Grande do Norte estão irregulares 
junto ao CAUC. Essas prefeituras 
estão impedidas pela legislação de 
celebrar convênios com o Governo 
Federal, exceto nas áreas de saúde, 
educação e assistência social e emen-
das parlamentares impositivas.

Com a regularização, a Prefei-
tura de Extremoz entra para o rol 
dos municípios adimplentes junto 
à União e já tem garantidos com o 

Governo Federal diversos convênios 
de programas e importantes obras. 
“Esta é uma grande vitória para o 
nosso município, pois aumenta a 
nossa capacidade de investimento 
e a possibilidade de conseguirmos 

verbas junto ao Governo Federal. 
Podemos, com isso, buscar novas 
parcerias para implementar políti-
cas de desenvolvimento e inclusão 
social para a cidade de Extremoz. ”, 
comemorou o prefeito Joaz Oliveira.

Prefeitura atual resolveu 18 pendências deixadas pela gestão passada

DÍVIDAS DA GESTÃO ANTERIOR
As dívidas deixadas pela gestão passada somaram mais de R$ 38 milhões. Os débitos incluíam 

folha de pagamento, fornecedores, encargos sociais, entre outros. A atual gestão parcelou e 
quitou mais de R$ 15 milhões, dinheiro este que poderia ter sido utilizado em investimentos para o 
município, como construção de escolas, pavimentação de ruas e melhora da iluminação pública.

DÉBITOS PARCELADOS E PAGOS

INSS R$ 8.422.749,60

PASEP R$ 948.462,42

CONSIGNADO R$ 720.825,42

ATERRO SANITÁRIO R$ 93.458,77

CORREIOS R$ 62.108,24

FOLHA R$ 5.116.819, 68

TOTAL R$ 15.364.424,13 (PAGO)

QUADRO DE DÍVIDAS DEIXADAS

Folha de pagamento R$ 5. 599.799,86

Prefeitura com SAAE R$ 979.345,24

INSS R$ 19.943.461,20

FGTS R$ 3. 943.855,75

PASEP R$ 948.462,42

CONSIGNADOS R$ 720.825,42

DEMAIS CREDORES R$ 6.353.206,58

TOTAL R$ 38.488.956,57

BENEFÍCIO

Reunião visa 
geração de 
empregos

Em fevereiro de 2017, o 
prefeito Joaz Oliveira reuniu 
mais de 70 empresários 
da construção civil para 
informa-los sobre a 
disposição da Prefeitura de 
criar meios mais eficientes 
para que haja, nos processos, 
celeridade e segurança 
jurídica. A ideia é criar um 
ambiente econômico propício 
que gere emprego e renda 
para a população. 

Prefeito Joaz e empresários

INVESTIMENTO

Merenda de 
qualidade
para os alunos

A Prefeitura está 
priorizando a qualidade 
da merenda escolar dos 
estudantes, o que tem 
sido o diferencial da 
gestão e agradando a 
toda comunidade escolar. 
As escolas estão com as 
dispensas cheias de merenda 
de boa qualidade e preparada 
com acompanhamento de 
nutricionista. 

Dispensa cheia nas escolas
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Gestão atual quitou dívida na Caixa Econômica Federal que impedia 
servidores de poderem contrair empréstimos consignados no banco

Prefeitura paga R$ 700 mil e 
devolve crédito a servidores

O prefeito de Extremoz, Joaz 
Oliveira, assinou um acordo com a 
Caixa Econômica Federal para regu-
larizar uma dívida de empréstimos 
consignados da Prefeitura deixa-
da pela administração passada. O 
montante, de mais de R$ 700 mil, 
deixava aproximadamente 500 ser-
vidores municipais em situação de 
inadimplência.

Segundo o prefeito, a dívida era 
relativa a empréstimos feitos pelos 
funcionários do município através 
de consignados. Embora os valores 
tenham sido descontados dos con-
tracheques dos servidores, a gestão 
passada deixou de repassar os per-
centuais para o banco, o que gerou o 
débito de mais de R$ 700 mil.

A Prefeitura de Extremoz pagou 
o débito em parcelas, somando um 
total de R$ 700 mil.

“A recuperação da capacidade de 
crédito era algo muito esperado pelos 
servidores, que estavam há mais de 
um ano sem poder contrair emprés-
timos. A partir de agora, qualquer 
servidor de Extremoz poderá fazer 

empréstimos. Esse é mais um passo 
que a Prefeitura dá para organizar 
o município financeiramente, recu-
perando a dignidade e autoestima 

dos nossos servidores”, afirmou o 
prefeito Joaz Oliveira logo depois de 
assinar o acordo com a Caixa Econô-
mica Federal.

Prefeitura pagou débito em duas parcelas, totalizando R$ 700 mil

O prefeito de Extremoz, Joaz 
Oliveira, recebeu das mãos do pre-
sidente do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte, desembarga-
dor Expedito Ferreira, o Selo Dia-
mante de Bom Pagador, concedido 
pelo TJRN.

O prêmio é concedido aos mu-
nicípios que mantêm em dia o 
pagamento de todas as parcelas do 
precatório.

O prefeito Joaz Oliveira disse 
que o certificado representa o re-
conhecimento do esforço que está 
sendo feito para colocar as finanças 
dos municípios em dia. “Quando 
assumimos a prefeitura, encontra-
mos uma dívida que ultrapassava 
os R$ 38 milhões e hoje recebemos 
com muita alegria essa honraria 
concedida pelo TJ”, afirmou.

Ao todo, 63 entes públicos fo-

ram premiados pelo cumprimento 
em dia de suas obrigações com o 
pagamento de precatórios durante 
o ano de 2017. Juntos, os 60 mu-

nicípios e três autarquias repassa-
ram R$ 23 milhões para a Divisão 
de Precatórios do TJRN no ano 
passado.

Prêmio é concedido aos municípios que mantêm precatórios em dia

Administração de Extremoz recebe 
da Justiça "Selo de Boa Pagadora"

PRECATÓRIOS

COOPERAÇÃO

Extremoz ganha 
agências dos 
Correios

Três novas agências 
comunitárias dos Correios 
foram inauguradas em 
Extremoz durante a 
atual gestão muncipal. 
As novas unidades foram 
abertas graças a um 
termo de cooperação entre 
a Prefeitura, Correios e 
Câmara Municipal e estão 
funcionando na Escola 
Municipal Ricardo Afonso 
de Lima, em Santa Rita, e 
nas subsedes da Câmara em 
Pitangui e Araçá.

As agências funcionam 
todas as segundas, quartas 
e sextas-feiras, das 8h ao 
meio dia, para recebimento 
de correspondências. Com as 
novas unidades, a população 
do entorno não precisa 
mais se deslocar ao centro 
do município, onde há uma 
agência dos Correios, para 
receber suas encomendas.

“Essa é uma parceria 
muito importante para algo 
que a população desejava 
há muito tempo e que 
agora se tornou realidade 
após essa cooperação entre 
a Prefeitura, Câmara e 
Correios. Sem dúvida, é 
algo que vai ajudar muito 
a população, pois trará 
mais qualidade no serviço 
prestado e mais comodidade 
para as comunidades 
que serão assistidas pelo 
serviço”, afirma o prefeito de 
Extremoz, Joaz Oliveira.

As agências irão 
proporcionar atendimento 
de serviços básicos à 
população e de interesse 
social mediante prestação de 
serviços.

Participaram dos atos 
de instalação o presidente 
da Câmara, vereador Fábio 
Vicente; funcionários dos 
Correios; e a comunidade de 
Extremoz em geral.

Prefeitura fez parcerias
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A Lagoa de Extremoz ficou 
pequena para a multidão que foi 
comemorar a festa em homenagem 
às mães organizada pela prefeitura 
municipal.

Foi uma tarde inesquecível com 
sorteios de  prêmios, distribuição 
de presentes, brincadeiras, feirinha 
cultural, ações de saúde, serviços, 
danças e shows musicais.

Além do prefeito de Extremoz, 
Joaz Oliveira, vereadores, secretá-
rios municipais, servidores e popu-
lação em geral marcaram presença 
na festa, que foi um sucesso de pú-
blico e organização.

O prefeito Joaz afirmou que a 
intenção da festa foi promover um 
encontro para saudar as mães, que, 
para ele, são guardiãs das famílias 
e merecem todo o carinho e respeito. 

“O intuito da administração 
foi proporcionar alegria às mães 
com uma festa linda, pois as mães 
são sagradas. Nada mais justo que 
oferecer esta homenagem”, disse o 
prefeito Joaz Oliveira.

O gestor agradeceu ainda a 
todos que colaboraram para que a 
festa fosse realizada, destacando o 
empenho dos servidores envolvidos 
na ação. Multidão prestigiou festa

QUALIDADE DE VIDA

Município realizou festa
para as mães de Extremoz

CULTURA & LAZER

A Prefeitura de Extremoz ava-
liou positivamente as ações planeja-
das e executadas durante o Carna-
val. Durante os dias de festa, foram 
quatro polos festivos (Pitangui, Bar-
ra do Rio, Genipabu e Santa Rita) e 
atrações que valorizaram os artistas 
da terra. Além disso, a segurança, 
a organização e a participação do 
público marcaram os quatro dias da 
folia de momo em Extremoz.

A participação do público impul-
sionou a economia local, favorecendo 
a circulação de mercadorias e a apli-
cação de recursos no município. A 
segurança nos quatro polos contou 
com o apoio de duas novas viaturas 
recentemente adquiridas pela Pre-
feitura e entregues à Polícia Militar. 
As viaturas do tipo Amarok também 
permitiram o patrulhamento da orla.

Também foi reaberto no sábado 
de Carnaval, numa parceria entre 
Prefeitura, comerciantes e comu-
nidade em geral, o posto policial de 
Pitangui, que estava fechado havia 
12 anos. A Prefeitura equipou a 
unidade com eletrodomésticos como 
micro-ondas, gelágua, ventilador, 
cadeiras e colchões. Além disso, 
manterá um servidor à disposição do 
posto policial para serviços gerais de 
manutenção. A população de Pitan-
gui arrecadou recursos junto aos co-

merciantes para a compra de tintas 
e todo o material necessário para a 
reforma. A mão de obra também foi 
executada pela própria comunidade.

A presença da Polícia Civil tam-
bém foi percebida pelos foliões. Após 
solicitação feita pela Prefeitura, a 
Secretaria de Segurança do RN en-
viou para Pitangui a Delegacia Mó-
vel, que foi responsável por prender 
em flagrante um homem que estava 
passando notas falsas no comércio.

Os guarda-vidas e bombeiros 
civis também trabalharam em par-
ceria com a Prefeitura e garantiram 

a tranquilidade dos foliões. Os palcos 
dos eventos foram todos vistoriados 
e aprovados pelos bombeiros.

Durante todo o Carnaval, até à 
Quarta-feira de Cinzas, a Prefeitura 
deixou à disposição da população 
um plantão 24h na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) de Pitangui, como 
forma de reforçar o serviço de saúde 
à população nos dias de festa. Além 
desse reforço, a população também 
dispôs dos serviços do Hospital Mu-
nicipal Café Filho, que já funciona 
com médicos de plantão 24h, e ainda 
da UBS de Genipabu.

Participação do público impulsionou a economia local, favorecendo
a circulação de mercadorias e a aplicação de recursos no município

Festa foi nos polos de Pitangui, Barra do Rio, Genipabu e Santa Rita

Carnaval teve esquemas de 
saúde e segurança reforçados

FÉ

Paixão de Cristo 
marca Semana 
Santa na cidade

Em comemoração às 
festividades católicas da 
Semana Santa 2018, a 
Prefeitura de Extremoz 
promoveu o espetáculo 
da Paixão de Cristo em 
Genipabu, Araçá e nas Ruínas 
da Igreja de São Miguel 
Arcanjo.

As apresentações foram 
feitas pelo grupo de teatro 
Tesga, equipe com mais 
de 40 anos de estrada e 
com bastante tradição na 
montagem da Paixão de 
Cristo no Rio Grande do 
Norte.

Os espetáculos 
promovidos pela Prefeitura 
aconteceram no Domingo de 
Ramos, próximo aos quiosques 
de Genipabu; na segunda-
feira, na Praça de Araçá; e na 
quarta-feira, nas ruínas da 
Igreja de São Miguel Arcanjo, 
centro histórico do município. 
Todos os espetáculos 
aconteceram à noite, a partir 
das 19h.

A beleza do cenário, 
da atuação dos atores e da 
história em si encantou os 
espectadores que foram à 
praia assistir ao espetáculo.

Espetáculos foram à noite

Encenação em três locais

Público participou da peça


