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cial, escola de agentes, sala de
professores, diretoria, salas de
aula, dormitórios femininos e
masculinos e banheiros.

Antes da reforma, o estado
da estrutura era de desgaste.
“O prédio não teve planeja-
mento de uso nesses últimos
20 anos, estando hoje subuti-
lizado”, destaca o Governo do
Estado. A perspectiva após a
reforma é oferecer “uma estru-
tura completa que permite di-
versificação na realização de
eventos de diferentes portes e
características”.

A obra faz parte de um pa-

cote de intervenções para a re-
cuperação e reabilitação do
Centro Administrativo. O to-
tal de recursos investidos ultra-
passa os R$ 22 milhões. Os ser-
viços são viabilizados com re-
cursos do programa Governo
Cidadão. Diversos prédios e se-
cretarias já passaram por refor-
mas, como a Governadoria, Se-
cretaria de Estado de Planeja-
mento e Controladoria-Geral
do Estado e Secretaria de Tri-
butação.

Papódromo
O papa João Paulo II visi-

tou Natal em 12 de outubro de
1991, data em que se comemo-
ra o dia santificado da Padroei-
ra do Brasil, Nossa Senhora de
Aparecida. Veio para partici-
par do XII Congresso Eucarís-
tico Nacional. João Paulo II
passou 24 horas em Natal, ten-
do celebrado no dia 13 de ou-
tubro uma missa no papódro-
mo, construído no Centro Ad-
ministrativo para receber mi-
lhares de pessoas. 

Na ocasião, o Papa foi rece-
bido pelo então presidente Fer-
nando Collor de Melo e pelo mi-
nistro das Relações Exteriores

do Brasil, Francisco Rezek,
além do governador do Rio
Grande do Norte, José Agripi-
no Maia. O arcebispo metropo-
litano de Natal era Dom Heitor
de Araújo Sales.

João Paulo II fazia em Natal
a primeira escala de uma segun-
da visita ao país. A primeira foi
em julho de 1980, quando ficou
conhecido como “João de
Deus”. A importância de João
Paulo II para a Igreja Católica
do RN também se deve ao fato
de que foi ele o responsável pe-
la beatificação dos 30 Proto-
mártires de Uruaçu e Cunhaú.

Um ano depois de ser lici-
tada, a obra do Papódro-
mo João Paulo II, no

Centro Administrativo do Go-
verno do Estado, ainda está em
andamento. Orçada em R$ 8,5
milhões, a reforma tinha previ-
são para ser concluída em seis
meses, segundo o cronograma
disponível no edital de licitação,
mas alcança cerca de dez meses.
A fase atual ainda é de instala-
ção das vigas de ferro para a co-
bertura do local. Toda fase de
acabamento ainda não come-
çou.

A obra é financiada com re-
cursos do Banco Mundial atra-
vés do programa Governo Cida-
dão. Segundo os registros do
Diário Oficial do Estado, a razão
dos atrasos foi quebra da ordem
cronológica de pagamentos, em
decorrência da falta de recursos
financeiros, para evitar parali-
sação de outros serviços. Até ou-
tubro deste ano, R$ 4 milhões
foram pagos à Certa Constru-
ções Civis e Industriais LTDA,
responsável pela obra. 

O objetivo é restaurar o lo-
cal para ser um centro de even-
tos. Para isso, a restauração en-
globa: camarins, secretarias, de-
pósitos, sala de aquecimento,
coxia, palco, copa, camarote, sa-
la de ensaio, bilheteria e banhei-
ros para o público e internos.
Um restaurante popular, que
já havia no local, também vai ser
mantido.

Além dessa estrutura, o pré-
dio também vai ser utilizado pa-
ra a academia de polícia em um
pavimento superior. Segundo o
projeto básico, elaborado em
abril de 2018 pela empresa ATP
Engenharia, vão ser instalados
laboratórios de informática,
triagem, atendimento psicosso-

« PAPÓDROMO » Após um ano da licitação, a obra de reforma do Papódromo João Paulo II, no Centro 
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R$ 4 milhões 
foram pagos na obra do
Papódromo

R$ 8,5 milhões 
é o orçamento total da obra

R$ 22 milhões 
é o custo total da obra do
Centro Administrativo

Fonte: Governo do Estado

A fase atual da obra ainda é a de instalação das vigas de ferro para a cobertura do local, precisando fazer todo o acabamento, o que leva mais tempo 
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