
Divulgação

L
ocalizado no ponto mais estra-
tégico da costa brasileira, o
Porto de Natal precisou da Co-
pa do Mundo para tirar do pa-
pel o projeto da construção
de um terminal marítimo de

passageiros. Com a fase de licenças já em
desenvolvimento, a expectativa da Com-
panhia Docas do Rio Grande do Norte (Co-
dern), que administra o porto, é de que a
licitação seja feita até outubro próximo e
as obras possam ser iniciadas em dezem-
bro deste ano, com a perspectiva de con-
clusão até novembro de 2013.

Segundo o presidente da Codern,
Emerson Fernandes, o projeto de R$ 53,7
milhões prevê ainda a ampliação do ber-
ço para 229 metros e a implementação
de um dolfin de atracação com capacida-
de para segurar um navio com dimen-
sões de até 240 metros. "Esse projeto é
uma demanda antiga e com o tempo nós
fomos fazendo modificações e melho-
rias", afirma Fernandes.

Berço de atracação
Além do terminal de passageiros, o porto
também está investindo na construção de
um berço de 220 metros para se somar ao
de 140 metros já existente. A perspectiva
é de que o projeto orçado em R$ 108 mi-
lhões possibilitará o embarque e desem-
barque de passageiros de forma satisfató-
ria. O início desta obra também está pre-
visto para dezembro deste ano e a conclu-
são deve ocorrer em janeiro de 2013.

Ao todo o governo federal, por meio
da Secretaria de Portos, está garantindo
um montante de R$ 432 milhões para
obras portuárias do Rio Grande do Nor-
te, já incluídas a dragagem no Porto de
Natal e a ampliação do Terminal Salinei-
ro de Areia Branca (Tersab), mais conhe-
cido como Porto Ilha, além da ampliação
do cais e construção do terminal de pas-
sageiros do Porto de Natal.

Proimport
O programa do governo do Estado, que
pretende impulsionar as importações na
região nordeste pelo Porto de Natal, foi
engavetado. Segundo o presidente da Co-
dern, tal projeto pode sofrer alterações e
a expectativa é de que ele ainda possa ser
analisado. A intenção inicial do projeto
era ampliar em 30% as importações pelo
terminal da capital.

PortodeNatal iniciaconstrução
doterminaldepassageiros

Ampliação do berço
para 229 metros e
implementação de um
dolfin de atracação
de navios de 240
metros consumirão
R$ 53,7 milhões

Montante de R$ 432 milhões está sendo destinado pelo governo federal às obras portuárias do RN

Carentede infraestrutura,o
PortodeNatalédosmaisbem
situadosdacostabrasileira
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A
previsão da Prefeitura de
Natal é de que a proposta
básica do Veículo Leve so-
bre Trilhos (VLT) feita em
parceria com o governo do
Estado — por se estender,

também, pela região metropolitana da ca-
pital — e apresentada ao governo federal
para a obtenção R$ 130 milhões tende a
ser aprovada em pouco mais de um mês.
Até o final de julho ela programa iniciar o
detalhamento do projeto executivo. "Na-
tal viverá um grande choque de desenvol-
vimento. A Copa é uma oportunidade ím-
par. Elaboramos bons projetos e agora é
correr para executar obras", entusiasma-
se a prefeita Micarla de Souza.

Prioridade número 1
O VLT é a mais importante obra de mobili-
dade urbana a ser construída em Natal
com vistas à Copa do Mundo de 2014 — a
cidade é uma das 12 capitais de Estado
que sediarão jogos.

Dará, também, contribuição decisiva pa-
ra amenizar nos próximos anos os constan-

tes congestionamentos que já assolam o
trânsito local. Nesta 1ª fase o VLT vai utili-
zar a linha férrea já existente, que liga o
bairro da Ribeira, na velha Natal, a Extre-
moz (município da Região Metropolitana)
e absorver parte dos 450 mil passageiros
por dia que se utilizam do sistema de ôni-
bus nessa área . O projeto prevê, também,
a modernização da ferrovia e das estações.
Além do VLT, estão sendo projetados ou-
tros empreendimentos para melhorar o
sistema viário da cidade, como pontes, tú-
neis, viadutos e obras de arte. Ao todo,
estão sendo estimados R$ 600 milhões
em desembolsos ao longo de três anos,
dos quais já estão aprovados R$ 280 mi-
lhões por intermédio de recursos do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento
(PAC) 2 das Grandes Cidades.

São R$ 130 milhões para o VLT e R$ 150
milhões para a implantação e reestrutura-
ção de 31 quilômetros de corredores ex-
clusivos e semiexclusivos de transpor-
tes públicos, com reformulação de abri-
gos para passageiros e recapeamento as-
fáltico, dentre outros benefícios.

VeículoLevesobre
Trilhosmudarácidade
Ligando o bairro da Ribeira a Extremoz, o VLT vai utilizar a
linha férrea já existente e transportar 450 mil pessoas ao dia

TEXTO ARISTEU MOREIRA

VLTaser implantadoemNatal
segueomodelodoque jácircula
naregiãodeCariri, noCeará
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