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Francisco do PT chama Nelter de 
bravateiro e criador de factóides
Petista disse que emedebista apresenta postura de um “oposicionista a qualquer custo”

Troca de farpas

“S e o deputado diz ter in-
dícios de roubalheiras 
e não os aponta, com 

provas, no mínimo, Nelter Quei-
roz está prevaricando”, decla-
rou o deputado estadual Fran-

cisco do PT, sobre as falas do seu 
colega Nelter Queiroz (MDB), 
que fez acusações conta o go-
verno de Fátima Bezerra (PT).
Segundo Francisco, o estilo “bra-
vateiro” de Nelter já é conhecido, 

principalmente, “por criar factoi-
des”, que seriam uma especia-
lidade do parlamentar. Francis-
co, numa entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, não se intimidou e 
mandou um recado para o eme-

debista: “Sobre denúncias, é im-
portante frisar que a imunidade 
parlamentar é uma prerrogati-
va, que não pode ser confundida 
com irresponsabilidade no exer-
cício de mandatos”.

Banco do Nordeste vai investir este ano R$ 145 milhões para fi nanciar quem queira adquirir e instalar placas solares 
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Federação do PT com 
PSB terá reação no 
tabuleiro socialista 

__PÁG.2

__PÁG.6

__PÁG.13

Marcelo Hollanda

Ney Lopes

Simone Silva

O ator Lima Duarte é um homem 
velho e generoso. 

Hoje, 22, o centenário de nascimento 
de Leonel Itagiba de Moura Brizola.

Potiguar Fernandinho Campos na 
tela da Globo, neste domingo.

 Cúpulas do PT e do PSB 
decidiram pedir mais prazo 
ao TSE para formalizar uma 
possível federação.

__PÁG.3

Ônibus

De acordo com o Sintro, ha-
verá nova audiência entre repre-
sentantes dos rodoviários e das 
empresas na próxima semana. 
Suspensão é até quarta-feira.

Rodoviários 
suspendem 
greve em Natal

__PÁG.11

__PÁG.3

RN

Cenário para chuvas é fa-
vorável para o período de fe-
vereiro a abril de 2022 no Nor-
deste do Brasil. Para a região 
do semiárido potiguar, prog-
nóstico é de boas chuvas.

Trimestre com 
chuvas “acima 
do normal”, 
prevê Emparn

__PÁG.10

Natal

 A Prefeitura de Natal alerta 
os contribuintes que têm par-
celamentos de negociações 
realizadas em outros anos pa-
ra que não deixem de honrar 
com seus pagamentos. 

Prefeitura alerta 
contribuintes 
sobre quitação 
de parcelamento 

__PÁG.12

Medidas

Fala do ministro foi após 
participações de autoridades 
do FMI e do Banco Central Eu-
ropeu, no Fórum Econômico.

Paulo Guedes: 
experiência 
ajuda Brasil 
contra inflação

__PÁG.8

__PÁG. 11

Crédito financia autogeração residencial de energia no RN
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Em tempos de tantos fe-
minicídios e lembranças 
de julgamentos nos quais 

homens saíram impunes dos 
tribunais depois de alegarem 
defesa da honra ao matarem 
suas mulheres, uma tragédia 
ocorrida há mais de 90 anos faz 
pensar.

Era uma tarde quente de 26 
de dezembro de 1929 no Rio de 
Janeiro, quando a escritora Syl-
via Serafim Thibau, uma espé-
cie de socialite da época, entrou 
furiosa na redação do jornal 
“Crítica” perguntado por Mário 
Rodrigues, dono do folhetim e 
redator-chefe.

Ninguém poderia imaginar 
que uma mulher magra, meti-
da dentro de um vestido de cin-
tura baixa verde-água, chapéu 
cloche e sapatos de saltinho 
marfim no mesmo tom, sairia 
de lá presa em flagrante depois 
de dar dois tiros com um insig-
nificante 22 na barriga do filho 
do dono do jornal, Roberto, de 
apenas 23 anos.

Ele foi o autor de um dese-
nho publicado na primeira pá-
gina que maculou a honra da 
mulher.

Roberto, irmão do drama-
turgo Nelson Rodrigues, era o 
responsável pelas ilustrações do 
“Crítica” e morreu três dias de-
pois no hospital.

Sylvia, na época com 27 
anos, vivia uma ruidosa e inco-
mum separação do marido e foi 
para o jornal decidida a matar 
alguém. Na falta do pai foi um 
dos filhos.

Rendida pelo repórter de 
polícia Garcia de Almeida, Syl-
via teria dito com a maior frie-
za do mundo: “Vim para matar 
o Mário, matei o filho. Estou sa-

tisfeita”.
Destroçado, Mário Rodri-

gues morreu de trombose cere-
bral três meses depois da tragé-
dia. E, como era de se esperar, o 
julgamento de Sylvia foi marca-
do por uma dura campanha fei-
ta pelo jornal.

Foi o primeiro julgamento 
da história do Brasil transmitido 
ao vivo pelo rádio. No fim, Sylvia 
foi absolvida pela tese da defe-
sa da honra, que a fez perder o 
controle após ter sido caluniada 
e difamada pelo jornal.

Foi uma exceção histórica à 
regra e bastante discutível tam-
bém, como a maioria das sen-
tenças nesse tipo de caso.

Até hoje não se sabe se o 
resultado foi fruto da conduta 
sensacionalista do jornal, que 
despertava forte antipatia de 
muitos; se foi pela posição so-
cial da ré ou se lavar a honra 
com sangue já era uma a tese 
unisex válida para quem podia 
pagar bons advogados.

Seja como for, o assunto vol-
ta e meia é lembrado por envol-
ver a família de Nelson Rodri-
gues, um dos grandes nomes na 
crônica e da dramaturgia nacio-
nal.

Foi tema de um famoso pro-
grama policial chamado “Linha 
Direta”, da Rede Globo, descon-
tinuado pela emissora no início 
de 2008, sob protesto de várias 
entidades ligadas aos Direitos 
Humanos.

A história de uma mulher 
que matou um homem na de-
fesa da honra em 1929 e foi ab-
solvida.

Em tempo, Sylvia suicidou-
-se em 1936 depois de ser aban-
donada por um tenente-avia-
dor pelo qual se apaixonou.

Mata pela honra e é absolvida

O VELHO SÁBIO. O ator Lima 
Duarte é um homem velho e, co-
mo todo homem velho que sou-
be envelhecer, é generoso.

Parceiro de Regina Duarte 
em “Roque Santeiro”, em 1985, 
ele publicou esta semana um ví-
deo em seu Instagram, com um 
carinhoso recado para a colega 
de trabalho.   Primeiro, lembrou 
os bons tempos de par românti-
co com Regina. Depois, foi para 
o que interessava: a curiosa re-
lação dela com o presidente Jair 
Bolsonaro. “Deus, tira a mão daí, 
meu Pai. Tira a mão daí. Tanta 
sujeira na mão”, disse o ator de 91 
anos, tendo a seguinte legenda 
no vídeo: “Minha querida viúva 
Porcina. Trabalhamos por tan-
to tempo juntos e vivemos mo-
mentos tão gloriosos. São dessas 
lembranças boas que eu quero 
me recordar de você!”.

SACO CHEIO. Eleito na onda 
do Bolsonarismo, como muitos 
outros, o ex-ator pornô Alexan-
dre Frota não quer mais saber de 
Brasília e da Câmara Federal pa-
ra a qual não deverá mais se can-
didatar. “Estou de saco cheio”, 
declarou esta semana.

O problema é que agora ele 
pensa em voos mais modestos, 
mas preocupantes, pois voltou a 
atenção para a Assembléia ou a 
prefeitura do Rio no futuro pró-
ximo. Assembléia vá lá, mas pre-
feitura...

FÁBIO 22. Querendo muito 
dar um novo passo na vida políti-
ca depois da era Bolsonaro, o mi-
nistro das Comunicações, Fábio 
Faria (PSD), não tem o menor 
pudor (a exemplo do seu princi-
pal adversário a uma vaga no Se-
nado, Rogério Marinho), de pri-
vilegiar seu reduto eleitoral.

Fábio escolheu as 23 estações 
de trem que ligam Natal à região 
metropolitana para instalar pon-
tos de acesso à internet do pro-
jeto Wi-fi Brasil. Não existe nada 
parecido no Brasil para instala-
ção do programa.

ROGÉRIO 22 Já o ministro do 
Desenvolvimento Regional, Ro-
gério Marinho, direcionou R$ 1,4 
milhão do chamado orçamento 
secreto para a obra de um miran-
te turístico vizinho a um terreno 
onde construirá um condomínio 
privado no município de Mon-
te das Gameleiras, no agreste do 
RN. Isso é apetite.

MARCELO HOLLANDAOpinião
pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

O Congresso Nacional começa 
o ano com 36 vetos do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 

pendentes de votação. Para rejei-
tar um veto é necessária a maio-
ria absoluta de votos, ou seja, pelo 
menos 257 votos de deputados e 
41 de senadores. O mais recente é 
o 10/22, que retirou 14 dispositivos 
do PL 4199/20, transformado na 
Lei 14.301/22, que criou o Progra-
ma de Estímulo ao Transporte por 
Cabotagem (BR do Mar). O projeto 
foi aprovado em dezembro/2021.

Esse programa libera, de forma 
progressiva, o uso de navios estran-
geiros na navegação de cabotagem 
do Brasil, sem a obrigação de con-
tratar a construção de embarca-
ções em estaleiros brasileiros.

ADOÇÃO. O veto mais anti-
go aguardando votação é o Vet 
14/21, total ao PL 8219/14. O pro-
jeto, aprovado na Câmara em de-
zembro/2019, altera o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) 
para prever tentativas de reinser-
ção familiar da criança ou do ado-
lescente antes da decisão definitiva 
de adoção.

De acordo com o PL, a adoção 
só deve ser concretizada depois de 
esgotados os recursos de manuten-
ção da criança ou adolescente na 
família natural ou extensa e “as ten-
tativas de reinserção”.

TRATAMENTO DO CÂNCER. O 
veto total (Vet 41/21) ao projeto que 
trata do acesso a tratamentos anti-
neoplásicos domiciliares de uso 
oral por usuários de planos de saú-
de (PL 6330/19). O texto foi aprova-
do pela Câmara em julho/2021.

O PL poderia beneficiar mais de 
50 mil pacientes com tratamento 
em casa, sem necessidade de inter-
nação hospitalar. De acordo com o 
Executivo, “o alto custo dos antine-
oplásicos orais” poderia compro-
meter a “sustentabilidade do mer-
cado de planos privados de assis-
tência à saúde”.

QUEBRA DE PATENTES.  O PL 
12/21, que permite ao governo fe-
deral quebrar a patente para pro-
duzir medicamentos e vacinas nos 

casos de emergência nacional ou 
internacional em saúde, foi vetado 
parcialmente e transformado na 
Lei 14.200/21. O texto foi aprovado 
pela Câmara em julho/2021.

Os parlamentares precisam 
analisar os 5 dispositivos vetados 
pelo presidente (VET 48/21), que 
determinam a quebra temporária 
de patentes de vacinas e insumos 
em períodos de emergência ou es-
tado de calamidade pública.

ABSORVENTES HIGIÊNICOS.  
Também na pauta está o veto à dis-
tribuição gratuita de absorventes 
para estudantes dos ensinos fun-
damental e médio, mulheres em 
situação de vulnerabilidade e mu-
lheres detidas (VET 59/21). O veto 
refere-se ao PL 4968/19, da deputa-
da Marília Arraes (PT-PE), aprova-
do pela Câmara em agosto/2021 e 
transformado na Lei 14.214/21.

O governo alega que “os itens 
não se enquadram nos insumos 
padronizados pelo SUS, não se 
encontram na Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais e ao 
princípio da universalidade, da in-
tegralidade e da equidade no aces-
so à saúde do SUS”.

ELETROBRAS. O veto parcial 
(Vet 36/21) ao PL de conversão que 
modificou a MP de privatização da 
Eletrobras (MP 1031/21). O texto foi 
aprovado em maio/2021 e transfor-
mado na Lei 14.182/21. Bolsonaro 
vetou artigos como a possibilidade 
dos demitidos após a privatização 
adquirirem ações da empresa com 
desconto e a permissão para que os 
demitidos até um ano após a priva-
tização sejam realocados em outras 
empresas públicas. 

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. O 
veto total (vet 8/22) ao PLC 46/21, 
aprovado em dezembro/2021 e que 
institui um programa de renegocia-
ção de dívidas para micros e peque-
nas empresas. Na mensagem de ve-
to, o governo alega vício de incons-
titucionalidade e contrariedade ao 
interesse público, pois o benefício 
fiscal implicaria em renúncia de re-
ceita, violando a LRF. 

Congresso inicia ano com 
36 vetos presidenciais 
pendentes de votação
É preciso maioria absoluta de votos para 
rejeitar o veto, ou seja, 298 votos; ainda não 
há previsão de análise pelos congressistas
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Diante da falta de acordo para fechar alian-
ças nos Estados, as cúpulas do PT e do 
PSB decidiram pedir mais prazo ao Tri-

bunal Superior Eleitoral (TSE) para formalizar 
uma possível federação partidária. Na prática, is-
so significa adiar a união em torno dessa etapa.   
O prazo para que as federações sejam registradas 
termina em 2 de abril, seis meses antes das elei-
ções. Na avaliação de dirigentes do PT e do PSB, 
o prazo é muito curto.

Sem a federação, o PSB no Rio Grande do 
Norte terá que mudar sua estratégia. O deputa-
do federal Rafael Motta corre riscos de sair à re-
eleição no partido, com nominata fabricada pe-
los socialistas. Comparando votações de 2014 
e 2018, anos que concorreu, Rafael teve per-
da de votos. Na primeira campanha, Rafael te-
ve 176.239 votos. Em 2018, a votação caiu para 

82.791 sufrágios, tendência da maioria da banca-
da. Em quatro anos foram 94 mil votos a menos. 
Um caminho fácil é mudar de partido ir assinar 
a ficha do PT. 

Na bancada da Assembleia, Hermano Mo-
rais e Souza Neto não estão gostando da ideia 
de ir para a reeleição sem federação com o PT. 
Os dois novos socialistas torcem em sair unidos 
com o PT. Eles calculam ter mais votos que os 
deputados Francisco do PT e Isolda Dantas, por 
exemplo. Especulações da chegada de George 
Soares, por exemplo, só assustam mais a tese. 
George tem uma estrutura maior e hoje coman-
da a Ceasa e indicou o adjunto da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídri-
cos (Semarh). Aumentou bases. Ainda votaria 
no deputado João Maia (PL), da bancada bolso-
narista.  

Federação do PT com PSB mostra obstáculos e 
terá reação no tabuleiro socialista potiguar

ONDE? Depois que recebeu uma obra de cerca de R$ 40 milhões pa-
ra São Gonçalo do Amarante, o prefeito Paulo Emídio (Pros) não sabe 
se vai com João Maia e o PL apoiar o grupo de Bolsonaro ou se fica com 
Zenaide Maia/Jaime Calado com o PT local. A nova ponte dos Márti-
res será a maior marca que Paulinho como prefeito deixará na cidade. 

NEM LÁ, NEM LÔ. Em Mossoró, a bancada do MDB não apoiará nem 
Garibaldi Filho e nem Henrique Alves, para deputado federal. Os vere-
adores Costinha e Lucas das Malhas acompanharão o prefeito Allyson 
Bezerra, que apoia o Lawrence Amorim a deputado federal. Já Carmem 
Júlia, filha ex-vereadora Izabel Montenegro, é tido como dúvida. 

MOSSORÓ. O chefe de Gabinete da Semtas, Saulo Spinelly, que já 
atua no sttaf da campanha de Adjuto Dias para deputado estadual, 
também começa a ajudar a campanha do ex-deputado Henrique Alves 
para federal. Saulo cuidou de toda a agenda de Henrique em Mossoró 
e articulou entrevistas na imprensa. O auxiliar do prefeito Álvaro Dias 
não esconde sua preferência por Henrique. 

NEM TODOS. O prefeito Allyson Bezerra admitiu, em entrevista ao 
Foro de Moscow, que não será possível fazer todos os vereadores da ba-
se votarem nos seus candidatos nas disputas para deputado estadual e 
federal. “Temos situações de vereadores que tem a sua vontade política 
de ser candidato e temos outros que ‘dizem olha prefeito eu voto com o 
senhor, mas tenho compromissos com outros candidatos”, disse.

“Se o deputado diz ter (in-
dícios de roubalheiras) 
e não os aponta, com 

provas, no mínimo, Nelter Quei-
roz está prevaricando”, declarou 
o líder do governo estadual na 
Assembleia Legislativa do RN,  
deputado estadual Francisco do 
PT, sobre as declarações do de-
putado Nelter Queiroz (MDB), 
que afirmou  ter fortes indícios 
de “roubalheiras” em licitações 
realizadas pelo governo de Fáti-
ma Bezerra (PT).

Segundo Francisco, o esti-
lo “bravateiro” de Nelter já é co-
nhecido, principalmente, “por 
criar factoides”, que seriam uma 
especialidade do parlamentar. 
Ele não se intimidou e mandou 
um recado para o emedebista: 
“sobre denúncias, é importan-
te frisar que a imunidade parla-
mentar é uma prerrogativa, que 
não pode ser confundida com ir-
responsabilidade no exercício de 
mandatos”, afirmou.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta sexta-feira 21, 
o deputado Francisco do PT des-

tacou que Nelter fez uma denún-
cia muito séria e levantou sus-
peitas sobre um enorme conjun-
to de servidores(as) envolvidos 
nos processos licitatórios.

Para ele, a postura de Nelter 
é de um “oposicionista a qual-
quer custo, que escolhe o cami-
nho da construção de uma nar-
rativa que não encontra respal-
do na realidade. Talvez aí resida 
a decepção de quem apostou 
no quanto pior, melhor e, ago-
ra, não lhe resta alternativa a não 
ser o apego aos factóides, brava-
tas e denuncismo”.

O petista disse não fazer ideia 
dos motivos para as acusações fei-
tas pelo emedebista. “Acabamos 
de concluir uma CPI e não houve 
absolutamente nenhuma denún-
cia de desvio de dinheiro ou cor-
rupção por parte de servidores(as) 
ou agentes políticos”, destacou.

“Bravateiro e criador de factóides”, 
diz Francisco sobre Nelter Queiroz
Para deputado, Fátima está reconstruindo um RN destroçado do ponto de vista fiscal, financeiro e estrutural

Francisco disse ser favorável à aliança PT-MDB e que discurso de Nelter é irreal

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Adenilson Costa
Repórter de Política

Segundo Francisco do PT, ao 
contrário do que apontou Nelter 
Queiroz, a “governadora Fátima 

está reconstruindo um Estado 
destroçado do ponto de vista fis-
cal, financeiro e da sua infraestru-
tura. Os compromissos da gover-
nadora estão sendo mais do que 
cumpridos”, explicou.

Para ele, o Estado está em ou-
tro patamar hoje, se comparado 
à herança deixada em dezembro 
de 2018. “Portanto, este discurso 
de Nelter não encontra apoio na 
realidade. Hoje, não apenas os 
mais pobres estão incluídos nas 
políticas públicas do Estado, co-
mo as ações governamentais que 
ultrapassam a Reta Tabajara e se 

espalham pelo interior. Mesmo 
diante do caos herdado, nosso 
governo avança nos investimen-
tos em segurança pública, na 
educação com os IERNs. O proje-
to Governo Cidadão foi resgatado 
e os investimentos estão por toda 
a região. A política de investimen-
tos na interiorização e regionali-
zação da saúde, servidores com 
salários em dia, políticas de segu-
rança hídrica em andamento, en-
fim são muitas ações que benefi-
ciam especialmente os mais vul-
neráveis do nosso Estado”, frisou 
Francisco.

Já em relação às críticas feitas 
por Nelter, que chamou a gover-
nadora Fátima Bezerra de “fraca”, 
“desgastada” e “rejeitada” politi-
camente, Francisco esclareceu 
que não é isso que as pesquisas 
não mostram. “Para o desespero 
de quem apostava neste cenário. 
Aliás, são os mesmos que até on-
tem ajudaram a quebrar o nosso 
RN e, agora, não se conformam 
com um governo sério e com 
muita capacidade para o diálo-
go”, reiterou Francisco.

FAVORÁVEL À ALIANÇA PT e 
MDB.  Francisco do PT já afirmou 
ser favorável à aliança política 
entre o PT e MDB no Rio Gran-
de do Norte. “Sobre as conversas 
com Garibaldi e lideranças políti-
cas estaduais, elas fazem parte de 
um contexto inerente à democra-
cia e à política de alianças, que se 
dão também no âmbito nacional. 
Eu vejo Nelter agora ‘muito pre-
ocupado’ com o MDB. Mas, em 
muitos municípios, nas eleições 
locais, ele se posiciona contra o 
próprio partido. Posso citar aqui 
o exemplo de Parelhas, onde há 
muito tempo ele é ferrenho ad-
versário do seu próprio partido”, 
finalizou Francisco. 

Fátima está 
reconstruindo 
o RN
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Em tempos de tantos fe-
minicídios e lembranças 
de julgamentos nos quais 

homens saíram impunes dos 
tribunais depois de alegarem 
defesa da honra ao matarem 
suas mulheres, uma tragédia 
ocorrida há mais de 90 anos faz 
pensar.

Era uma tarde quente de 26 
de dezembro de 1929 no Rio de 
Janeiro, quando a escritora Syl-
via Serafim Thibau, uma espé-
cie de socialite da época, entrou 
furiosa na redação do jornal 
“Crítica” perguntado por Mário 
Rodrigues, dono do folhetim e 
redator-chefe.

Ninguém poderia imaginar 
que uma mulher magra, meti-
da dentro de um vestido de cin-
tura baixa verde-água, chapéu 
cloche e sapatos de saltinho 
marfim no mesmo tom, sairia 
de lá presa em flagrante depois 
de dar dois tiros com um insig-
nificante 22 na barriga do filho 
do dono do jornal, Roberto, de 
apenas 23 anos.

Ele foi o autor de um dese-
nho publicado na primeira pá-
gina que maculou a honra da 
mulher.

Roberto, irmão do drama-
turgo Nelson Rodrigues, era o 
responsável pelas ilustrações do 
“Crítica” e morreu três dias de-
pois no hospital.

Sylvia, na época com 27 
anos, vivia uma ruidosa e inco-
mum separação do marido e foi 
para o jornal decidida a matar 
alguém. Na falta do pai foi um 
dos filhos.

Rendida pelo repórter de 
polícia Garcia de Almeida, Syl-
via teria dito com a maior frie-
za do mundo: “Vim para matar 
o Mário, matei o filho. Estou sa-

tisfeita”.
Destroçado, Mário Rodri-

gues morreu de trombose cere-
bral três meses depois da tragé-
dia. E, como era de se esperar, o 
julgamento de Sylvia foi marca-
do por uma dura campanha fei-
ta pelo jornal.

Foi o primeiro julgamento 
da história do Brasil transmitido 
ao vivo pelo rádio. No fim, Sylvia 
foi absolvida pela tese da defe-
sa da honra, que a fez perder o 
controle após ter sido caluniada 
e difamada pelo jornal.

Foi uma exceção histórica à 
regra e bastante discutível tam-
bém, como a maioria das sen-
tenças nesse tipo de caso.

Até hoje não se sabe se o 
resultado foi fruto da conduta 
sensacionalista do jornal, que 
despertava forte antipatia de 
muitos; se foi pela posição so-
cial da ré ou se lavar a honra 
com sangue já era uma a tese 
unisex válida para quem podia 
pagar bons advogados.

Seja como for, o assunto vol-
ta e meia é lembrado por envol-
ver a família de Nelson Rodri-
gues, um dos grandes nomes na 
crônica e da dramaturgia nacio-
nal.

Foi tema de um famoso pro-
grama policial chamado “Linha 
Direta”, da Rede Globo, descon-
tinuado pela emissora no início 
de 2008, sob protesto de várias 
entidades ligadas aos Direitos 
Humanos.

A história de uma mulher 
que matou um homem na de-
fesa da honra em 1929 e foi ab-
solvida.

Em tempo, Sylvia suicidou-
-se em 1936 depois de ser aban-
donada por um tenente-avia-
dor pelo qual se apaixonou.

Mata pela honra e é absolvida

O VELHO SÁBIO. O ator Lima 
Duarte é um homem velho e, co-
mo todo homem velho que sou-
be envelhecer, é generoso.

Parceiro de Regina Duarte 
em “Roque Santeiro”, em 1985, 
ele publicou esta semana um ví-
deo em seu Instagram, com um 
carinhoso recado para a colega 
de trabalho.   Primeiro, lembrou 
os bons tempos de par românti-
co com Regina. Depois, foi para 
o que interessava: a curiosa re-
lação dela com o presidente Jair 
Bolsonaro. “Deus, tira a mão daí, 
meu Pai. Tira a mão daí. Tanta 
sujeira na mão”, disse o ator de 91 
anos, tendo a seguinte legenda 
no vídeo: “Minha querida viúva 
Porcina. Trabalhamos por tan-
to tempo juntos e vivemos mo-
mentos tão gloriosos. São dessas 
lembranças boas que eu quero 
me recordar de você!”.

SACO CHEIO. Eleito na onda 
do Bolsonarismo, como muitos 
outros, o ex-ator pornô Alexan-
dre Frota não quer mais saber de 
Brasília e da Câmara Federal pa-
ra a qual não deverá mais se can-
didatar. “Estou de saco cheio”, 
declarou esta semana.

O problema é que agora ele 
pensa em voos mais modestos, 
mas preocupantes, pois voltou a 
atenção para a Assembléia ou a 
prefeitura do Rio no futuro pró-
ximo. Assembléia vá lá, mas pre-
feitura...

FÁBIO 22. Querendo muito 
dar um novo passo na vida políti-
ca depois da era Bolsonaro, o mi-
nistro das Comunicações, Fábio 
Faria (PSD), não tem o menor 
pudor (a exemplo do seu princi-
pal adversário a uma vaga no Se-
nado, Rogério Marinho), de pri-
vilegiar seu reduto eleitoral.

Fábio escolheu as 23 estações 
de trem que ligam Natal à região 
metropolitana para instalar pon-
tos de acesso à internet do pro-
jeto Wi-fi Brasil. Não existe nada 
parecido no Brasil para instala-
ção do programa.

ROGÉRIO 22 Já o ministro do 
Desenvolvimento Regional, Ro-
gério Marinho, direcionou R$ 1,4 
milhão do chamado orçamento 
secreto para a obra de um miran-
te turístico vizinho a um terreno 
onde construirá um condomínio 
privado no município de Mon-
te das Gameleiras, no agreste do 
RN. Isso é apetite.

MARCELO HOLLANDAOpinião
pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

O Congresso Nacional começa 
o ano com 36 vetos do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 

pendentes de votação. Para rejei-
tar um veto é necessária a maio-
ria absoluta de votos, ou seja, pelo 
menos 257 votos de deputados e 
41 de senadores. O mais recente é 
o 10/22, que retirou 14 dispositivos 
do PL 4199/20, transformado na 
Lei 14.301/22, que criou o Progra-
ma de Estímulo ao Transporte por 
Cabotagem (BR do Mar). O projeto 
foi aprovado em dezembro/2021.

Esse programa libera, de forma 
progressiva, o uso de navios estran-
geiros na navegação de cabotagem 
do Brasil, sem a obrigação de con-
tratar a construção de embarca-
ções em estaleiros brasileiros.

ADOÇÃO. O veto mais anti-
go aguardando votação é o Vet 
14/21, total ao PL 8219/14. O pro-
jeto, aprovado na Câmara em de-
zembro/2019, altera o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) 
para prever tentativas de reinser-
ção familiar da criança ou do ado-
lescente antes da decisão definitiva 
de adoção.

De acordo com o PL, a adoção 
só deve ser concretizada depois de 
esgotados os recursos de manuten-
ção da criança ou adolescente na 
família natural ou extensa e “as ten-
tativas de reinserção”.

TRATAMENTO DO CÂNCER. O 
veto total (Vet 41/21) ao projeto que 
trata do acesso a tratamentos anti-
neoplásicos domiciliares de uso 
oral por usuários de planos de saú-
de (PL 6330/19). O texto foi aprova-
do pela Câmara em julho/2021.

O PL poderia beneficiar mais de 
50 mil pacientes com tratamento 
em casa, sem necessidade de inter-
nação hospitalar. De acordo com o 
Executivo, “o alto custo dos antine-
oplásicos orais” poderia compro-
meter a “sustentabilidade do mer-
cado de planos privados de assis-
tência à saúde”.

QUEBRA DE PATENTES.  O PL 
12/21, que permite ao governo fe-
deral quebrar a patente para pro-
duzir medicamentos e vacinas nos 

casos de emergência nacional ou 
internacional em saúde, foi vetado 
parcialmente e transformado na 
Lei 14.200/21. O texto foi aprovado 
pela Câmara em julho/2021.

Os parlamentares precisam 
analisar os 5 dispositivos vetados 
pelo presidente (VET 48/21), que 
determinam a quebra temporária 
de patentes de vacinas e insumos 
em períodos de emergência ou es-
tado de calamidade pública.

ABSORVENTES HIGIÊNICOS.  
Também na pauta está o veto à dis-
tribuição gratuita de absorventes 
para estudantes dos ensinos fun-
damental e médio, mulheres em 
situação de vulnerabilidade e mu-
lheres detidas (VET 59/21). O veto 
refere-se ao PL 4968/19, da deputa-
da Marília Arraes (PT-PE), aprova-
do pela Câmara em agosto/2021 e 
transformado na Lei 14.214/21.

O governo alega que “os itens 
não se enquadram nos insumos 
padronizados pelo SUS, não se 
encontram na Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais e ao 
princípio da universalidade, da in-
tegralidade e da equidade no aces-
so à saúde do SUS”.

ELETROBRAS. O veto parcial 
(Vet 36/21) ao PL de conversão que 
modificou a MP de privatização da 
Eletrobras (MP 1031/21). O texto foi 
aprovado em maio/2021 e transfor-
mado na Lei 14.182/21. Bolsonaro 
vetou artigos como a possibilidade 
dos demitidos após a privatização 
adquirirem ações da empresa com 
desconto e a permissão para que os 
demitidos até um ano após a priva-
tização sejam realocados em outras 
empresas públicas. 

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. O 
veto total (vet 8/22) ao PLC 46/21, 
aprovado em dezembro/2021 e que 
institui um programa de renegocia-
ção de dívidas para micros e peque-
nas empresas. Na mensagem de ve-
to, o governo alega vício de incons-
titucionalidade e contrariedade ao 
interesse público, pois o benefício 
fiscal implicaria em renúncia de re-
ceita, violando a LRF. 

Congresso inicia ano com 
36 vetos presidenciais 
pendentes de votação
É preciso maioria absoluta de votos para 
rejeitar o veto, ou seja, 298 votos; ainda não 
há previsão de análise pelos congressistas

Sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro de 2022 • 3Política

 ÚLTIMAS DA POLÍTICADireto da Redação
redacao@agorarn.com.br

Diante da falta de acordo para fechar alian-
ças nos Estados, as cúpulas do PT e do 
PSB decidiram pedir mais prazo ao Tri-

bunal Superior Eleitoral (TSE) para formalizar 
uma possível federação partidária. Na prática, is-
so significa adiar a união em torno dessa etapa.   
O prazo para que as federações sejam registradas 
termina em 2 de abril, seis meses antes das elei-
ções. Na avaliação de dirigentes do PT e do PSB, 
o prazo é muito curto.

Sem a federação, o PSB no Rio Grande do 
Norte terá que mudar sua estratégia. O deputa-
do federal Rafael Motta corre riscos de sair à re-
eleição no partido, com nominata fabricada pe-
los socialistas. Comparando votações de 2014 
e 2018, anos que concorreu, Rafael teve per-
da de votos. Na primeira campanha, Rafael te-
ve 176.239 votos. Em 2018, a votação caiu para 

82.791 sufrágios, tendência da maioria da banca-
da. Em quatro anos foram 94 mil votos a menos. 
Um caminho fácil é mudar de partido ir assinar 
a ficha do PT. 

Na bancada da Assembleia, Hermano Mo-
rais e Souza Neto não estão gostando da ideia 
de ir para a reeleição sem federação com o PT. 
Os dois novos socialistas torcem em sair unidos 
com o PT. Eles calculam ter mais votos que os 
deputados Francisco do PT e Isolda Dantas, por 
exemplo. Especulações da chegada de George 
Soares, por exemplo, só assustam mais a tese. 
George tem uma estrutura maior e hoje coman-
da a Ceasa e indicou o adjunto da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídri-
cos (Semarh). Aumentou bases. Ainda votaria 
no deputado João Maia (PL), da bancada bolso-
narista.  

Federação do PT com PSB mostra obstáculos e 
terá reação no tabuleiro socialista potiguar

ONDE? Depois que recebeu uma obra de cerca de R$ 40 milhões pa-
ra São Gonçalo do Amarante, o prefeito Paulo Emídio (Pros) não sabe 
se vai com João Maia e o PL apoiar o grupo de Bolsonaro ou se fica com 
Zenaide Maia/Jaime Calado com o PT local. A nova ponte dos Márti-
res será a maior marca que Paulinho como prefeito deixará na cidade. 

NEM LÁ, NEM LÔ. Em Mossoró, a bancada do MDB não apoiará nem 
Garibaldi Filho e nem Henrique Alves, para deputado federal. Os vere-
adores Costinha e Lucas das Malhas acompanharão o prefeito Allyson 
Bezerra, que apoia o Lawrence Amorim a deputado federal. Já Carmem 
Júlia, filha ex-vereadora Izabel Montenegro, é tido como dúvida. 

MOSSORÓ. O chefe de Gabinete da Semtas, Saulo Spinelly, que já 
atua no sttaf da campanha de Adjuto Dias para deputado estadual, 
também começa a ajudar a campanha do ex-deputado Henrique Alves 
para federal. Saulo cuidou de toda a agenda de Henrique em Mossoró 
e articulou entrevistas na imprensa. O auxiliar do prefeito Álvaro Dias 
não esconde sua preferência por Henrique. 

NEM TODOS. O prefeito Allyson Bezerra admitiu, em entrevista ao 
Foro de Moscow, que não será possível fazer todos os vereadores da ba-
se votarem nos seus candidatos nas disputas para deputado estadual e 
federal. “Temos situações de vereadores que tem a sua vontade política 
de ser candidato e temos outros que ‘dizem olha prefeito eu voto com o 
senhor, mas tenho compromissos com outros candidatos”, disse.

“Se o deputado diz ter (in-
dícios de roubalheiras) 
e não os aponta, com 

provas, no mínimo, Nelter Quei-
roz está prevaricando”, declarou 
o líder do governo estadual na 
Assembleia Legislativa do RN,  
deputado estadual Francisco do 
PT, sobre as declarações do de-
putado Nelter Queiroz (MDB), 
que afirmou  ter fortes indícios 
de “roubalheiras” em licitações 
realizadas pelo governo de Fáti-
ma Bezerra (PT).

Segundo Francisco, o esti-
lo “bravateiro” de Nelter já é co-
nhecido, principalmente, “por 
criar factoides”, que seriam uma 
especialidade do parlamentar. 
Ele não se intimidou e mandou 
um recado para o emedebista: 
“sobre denúncias, é importan-
te frisar que a imunidade parla-
mentar é uma prerrogativa, que 
não pode ser confundida com ir-
responsabilidade no exercício de 
mandatos”, afirmou.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta sexta-feira 21, 
o deputado Francisco do PT des-

tacou que Nelter fez uma denún-
cia muito séria e levantou sus-
peitas sobre um enorme conjun-
to de servidores(as) envolvidos 
nos processos licitatórios.

Para ele, a postura de Nelter 
é de um “oposicionista a qual-
quer custo, que escolhe o cami-
nho da construção de uma nar-
rativa que não encontra respal-
do na realidade. Talvez aí resida 
a decepção de quem apostou 
no quanto pior, melhor e, ago-
ra, não lhe resta alternativa a não 
ser o apego aos factóides, brava-
tas e denuncismo”.

O petista disse não fazer ideia 
dos motivos para as acusações fei-
tas pelo emedebista. “Acabamos 
de concluir uma CPI e não houve 
absolutamente nenhuma denún-
cia de desvio de dinheiro ou cor-
rupção por parte de servidores(as) 
ou agentes políticos”, destacou.

“Bravateiro e criador de factóides”, 
diz Francisco sobre Nelter Queiroz
Para deputado, Fátima está reconstruindo um RN destroçado do ponto de vista fiscal, financeiro e estrutural

Francisco disse ser favorável à aliança PT-MDB e que discurso de Nelter é irreal

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Adenilson Costa
Repórter de Política

Segundo Francisco do PT, ao 
contrário do que apontou Nelter 
Queiroz, a “governadora Fátima 

está reconstruindo um Estado 
destroçado do ponto de vista fis-
cal, financeiro e da sua infraestru-
tura. Os compromissos da gover-
nadora estão sendo mais do que 
cumpridos”, explicou.

Para ele, o Estado está em ou-
tro patamar hoje, se comparado 
à herança deixada em dezembro 
de 2018. “Portanto, este discurso 
de Nelter não encontra apoio na 
realidade. Hoje, não apenas os 
mais pobres estão incluídos nas 
políticas públicas do Estado, co-
mo as ações governamentais que 
ultrapassam a Reta Tabajara e se 

espalham pelo interior. Mesmo 
diante do caos herdado, nosso 
governo avança nos investimen-
tos em segurança pública, na 
educação com os IERNs. O proje-
to Governo Cidadão foi resgatado 
e os investimentos estão por toda 
a região. A política de investimen-
tos na interiorização e regionali-
zação da saúde, servidores com 
salários em dia, políticas de segu-
rança hídrica em andamento, en-
fim são muitas ações que benefi-
ciam especialmente os mais vul-
neráveis do nosso Estado”, frisou 
Francisco.

Já em relação às críticas feitas 
por Nelter, que chamou a gover-
nadora Fátima Bezerra de “fraca”, 
“desgastada” e “rejeitada” politi-
camente, Francisco esclareceu 
que não é isso que as pesquisas 
não mostram. “Para o desespero 
de quem apostava neste cenário. 
Aliás, são os mesmos que até on-
tem ajudaram a quebrar o nosso 
RN e, agora, não se conformam 
com um governo sério e com 
muita capacidade para o diálo-
go”, reiterou Francisco.

FAVORÁVEL À ALIANÇA PT e 
MDB.  Francisco do PT já afirmou 
ser favorável à aliança política 
entre o PT e MDB no Rio Gran-
de do Norte. “Sobre as conversas 
com Garibaldi e lideranças políti-
cas estaduais, elas fazem parte de 
um contexto inerente à democra-
cia e à política de alianças, que se 
dão também no âmbito nacional. 
Eu vejo Nelter agora ‘muito pre-
ocupado’ com o MDB. Mas, em 
muitos municípios, nas eleições 
locais, ele se posiciona contra o 
próprio partido. Posso citar aqui 
o exemplo de Parelhas, onde há 
muito tempo ele é ferrenho ad-
versário do seu próprio partido”, 
finalizou Francisco. 

Fátima está 
reconstruindo 
o RN
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Fecomércio contribui com avanço 
do RN há mais de sete décadas
História da federação se confunde com o desenvolvimento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado

O presidente do sistema Fe-
comércio do Rio Grande 
do Norte, Marcelo Quei-

roz, em entrevista exclusiva para 
o AGORA RN, fez um relato dos 73 
anos de existência da instituição, 
completados este mês; comen-
tou sobre os desafios pós pande-
mia; falou sobre a normatização 
da cobrança do ICMS e ressaltou 
a implementação do PIX, moda-
lidade de pagamento muito uti-
lizada pelo comércio do RN. Ele  
ainda comentou sobre a digita-
lização das empresas e a impor-
tância da rede Del Turismo para 
o Estado. E ressaltou que, atual-
mente, são 16 sindicatos filiados, 
que juntos com a Federação, re-
presentam 200 mil empresas, que 
formam a base da economia do 
estado, gerando mais de 330 mil 
empregos formais, significando 
75% de todas as carteiras assina-
das e do Produto Interno Bruto 
(PIB) norte-rio-grandendese.  

 AGORA RN: A Fecomércio do 
RN completou 73 anos. O que o 
Sr. destaca de mais importante 
nesses anos todos de existência 
da instituição?

 MARCELO QUEIROZ: Há 
mais de sete décadas, a Fe-
comércio RN cumpre a mis-
são de representar e defen-
der os interesses do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo; 
bem como trabalhamos vol-
tados a qualificação profis-
sional dos cidadãos e assis-
tência ao trabalhador, papéis 
desempenhados pelos nossos 
braços Senac e Sesc, respec-
tivamente. Hoje, temos atu-
ação nas regiões estratégicas 
do nosso estado, através dos 
nossos sindicatos filiados e 
das unidades de Sesc e Senac, 
conduzindo projetos que vi-
sam a melhoria do ambien-
te econômico e serviços para 
os segmentos que represen-
tamos e para a sociedade co-
mo um todo. Eu destacaria 
como um grande legado esse 
crescimento da nossa rede de 
prestação de serviços ao po-
vo do Rio Grande do Norte. 
Especialmente nos últimos 
dois anos, toda a nossa exper-
tise e estrutura se voltou para 
atender aos desafios da Pan-
demia. O Sistema Fecomér-
cio se adaptou rapidamente 

para atender o empresário, 
trabalhador do comércio e a 
população potiguar, criando 
projetos e dialogando com os 
poderes públicos para mini-
mizar os efeitos da crise. Hoje, 
quando vemos que o pior já 
passou, nosso foco é continu-
ar trabalhando para recuperar 
o que foi perdido.

 AGORA RN: Depois do mo-
mento mais crítico da pandemia 
do coronavírus, com empresas fe-
chando, podemos dizer que a Fe-
comércio vive novos tempos para 
o pilar da economia potiguar?

 MARCELO QUEIROZ: A 
Pandemia acabou aceleran-
do uma série de processos 
nesse caminho pela sobre-
vivência das empresas e das 
organizações. No caso da Fe-
comércio, não foi diferente. 
Estamos passando por uma 
grande modernização de 
processos internos, com lan-
çamento de novos projetos, 
com foco em inteligência, 
inovação e competitividade. 
O intuito desse direciona-
mento é o fortalecimento e 
expansão do trabalho dos 16 
sindicatos filiados, que jun-
tos com a Federação, repre-
sentam 200 mil empresas, 
as quais formam a base da 
economia do estado, geran-
do mais de 330 mil empregos 
formais. Isso significa 75% de 
todas as carteiras assinadas 
e do Produto Interno Bruto 
(PIB) norte-rio-grandendese.

AGORA RN: Dia 5 de janeiro 
foi publicada a Lei Complemen-
tar que normatiza a cobrança do 
ICMS sobre vendas e serviços ao 
consumidor final, localizado em 
estado diferente do estado forne-
cedor. Como a Fecomércio vê esta 
normatização? É boa para o RN?

MARCELO QUEIROZ: 
Atualmente, há uma grande 
discussão jurídica sobre este 
tema, a qual esperamos que 
se encerre o quanto antes. Na 
nossa opinião essa normati-
zação beneficia o estado. Não 
dar início a esta cobrança do 
Difal agora é, além de con-
denar o Rio Grande do Nor-
te a perder algumas dezenas 
de milhares de reais, manter 
uma situação de desequilí-
brio na competitividade das 
empresas locais, uma vez que 
grandes varejistas, de atuação 
nacional, já obtiveram limi-

nares para não recolher a di-
ferença de alíquota e, além do 
natural maior poder de com-
pra, seguirão tendo sobre os 
pequenos e médios varejistas 
locais uma vantagem maior 
por não precisar recolher a 
Difal. Fica impossível compe-
tir com eles. O Estado do RN, 
portanto, perde duas vezes.

  AGORA RN: O Sr. acredita 
que a digitalização das empresas 
favorece novos mercados para 
este ano?

 MARCELO QUEIROZ: Ho-
je, todos, sem exceção, preci-
saram estar presentes no am-
biente digital por uma ques-
tão de sobrevivência. Eu diria 
que o processo de transfor-
mação digital favorece direta-
mente a expansão dos canais 
de relacionamento e vendas 
com os clientes, bem como 
o aumento da eficiência e da 
competitividade. Esses são 
pontos essenciais para a am-
pliação da rede de clientes e 
fornecedores, algo que é tão 
importante em um momento 
de busca pela retomada das 
atividades como este que es-
tamos vivendo.

 AGORA RN: Em novembro 
passado o PIX completou um 
ano. Pesquisa publicada pelo Se-
brae aponta que 90% do comér-
cio local usa este tipo de modali-
dade para pagamento. O Sr. acre-
dita que o PIX facilitou os negó-
cios sobretudo dos pequenos 
comerciantes?

MARCELO QUEIROZ: 
Certamente. Quando anun-
ciado pelo Banco Central o 
uso do PIX, percebemos um 
receio do consumidor quan-
to à segurança da alternati-
va de transação financeira. 
Porém, com a utilização do 
mecanismo na rotina dos es-
tabelecimentos, junto com 
propagação da informação 
correta sobre a ferramenta, o 
PIX caiu no gosto do brasilei-
ro e do potiguar, facilitando 
a transferência de recursos 
de uma forma mais simples, 
permitindo inclusive a oferta 
de descontos para quem opta 
por esta modalidade de paga-
mento, por exemplo.

AGORA RN: Fale sobre a rede 
Del Turismo e qual importância 
para o RN?

 MARCELO QUEIROZ: O 
Programa DEL Turismo é um 
desdobramento do Projeto 
Verena, a partir de uma par-
ceria com o governo alemão 
da Renânia Palatinado. Ele 
foi implantado no Rio Gran-
de do Norte pelo Sistema Fe-
comércio RN, por meio do 
Senac, desde 2019. Hoje, está 
presente nos municípios de 
São Miguel do Gostoso, Ti-
bau do Sul, Parnamirim, Ti-
bau, na região da Costa Bran-
ca, Galinhos. Através de ini-
ciativas e metodologias im-
plantadas, essas cidades têm 
sido reconhecidas, inclusive 
com premiações internacio-
nais, dando visibilidade para 
esses destinos. A governança 
trazida pelas ações do pro-
grama tem tornado o turismo 
cada vez mais forte e permi-
tido um planejamento estru-
turado, envolvendo todos os 
atores da cadeia. Para se ter 
uma ideia da dimensão des-
se trabalho, em dezembro, a 
partir dos resultados diferen-
ciados obtidos no Rio Grande 
do Norte, fizemos a assinatu-
ra do Termo de Cooperação 
com as entidades interna-
cionais Instituto Educacional 
da Economia Baviera (BBW), 
Ministério para a Coopera-
ção e o Desenvolvimento da 
República Federal da Alema-
nha (BMZ) e a Fundação para 
o Desenvolvimento Econô-
mico e Qualificação Profis-
sional (SEQUA), para adesão 
ao programa Rede DEL Turis-
mo Nacional, iniciativa que 
unirá os estados do Rio Gran-
de do Norte, Mato Grosso do 
Sul, Santa Catarina, Minas 
Gerais e Acre. Os estados das 
cinco regiões do Brasil irão 
desenvolver projetos com fo-
co na promoção do turismo 
sustentável, fortalecendo a 
economia local dos estados e 
municípios, por meio da co-
operação entre poder públi-
co, trade turístico local e so-
ciedade civil, de acordo com 
suas particularidades. Refor-
çando nossa parceria com o 
governo alemão da Baviera, 
os municípios atendidos pe-
lo DEL Turismo terão uma vi-
são mais aprofundada para a 
atividade turística da cidade, 
trazendo mais informações, 
boas práticas, principalmen-
te no contexto pós-pandemia 
e sustentável. 
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“Qualquer � liado do SDD pode ser 
candidato pelo partido”, diz Allyson
Prefeito de Mossoró minimizou seu rompimento com o vice-prefeito Fernandinho, em dezembro passado

O prefeito de Mossoró e pre-
sidente municipal do Soli-
dariedade, Allyson Bezer-

ra, desmentiu a informação de 
que controla quem pode ser can-
didato a cargos eletivos pela sigla. 
O prefeito mossoroense afirmou 
que não iria tirar o direito que 
tem qualquer filiado ao partido 
de se candidatar, durante entre-
vista ao Foro de Moscow, nesta 
quinta-feira 20. Allyson Bezerra 
teve um embate com o vereador 
Cabo Tony, que é seu colega de 
partido justamente por questões 
eleitorais. O prefeito comentou 
que todas as arestas entre eles fo-
ram resolvidas.

“A questão com o vereador 
Cabo Tony já foi resolvida. Nós 
temos um grupo político dentro 
do partido, formado desde 2017, 
grupo que discutiu nossa candi-
datura a deputado estadual, dis-
cutiu nossa candidatura a pre-
feito. Eu não imponho nada, to-
dos no Solidariedade podem ser 
candidatos. Eu não vou tirar esse 
direito de ninguém. Agora, eu já 
defini meus candidatos, Os can-
didatos que terão meu apoio, que 
são Soldado Jadson (SDD) para 
deputado estadual, e vereador 
Lawrence Amorim (SDD) para 
deputado federal”, frisou Allyson 
Bezerra, informando que o no-
me de sua esposa havia sido ci-
tada para disputar uma cadeira 
na Assembleia Legislativa, porém 
a mesma declinou da ideia, não 
querendo ser candidata a qual-
quer cargo eletivo.

O prefeito reconheceu que 
não será possível fazer com que 
os vereadores mossoroenses da 
bancada governista apoiem seus 
candidatos nas disputas para de-
putado estadual e federal. Allyson 
Bezerra disse que todos os cida-
dãos são livres para fazerem su-
as escolhas. “Temos situações de 
vereadores que tem a sua vonta-
de política de ser candidato e te-
mos outros que dizem: olha pre-
feito, eu voto com o senhor, mas 
tenho compromissos com outros 
candidatos. Eu respeito. Só que-
ro que a gente tenha um alinha-
mento e olhe no olho e diga a ver-
dade”, declarou.

Falando sobre sua bancada na 
Câmara Municipal de Mossoró, 
Allyson Bezerra comentou que foi 
conquistando os vereadores. Ele 
falou que em dezembro de 2020 

convocou os 23 vereadores para 
uma reunião e todos comparece-
ram. Ele disse ainda que quando 
foi eleito prefeito da cidade ape-
nas cinco vereadores formavam 
sua base de apoio. “Hoje temos 
uma base com 16 vereadores, on-
ze vieram fazer parte do processo 
de gestão posteriormente. Lógi-
co que já existiam alguns que ti-
nham afinidades conosco”, afir-
mou o prefeito, dizendo que as 
divergências sempre são contor-
nadas.

Problema com o vice-prefeito 
-  Allyson Bezerra minimizou seu 
embate com o vice-prefeito Fer-
nandinho das Padarias (PSD). Ele 
disse que o gabinete do vice-pre-
feito tem todas as condições de 
funcionamento. E se Fernandi-
nho assim desejar pode procurá-
-lo para dialogar. “O gabinete do 
vice-prefeito tem toda estrutura, 
tem carro com motorista, pessoal 
de apoio, equipamentos. Ele tem 
toda estrutura no gabinete para 
que ele possa trabalhar. Esta situ-
ação em relação ao vice, caso ele 
venha a me procurar estou aberto 
ao diálogo. Algumas situações eu 
não trato de forma pública. Res-
peito às posições políticas. Espe-
ro muito seguir sem confusão po-
lítica. Meu foco é trabalhar, meu 
lema é trabalhar, para a briga não 
me chame”, comentou Allyson, 
dizendo que preocupa esta nova 
onda da Covid-19. Ele disse que a 
saúde está trabalhando no limite, 
comentou que normalmente em 
janeiro muitos servidores tiram 
férias e que ele está fazendo tudo 
para não suspender férias de fun-
cionários.

Allyson diz que nem todos vereadores governistas apoiam seus candidatos

Adja Brito
Repórter de Política

O prefeito Allyson Bezerra 
anunciou a novidade, dizendo 
que, a partir de fevereiro, Mosso-
ró terá a “Ouvidoria Itinerante” 
que vai checar qualidade nos ser-
viços oferecidos pela Prefeitura, e 
saber o que o servidor e a popu-
lação acham da gestão munici-
pal, como também colher ideias. 
Este projeto vai trabalhar com 
equipes que vão visitar as unida-

Allyson Bezerra: 
“Queremos saber 
a qualidade dos 
serviços oferecidos 
pela Prefeitura”

Prefeitura vai 
realizar concurso 
público para 
diversas áreas

des municipais, começando pe-
las UPAs.  “Eu quero saber o que o 
servidor está achando da gestão, 
suas ideias. Quero escutar a po-
pulação, resolver alguns conflitos 
que possam existir na hora. Será 
uma equipe bem montada e com 
toda estrutura”, frisou.

A assistente social Janaina Ho-
landa coordenará os trabalhos, 
que terá papel estratégico nas 
decisões de políticas públicas da 
gestão a partir de consultas cons-
tantes que deverão aferir a quali-
dade dos serviços e as demandas 
dos servidores e dos usuários.

CASTRAÇÃO DE ANIMAIS. Du-
rante o programa, foram muitas 
as perguntas sobre a aquisição 
de um castramóvel para atender 
a população de cães e gatos da 
cidade.  No entanto, Allyson Be-
zerra explicou que é um proces-
so bastante demorado, e que é 
urgente a necessidade do atendi-
mento aos pets. Ele adiantou que 
em reunião com os defensores da 
causa animal, se chegou à con-
clusão que no momento o ideal 
é credenciar clínicas particulares 
para a realização de castração de 
cães e gatos. “Foi formada uma 
Comissão para dar continuida-
de aos trâmites necessários para 
se abrir um edital de credencia-
mento de clínicas especializadas 
em saúde animal.   O mais impor-
tante é que os protetores, as ON-
Gs que cuidam dos animais que 

vivem nas ruas, e a população 
que tem um animal de estimação 
e que não pode pagar pela cas-
tração, tenham acesso às clínicas 
credenciadas”, declarou.

MOSSORÓ DIGITAL. Outro 
ponto evidenciado na entrevista, 
foi o programa de informatização 
dos serviços da administração 
pública da cidade que já existe 
em algumas repartições, inclusi-
ve no Gabinete do Prefeito. “Ago-
ra, vamos expandir para a Saúde, 
onde tudo vai ser digitalizado, 
desde os painéis de atendimen-
tos nas unidades de saúde até o 
resultado de exames, onde o usu-
ário vai receber no seu celular”.

GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS 
ESCOLAS. “Existe este debate 
dentro da própria Secretaria de 
Educação. Agora, o processo fi-
cou prejudicado por causa da 
pandemia, pois suspendemos 
trabalhos e aulas presenciais. Va-
mos retomar esta discussão en-
volvendo não só diretores de es-
colas e professores, mas tam-
bém todo pessoal técnico, pais e 
alunos. Estamos realmente com 
avanço muito significativo com 
relação a este assunto”.

NOGUEIRÃO. O prefeito tam-
bém destacou a municipalização 
e reforma geral do estádio de fu-
tebol da cidade.  Fez acordo com 
o Ministério Público para liberar 

jogos e público. “Agora nossos ti-
mes podem jogar na cidade. E 
tudo foi feito com recursos pró-
prios”.

Emendas vinda de Brasília 
- “São na ordem de R$ 50,5 mi-
lhões,  deste total R$ 16 milhões já 
entraram na conta  da Prefeitura. 
As emendas são para investir na 
educação, saúde e atender a zona 
rural com perfuração de poços a 
partir de fevereiro”.

CIRURGIAS ELETIVAS. As ci-
rurgias de cataratas já estão acon-
tecendo, na terra de Santa Luzia – 
padroeira da visão -, não poderí-
amos deixar de realizar este pro-
cedimento. As ginecológicas vão 
começar agora em fevereiro. E 
ainda estamos negociando com 
hospitais para demais cirurgias, 
propomos que aceitem do va-
lor pago pelo SUS, acrescido de 
100%”.

Allyson Bezerra anunciou que 
os estudos para realização de 
concurso público estão avança-
dos e que brevemente terão no-
vidades. Ele confirmou que existe 
defasagem no quadro de servido-
res em diversas áreas, adiantan-
do que as mais urgentes são para 
Educação, Saúde, Procuradoria 
e Fazenda. Há carência também 
na assistência social e para cargos 
técnicos.

“Adianto aos professores que 
podem se dedicar aos estudos 
que vamos fazer concurso para a 
Educação, que necessita, há um 
déficit. Enfim, os concurseiros já 
podem se preparar, pois será um 
grande concurso, com vagas pa-
ra educação, saúde, procuradoria 
do município, auditores fiscais e 
assistentes sociais”, frisou.

O prefeito ainda comentou 
sobre o sistema de progressão 
salarial para os servidores com 
mudança de níveis. Ele informou 
que começou com os professo-
res, onde mais de 300 magistra-
dos com especialização e mes-
trado já foram atendidos. A ideia 
é fazer este sistema para demais 
servidores. 

DIVULGAÇÃO
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Fecomércio contribui com avanço 
do RN há mais de sete décadas
História da federação se confunde com o desenvolvimento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado

O presidente do sistema Fe-
comércio do Rio Grande 
do Norte, Marcelo Quei-

roz, em entrevista exclusiva para 
o AGORA RN, fez um relato dos 73 
anos de existência da instituição, 
completados este mês; comen-
tou sobre os desafios pós pande-
mia; falou sobre a normatização 
da cobrança do ICMS e ressaltou 
a implementação do PIX, moda-
lidade de pagamento muito uti-
lizada pelo comércio do RN. Ele  
ainda comentou sobre a digita-
lização das empresas e a impor-
tância da rede Del Turismo para 
o Estado. E ressaltou que, atual-
mente, são 16 sindicatos filiados, 
que juntos com a Federação, re-
presentam 200 mil empresas, que 
formam a base da economia do 
estado, gerando mais de 330 mil 
empregos formais, significando 
75% de todas as carteiras assina-
das e do Produto Interno Bruto 
(PIB) norte-rio-grandendese.  

 AGORA RN: A Fecomércio do 
RN completou 73 anos. O que o 
Sr. destaca de mais importante 
nesses anos todos de existência 
da instituição?

 MARCELO QUEIROZ: Há 
mais de sete décadas, a Fe-
comércio RN cumpre a mis-
são de representar e defen-
der os interesses do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo; 
bem como trabalhamos vol-
tados a qualificação profis-
sional dos cidadãos e assis-
tência ao trabalhador, papéis 
desempenhados pelos nossos 
braços Senac e Sesc, respec-
tivamente. Hoje, temos atu-
ação nas regiões estratégicas 
do nosso estado, através dos 
nossos sindicatos filiados e 
das unidades de Sesc e Senac, 
conduzindo projetos que vi-
sam a melhoria do ambien-
te econômico e serviços para 
os segmentos que represen-
tamos e para a sociedade co-
mo um todo. Eu destacaria 
como um grande legado esse 
crescimento da nossa rede de 
prestação de serviços ao po-
vo do Rio Grande do Norte. 
Especialmente nos últimos 
dois anos, toda a nossa exper-
tise e estrutura se voltou para 
atender aos desafios da Pan-
demia. O Sistema Fecomér-
cio se adaptou rapidamente 

para atender o empresário, 
trabalhador do comércio e a 
população potiguar, criando 
projetos e dialogando com os 
poderes públicos para mini-
mizar os efeitos da crise. Hoje, 
quando vemos que o pior já 
passou, nosso foco é continu-
ar trabalhando para recuperar 
o que foi perdido.

 AGORA RN: Depois do mo-
mento mais crítico da pandemia 
do coronavírus, com empresas fe-
chando, podemos dizer que a Fe-
comércio vive novos tempos para 
o pilar da economia potiguar?

 MARCELO QUEIROZ: A 
Pandemia acabou aceleran-
do uma série de processos 
nesse caminho pela sobre-
vivência das empresas e das 
organizações. No caso da Fe-
comércio, não foi diferente. 
Estamos passando por uma 
grande modernização de 
processos internos, com lan-
çamento de novos projetos, 
com foco em inteligência, 
inovação e competitividade. 
O intuito desse direciona-
mento é o fortalecimento e 
expansão do trabalho dos 16 
sindicatos filiados, que jun-
tos com a Federação, repre-
sentam 200 mil empresas, 
as quais formam a base da 
economia do estado, geran-
do mais de 330 mil empregos 
formais. Isso significa 75% de 
todas as carteiras assinadas 
e do Produto Interno Bruto 
(PIB) norte-rio-grandendese.

AGORA RN: Dia 5 de janeiro 
foi publicada a Lei Complemen-
tar que normatiza a cobrança do 
ICMS sobre vendas e serviços ao 
consumidor final, localizado em 
estado diferente do estado forne-
cedor. Como a Fecomércio vê esta 
normatização? É boa para o RN?

MARCELO QUEIROZ: 
Atualmente, há uma grande 
discussão jurídica sobre este 
tema, a qual esperamos que 
se encerre o quanto antes. Na 
nossa opinião essa normati-
zação beneficia o estado. Não 
dar início a esta cobrança do 
Difal agora é, além de con-
denar o Rio Grande do Nor-
te a perder algumas dezenas 
de milhares de reais, manter 
uma situação de desequilí-
brio na competitividade das 
empresas locais, uma vez que 
grandes varejistas, de atuação 
nacional, já obtiveram limi-

nares para não recolher a di-
ferença de alíquota e, além do 
natural maior poder de com-
pra, seguirão tendo sobre os 
pequenos e médios varejistas 
locais uma vantagem maior 
por não precisar recolher a 
Difal. Fica impossível compe-
tir com eles. O Estado do RN, 
portanto, perde duas vezes.

  AGORA RN: O Sr. acredita 
que a digitalização das empresas 
favorece novos mercados para 
este ano?

 MARCELO QUEIROZ: Ho-
je, todos, sem exceção, preci-
saram estar presentes no am-
biente digital por uma ques-
tão de sobrevivência. Eu diria 
que o processo de transfor-
mação digital favorece direta-
mente a expansão dos canais 
de relacionamento e vendas 
com os clientes, bem como 
o aumento da eficiência e da 
competitividade. Esses são 
pontos essenciais para a am-
pliação da rede de clientes e 
fornecedores, algo que é tão 
importante em um momento 
de busca pela retomada das 
atividades como este que es-
tamos vivendo.

 AGORA RN: Em novembro 
passado o PIX completou um 
ano. Pesquisa publicada pelo Se-
brae aponta que 90% do comér-
cio local usa este tipo de modali-
dade para pagamento. O Sr. acre-
dita que o PIX facilitou os negó-
cios sobretudo dos pequenos 
comerciantes?

MARCELO QUEIROZ: 
Certamente. Quando anun-
ciado pelo Banco Central o 
uso do PIX, percebemos um 
receio do consumidor quan-
to à segurança da alternati-
va de transação financeira. 
Porém, com a utilização do 
mecanismo na rotina dos es-
tabelecimentos, junto com 
propagação da informação 
correta sobre a ferramenta, o 
PIX caiu no gosto do brasilei-
ro e do potiguar, facilitando 
a transferência de recursos 
de uma forma mais simples, 
permitindo inclusive a oferta 
de descontos para quem opta 
por esta modalidade de paga-
mento, por exemplo.

AGORA RN: Fale sobre a rede 
Del Turismo e qual importância 
para o RN?

 MARCELO QUEIROZ: O 
Programa DEL Turismo é um 
desdobramento do Projeto 
Verena, a partir de uma par-
ceria com o governo alemão 
da Renânia Palatinado. Ele 
foi implantado no Rio Gran-
de do Norte pelo Sistema Fe-
comércio RN, por meio do 
Senac, desde 2019. Hoje, está 
presente nos municípios de 
São Miguel do Gostoso, Ti-
bau do Sul, Parnamirim, Ti-
bau, na região da Costa Bran-
ca, Galinhos. Através de ini-
ciativas e metodologias im-
plantadas, essas cidades têm 
sido reconhecidas, inclusive 
com premiações internacio-
nais, dando visibilidade para 
esses destinos. A governança 
trazida pelas ações do pro-
grama tem tornado o turismo 
cada vez mais forte e permi-
tido um planejamento estru-
turado, envolvendo todos os 
atores da cadeia. Para se ter 
uma ideia da dimensão des-
se trabalho, em dezembro, a 
partir dos resultados diferen-
ciados obtidos no Rio Grande 
do Norte, fizemos a assinatu-
ra do Termo de Cooperação 
com as entidades interna-
cionais Instituto Educacional 
da Economia Baviera (BBW), 
Ministério para a Coopera-
ção e o Desenvolvimento da 
República Federal da Alema-
nha (BMZ) e a Fundação para 
o Desenvolvimento Econô-
mico e Qualificação Profis-
sional (SEQUA), para adesão 
ao programa Rede DEL Turis-
mo Nacional, iniciativa que 
unirá os estados do Rio Gran-
de do Norte, Mato Grosso do 
Sul, Santa Catarina, Minas 
Gerais e Acre. Os estados das 
cinco regiões do Brasil irão 
desenvolver projetos com fo-
co na promoção do turismo 
sustentável, fortalecendo a 
economia local dos estados e 
municípios, por meio da co-
operação entre poder públi-
co, trade turístico local e so-
ciedade civil, de acordo com 
suas particularidades. Refor-
çando nossa parceria com o 
governo alemão da Baviera, 
os municípios atendidos pe-
lo DEL Turismo terão uma vi-
são mais aprofundada para a 
atividade turística da cidade, 
trazendo mais informações, 
boas práticas, principalmen-
te no contexto pós-pandemia 
e sustentável. 
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“Qualquer � liado do SDD pode ser 
candidato pelo partido”, diz Allyson
Prefeito de Mossoró minimizou seu rompimento com o vice-prefeito Fernandinho, em dezembro passado

O prefeito de Mossoró e pre-
sidente municipal do Soli-
dariedade, Allyson Bezer-

ra, desmentiu a informação de 
que controla quem pode ser can-
didato a cargos eletivos pela sigla. 
O prefeito mossoroense afirmou 
que não iria tirar o direito que 
tem qualquer filiado ao partido 
de se candidatar, durante entre-
vista ao Foro de Moscow, nesta 
quinta-feira 20. Allyson Bezerra 
teve um embate com o vereador 
Cabo Tony, que é seu colega de 
partido justamente por questões 
eleitorais. O prefeito comentou 
que todas as arestas entre eles fo-
ram resolvidas.

“A questão com o vereador 
Cabo Tony já foi resolvida. Nós 
temos um grupo político dentro 
do partido, formado desde 2017, 
grupo que discutiu nossa candi-
datura a deputado estadual, dis-
cutiu nossa candidatura a pre-
feito. Eu não imponho nada, to-
dos no Solidariedade podem ser 
candidatos. Eu não vou tirar esse 
direito de ninguém. Agora, eu já 
defini meus candidatos, Os can-
didatos que terão meu apoio, que 
são Soldado Jadson (SDD) para 
deputado estadual, e vereador 
Lawrence Amorim (SDD) para 
deputado federal”, frisou Allyson 
Bezerra, informando que o no-
me de sua esposa havia sido ci-
tada para disputar uma cadeira 
na Assembleia Legislativa, porém 
a mesma declinou da ideia, não 
querendo ser candidata a qual-
quer cargo eletivo.

O prefeito reconheceu que 
não será possível fazer com que 
os vereadores mossoroenses da 
bancada governista apoiem seus 
candidatos nas disputas para de-
putado estadual e federal. Allyson 
Bezerra disse que todos os cida-
dãos são livres para fazerem su-
as escolhas. “Temos situações de 
vereadores que tem a sua vonta-
de política de ser candidato e te-
mos outros que dizem: olha pre-
feito, eu voto com o senhor, mas 
tenho compromissos com outros 
candidatos. Eu respeito. Só que-
ro que a gente tenha um alinha-
mento e olhe no olho e diga a ver-
dade”, declarou.

Falando sobre sua bancada na 
Câmara Municipal de Mossoró, 
Allyson Bezerra comentou que foi 
conquistando os vereadores. Ele 
falou que em dezembro de 2020 

convocou os 23 vereadores para 
uma reunião e todos comparece-
ram. Ele disse ainda que quando 
foi eleito prefeito da cidade ape-
nas cinco vereadores formavam 
sua base de apoio. “Hoje temos 
uma base com 16 vereadores, on-
ze vieram fazer parte do processo 
de gestão posteriormente. Lógi-
co que já existiam alguns que ti-
nham afinidades conosco”, afir-
mou o prefeito, dizendo que as 
divergências sempre são contor-
nadas.

Problema com o vice-prefeito 
-  Allyson Bezerra minimizou seu 
embate com o vice-prefeito Fer-
nandinho das Padarias (PSD). Ele 
disse que o gabinete do vice-pre-
feito tem todas as condições de 
funcionamento. E se Fernandi-
nho assim desejar pode procurá-
-lo para dialogar. “O gabinete do 
vice-prefeito tem toda estrutura, 
tem carro com motorista, pessoal 
de apoio, equipamentos. Ele tem 
toda estrutura no gabinete para 
que ele possa trabalhar. Esta situ-
ação em relação ao vice, caso ele 
venha a me procurar estou aberto 
ao diálogo. Algumas situações eu 
não trato de forma pública. Res-
peito às posições políticas. Espe-
ro muito seguir sem confusão po-
lítica. Meu foco é trabalhar, meu 
lema é trabalhar, para a briga não 
me chame”, comentou Allyson, 
dizendo que preocupa esta nova 
onda da Covid-19. Ele disse que a 
saúde está trabalhando no limite, 
comentou que normalmente em 
janeiro muitos servidores tiram 
férias e que ele está fazendo tudo 
para não suspender férias de fun-
cionários.

Allyson diz que nem todos vereadores governistas apoiam seus candidatos

Adja Brito
Repórter de Política

O prefeito Allyson Bezerra 
anunciou a novidade, dizendo 
que, a partir de fevereiro, Mosso-
ró terá a “Ouvidoria Itinerante” 
que vai checar qualidade nos ser-
viços oferecidos pela Prefeitura, e 
saber o que o servidor e a popu-
lação acham da gestão munici-
pal, como também colher ideias. 
Este projeto vai trabalhar com 
equipes que vão visitar as unida-

Allyson Bezerra: 
“Queremos saber 
a qualidade dos 
serviços oferecidos 
pela Prefeitura”

Prefeitura vai 
realizar concurso 
público para 
diversas áreas

des municipais, começando pe-
las UPAs.  “Eu quero saber o que o 
servidor está achando da gestão, 
suas ideias. Quero escutar a po-
pulação, resolver alguns conflitos 
que possam existir na hora. Será 
uma equipe bem montada e com 
toda estrutura”, frisou.

A assistente social Janaina Ho-
landa coordenará os trabalhos, 
que terá papel estratégico nas 
decisões de políticas públicas da 
gestão a partir de consultas cons-
tantes que deverão aferir a quali-
dade dos serviços e as demandas 
dos servidores e dos usuários.

CASTRAÇÃO DE ANIMAIS. Du-
rante o programa, foram muitas 
as perguntas sobre a aquisição 
de um castramóvel para atender 
a população de cães e gatos da 
cidade.  No entanto, Allyson Be-
zerra explicou que é um proces-
so bastante demorado, e que é 
urgente a necessidade do atendi-
mento aos pets. Ele adiantou que 
em reunião com os defensores da 
causa animal, se chegou à con-
clusão que no momento o ideal 
é credenciar clínicas particulares 
para a realização de castração de 
cães e gatos. “Foi formada uma 
Comissão para dar continuida-
de aos trâmites necessários para 
se abrir um edital de credencia-
mento de clínicas especializadas 
em saúde animal.   O mais impor-
tante é que os protetores, as ON-
Gs que cuidam dos animais que 

vivem nas ruas, e a população 
que tem um animal de estimação 
e que não pode pagar pela cas-
tração, tenham acesso às clínicas 
credenciadas”, declarou.

MOSSORÓ DIGITAL. Outro 
ponto evidenciado na entrevista, 
foi o programa de informatização 
dos serviços da administração 
pública da cidade que já existe 
em algumas repartições, inclusi-
ve no Gabinete do Prefeito. “Ago-
ra, vamos expandir para a Saúde, 
onde tudo vai ser digitalizado, 
desde os painéis de atendimen-
tos nas unidades de saúde até o 
resultado de exames, onde o usu-
ário vai receber no seu celular”.

GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS 
ESCOLAS. “Existe este debate 
dentro da própria Secretaria de 
Educação. Agora, o processo fi-
cou prejudicado por causa da 
pandemia, pois suspendemos 
trabalhos e aulas presenciais. Va-
mos retomar esta discussão en-
volvendo não só diretores de es-
colas e professores, mas tam-
bém todo pessoal técnico, pais e 
alunos. Estamos realmente com 
avanço muito significativo com 
relação a este assunto”.

NOGUEIRÃO. O prefeito tam-
bém destacou a municipalização 
e reforma geral do estádio de fu-
tebol da cidade.  Fez acordo com 
o Ministério Público para liberar 

jogos e público. “Agora nossos ti-
mes podem jogar na cidade. E 
tudo foi feito com recursos pró-
prios”.

Emendas vinda de Brasília 
- “São na ordem de R$ 50,5 mi-
lhões,  deste total R$ 16 milhões já 
entraram na conta  da Prefeitura. 
As emendas são para investir na 
educação, saúde e atender a zona 
rural com perfuração de poços a 
partir de fevereiro”.

CIRURGIAS ELETIVAS. As ci-
rurgias de cataratas já estão acon-
tecendo, na terra de Santa Luzia – 
padroeira da visão -, não poderí-
amos deixar de realizar este pro-
cedimento. As ginecológicas vão 
começar agora em fevereiro. E 
ainda estamos negociando com 
hospitais para demais cirurgias, 
propomos que aceitem do va-
lor pago pelo SUS, acrescido de 
100%”.

Allyson Bezerra anunciou que 
os estudos para realização de 
concurso público estão avança-
dos e que brevemente terão no-
vidades. Ele confirmou que existe 
defasagem no quadro de servido-
res em diversas áreas, adiantan-
do que as mais urgentes são para 
Educação, Saúde, Procuradoria 
e Fazenda. Há carência também 
na assistência social e para cargos 
técnicos.

“Adianto aos professores que 
podem se dedicar aos estudos 
que vamos fazer concurso para a 
Educação, que necessita, há um 
déficit. Enfim, os concurseiros já 
podem se preparar, pois será um 
grande concurso, com vagas pa-
ra educação, saúde, procuradoria 
do município, auditores fiscais e 
assistentes sociais”, frisou.

O prefeito ainda comentou 
sobre o sistema de progressão 
salarial para os servidores com 
mudança de níveis. Ele informou 
que começou com os professo-
res, onde mais de 300 magistra-
dos com especialização e mes-
trado já foram atendidos. A ideia 
é fazer este sistema para demais 
servidores. 

DIVULGAÇÃO
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Hoje, 22, o centenário de 
nascimento de Leonel 
Itagiba de Moura Brizola, 

um dos homens que mais influí-
ram na vida política nacional, no 
século passado. De origem hu-
milde, foi na juventude engraxa-
te e carregador de malas. Elegeu-

-se deputado estadual, em se-
guida deputado federal, prefeito 
de Porto Alegre, governador do 
Rio Grande e, duas vezes, do Rio 
de Janeiro. Carreira longa, que 
só começaria a ser atropelada, 
quando aceitou ser vice na cha-
pa de Lula.

Centenário de Leonel Brizola

SOCIALISMO. Na tentativa de chegar à presidência da República 
pregou o chamado socialismo democrático, que aquela época pros-
perava na Australia e países escandinavos. Na sua caminhada política 
foi combatido por radicais da direita e de esquerda. Pelo oposição que 
fez, em relação a queda de João Goulart em 1964, recebeu severas san-
ções dos governos militares.

EDUCAÇÃO. A marca deixada por Leonel Brizola está na área de 
educação. Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) foram 
um projeto educacional de autoria do antropólogo Darcy Ribeiro que 
o considerava “uma revolução na educação pública do País”. Implan-
tado inicialmente no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, ao longo dos 
dois governos de Leonel Brizola, tinha como objetivo oferecer ensino 
público de qualidade, em período integral, aos alunos da rede estadual.

CIEPS. O horário das aulas es-
tendia-se das 8 às 17 horas, ofere-
cendo, além do currículo regular, 
atividades culturais, estudos diri-
gidos e educação física. Os CIEPs 
forneciam refeições completas a 
seus alunos, além de atendimen-
to médico e odontológico. A ca-

pacidade média de cada unidade 
era para mil alunos.

ANÁLISE. A presença de Brizo-
la na política nacional comporta 
ainda estudos e análises, diante 
das controvérsias provocadas por 
suas teses e ações administrativas.

CARGO. A ex-chanceler da 
Alemanha Ângela Merkel rejei-
tou a presidência do Conselho 
Consultivo para os Bens Públi-
cos Globais da ONU, recente-
mente criado.

ENQUADRADO. O deputado 
João Maia já teria sido enqua-
drado pelo deputado Walde-
mar da Costa Neto, que já co-
meçou a adaptar os diretórios 
estaduais do PL à campanha 
de reeleição de Jair Bolsonaro.

AFASTAMENTO. A “caneta-
da” já destituiu o presidente es-
tadual do PL Cristiano Vale, do 
Pará, por apoiar a reeleição do 
governador Helder Barbalho. 
Diante do exemplo, João Maia 
já declarou, que no RN não ha-
verá apoio para Fátima Bezer-
ra. Os três deputados estaduais 
do partido protestaram.

EXEMPLO. Mais de cem bi-
lionários globais divulgaram 
carta, pedindo que sejam cria-
dos novos impostos para os 
mais ricos contribuírem na re-
construção dos países, após a 
pandemia. Infelizmente, ne-
nhum brasileiro assinou.

APOSENTADOS. Segunda 
próxima, o Dia do Aposenta-
do e da Previdência Social. Um 
país não pode ser chamado 
de desenvolvido, sem que dis-
ponha de sistema de proteção 
previdenciária justo e huma-
no.

GOLPE. O ex-ministro José 
Dirceu defende Geraldo Alck-
min como vice de Lula. Para 
ele, seria a vacina contra o gol-
pe, após a derrota de Bolsona-
ro.

GASOLINA. O governo fede-
ral já negocia emenda cons-
titucional para permitir a re-
dução a zero da incidência de 
tributos federais sobre com-
bustíveis: PIS/Pasep e Cofins. 
Se isso acontecer, os governa-
dores não terão desculpa para 
a redução do ICMS.

NEGOCIAÇÃO. O União Bra-
sil é a “joia da coroa”. Bolsona-
ro procura para negociar. Moro 
mantém contato direto com o 
presidente da sigla Luciano Bi-
var, que lhe disse com todas as 
letras, o desejo de ser vice na 
chapa.

Olho aberto

Robério destina verbas 
para melhoria de escolas 
municipais em Natal
Além do olhar para questões ambientais, já tendo consolidado 
o projeto Arboriza Natal, o vereador prioriza a Educação

Por meio de emendas parla-
mentares, com recursos fi-
nanceiros na ordem de R$ 

500 mil, cada vereador de Natal 
deve indicar à Prefeitura Munici-
pal as suas prioridades para uti-
lização da verba, aprimorando o 
debate no que se refere à neces-
sidade de maior racionalização 
no uso dos recursos; resultados 
e transparência; melhor quali-
dade dos serviços públicos; e, a 
ascensão do modelo gerencial 
no município, com vistas aos re-
sultados.

O vereador Professor Robé-
rio Paulino (Psol), através des-
sas emendas impositivas, está 
trabalhando pela melhoria na 
educação municipal, apoiando 
os professores e proporcionan-
do um melhor aprendizado aos 
alunos das escolas públicas do 
município. Para isso, destinou 
o montante de R$ 509 mil para 
os serviços de manutenção, re-
estruturação e modernização 
da informática em dez escolas 
do ensino fundamental da Rede 
Pública Municipal de Ensino de 
Natal.

Durante o ano de 2021, ao 
todo, 90 escolas e Centros Mu-
nicipais de Educação Infantil 
(CMEIs) foram visitadas pelo 
mandato do Professor Robé-
rio, com a produção de relató-
rio com detalhes sobre a situa-
ção de cada uma destas enviado 
para a Secretária Municipal de 
Educação (SME). Tanto o pro-
fessor Robério como sua asses-
soria relataram que a infraestru-

tura destes centros de Educação 
é crítica.

Há registros de ventilado-
res quebrados, teto rachado e 
invasão por vândalos. As salas 
de computação não funcionam 
em algumas escolas e não há 
professores suficientes para a 
quantidade de turmas nos pe-
ríodos matutino e vespertino. 
Além disso, há escolas que pas-
sam dias com abastecimento de 
água suspenso.

“Encontrei escolas em si-
tuações deploráveis. Uma de-
las, na Redinha, não tinha um 
único ventilador funcionando. 
Uma escola muito pobre, com 
muitas cadeiras quebradas. 
Tem escola que já está há 15 
anos sem receber pintura, com 
paredes mofadas, com caixa 
d’agua sem conserto, com pi-
sos do corredor com os ladri-
lhos quebrados, colocando em 
risco a integridade física das 
crianças e dos próprios profes-
sores. Infelizmente, encontrei 
muita precariedade. E a Prefei-
tura pega uma ou outra escola 
para fazer propaganda, escon-
dendo a realidade da maioria”, 
lamentou.

Professor Robério disse que 
há muitas correções a serem 
feitas, inclusive, “me preocupa 
especialmente detalhes de se-
gurança como fiação elétrica 
aparente e quadras de esportes 
que não apresentam garantias 
mínimas de segurança. Se cair a 
estrutura, que está enferrujada, 
quem vai se responsabilizar?”, 

questiona o vereador do Psol.
Ele disse que está acompa-

nhando de perto para que a des-
tinação das emendas impositi-
vas do seu mandato, realmente 
aconteçam, já que a liberação da 
verba é de responsabilidade do 
executivo municipal. Isso por-
que a Prefeitura teria atrasado a 
transferência da verbas.

“Isso é um desrespeito com 
a Câmara Municipal, com os ve-
readores, com as escolas e suas 
comunidades, professores, fun-
cionários e alunos. Se as emen-
das são impositivas, devem ser 
cumpridas em imediato, mas o 
prefeito descumpre as normas 
ao não destinar dentro do ano. 
Tem escola que ainda anão ha-
via recebido nada, em dezem-
bro”, disse.

As instituições de ensino 
municipais apontadas como 
beneficiárias das emendas im-
positivas foram: Escola Munici-
pal Almerinda Bezerra Furtado 
(Guarapes); Escola Municipal 
Luiz Maranhão Filho (Cidade 
Nova); Escola Municipal Josefa 
Botelho (Ponta Negra); Escola 
Municipal Francisca Ferreira da 
Silva (Bom Pastor); Escola Mu-
nicipal Veríssimo de Melo (Feli-
pe Camarão); Escola Municipal 
Prof. Zuza (Bom Pastor); Escola 
Municipal Emília Ramos (Cida-
de Nova); Escola Municipal Ju-
venal Lamartine (Lagoa Seca); 
Escola Municipal Djalma Mara-
nhão (Felipe Camarão); Escola 
Municipal Francisco de Assis Va-
rela Cava (Guarapes). 

Parlamentar disse que vereadores natalenses exigem o cumprimento das emendas impositivas de 2021

ARQUIVO PESSOAL
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PT e PSB querem resolver 
impasses sobre federação
Dirigentes iniciarão reuniões nos estados para discutir conflitos 
regionais; no RN, partidos caminham juntos politicamente

Com impasses regionais, os 
dirigentes do PT e do PSB 
reuniram-se pela primei-

ra vez em 2022 nesta quinta-fei-
ra (20) e decidiram encaminhar 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), um pedido de ampliação 
de prazo para que possam fechar 
uma eventual federação partidá-
ria. O TSE já tinha definido que 
os partidos devem apresentar 
até 1º de março solicitações para 
formarem as federações.

O prazo é considerado exí-
guo pelo PT e PSB, que ainda 
precisam resolver pendências 
sobre candidaturas em alguns 
estados. Para fechar a federa-
ção, que poderá reunir as duas 
legendas, além de PCdoB e PV, 
o PSB quer que o PT apoie seus 
candidatos em ao menos cinco 
estados: São Paulo, Pernambu-
co, Rio Grande do Sul, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e Acre. O 
estado mais problemático é São 
Paulo. Nem o PT está disposto 
a abrir mão da candidatura de 
Fernando Haddad (PT-SP) nem 
o PSB abrir mão de lançar Már-
cio França (SP).

Nos outros estados, como 
no Rio Grande do Norte existem 
maiores chances de haver acor-
dos. Por isso, as siglas querem 
prazo pelo menos até junho pa-
ra requisitarem a formação da 
federação. Tanto Gleisi como 
o presidente do PSB, Carlos Si-
queira, argumentam que o perí-
odo aprovado anteriormente pe-
lo Congresso Nacional era maior.

A presidente do PT, Gleisi 
Hoffmann (PR), informou que 
os advogados de cada legenda 
já preparam o documento que 
deverá ser apresentado na pró-
xima semana. A ideia é fazer va-
ler o que diz o projeto aprova-
do pelo Congresso, que define a 
formação da federação para de-
pois das convenções partidárias. 
Uma norma editada pelo presi-
dente ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Luís Roberto 
Barroso, que também preside o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
no fim do ano passado, estabele-
ceu o dia 1º de março como pra-
zo limite para o pedido de reco-
nhecimento da federação.

Na opinião dos dirigentes, 
essa norma atropela o “prazo da 
política”, já que as decisões pre-
cisam ser homologadas em ca-
da partido e ainda pelo conjun-
to das legendas que pretendem 
compor a federação.“O prazo de 
1º de março é contraditório ao 
que a lei da federação estava pre-

Rafael Motta tem interesse na federação com PT para facilitar reeleição

AGÊNCIA CÂMARA

vendo. O tempo da política não 
pode ser dado pelo tempo bu-
rocrático”, disse Gleisi, após reu-
nião na sede do PSB.

De acordo com informações, 
os presidentes do PT, Gleisi Hof-
fmann, e do PSB, Carlos Siquei-
ra, que se reuniram nesta quin-
ta-feira em Brasília, pretendem 
entrar com a ação até a próxima 
segunda-feira (24). “Esta não foi 
uma reunião de definição, mas 
uma reunião de conversas e en-
tendimentos. O que ficou claro é 
que a gente tem a disposição de 

construir a federação (...). Mas o 
tempo da política não pode ser 
dado pelo tempo burocrático do 
TSE”, afirmou Gleisi.

Além de Gleisi e Carlos Si-
queira, participaram do encon-
tro o secretário nacional do PT, 
deputado Paulo Teixeira, o go-
vernador de Pernambuco, Pau-
lo Câmara (PSB) e o ex-governa-
dor de São Paulo Márcio França 
(SP). Ele saiu do encontro antes 
dos demais e afirmou que não 
pretende desistir da candidatura 
em prol de Haddad.

O deputado federal e presi-
dente estadual do PSB, Rafael 
Motta já tinha declarado com 
exclusividade ao AGORA RN, 
na semana passada, que conta 
com a possível federação for-
mada entre o PT e o seu parti-
do – o PSB. Motta foi enfático ao 
afirmar que, no Rio Grande do 
Norte, as duas legendas já vivem 
praticamente em uma federa-
ção partidária.

“A federação é uma evolução 
das coligações partidárias, na 
qual os partidos se unem para 
além do período eleitoral, com-
partilhando o mandato durante 
os quatro anos seguintes. Por is-
so, eu fui favorável à sua criação 
quando da deliberação na Câ-
mara dos Deputados e no parti-
do. A possível formação de uma 

federação entre o PT e o PSB vai 
formalizar uma situação que já 
vivemos no Rio Grande do Nor-
te”, frisou Rafael, no início desse 
ano.

Nesta quinta-feira (20), os di-
rigentes Gleisi Hoffmann (PT) e 
Carlos Siqueira (PSB) se reúnem 
em Brasília e defendem aliança 
em torno de Lula, mas diferenças 
estaduais seguem sobre a me-
sa. Diante disso, PT, PSB e outros 
partidos (como PCdoB e PV) ava-
liam acionar o Tribunal Superior 
Eleitoral para prorrogar o prazo 
de oficialização das federações. A 
percepção é de que o limite de 1º 
de março inviabiliza a resolução 
das diferenças nos estados. Sem 
essa possibilidade, o PSB do Rio 
Grande do Norte terá que refazer 
contas. 

Rafael tem interesse na 
federação com PT para 
facilitar reeleição 
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Hoje, 22, o centenário de 
nascimento de Leonel 
Itagiba de Moura Brizola, 

um dos homens que mais influí-
ram na vida política nacional, no 
século passado. De origem hu-
milde, foi na juventude engraxa-
te e carregador de malas. Elegeu-

-se deputado estadual, em se-
guida deputado federal, prefeito 
de Porto Alegre, governador do 
Rio Grande e, duas vezes, do Rio 
de Janeiro. Carreira longa, que 
só começaria a ser atropelada, 
quando aceitou ser vice na cha-
pa de Lula.

Centenário de Leonel Brizola

SOCIALISMO. Na tentativa de chegar à presidência da República 
pregou o chamado socialismo democrático, que aquela época pros-
perava na Australia e países escandinavos. Na sua caminhada política 
foi combatido por radicais da direita e de esquerda. Pelo oposição que 
fez, em relação a queda de João Goulart em 1964, recebeu severas san-
ções dos governos militares.

EDUCAÇÃO. A marca deixada por Leonel Brizola está na área de 
educação. Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) foram 
um projeto educacional de autoria do antropólogo Darcy Ribeiro que 
o considerava “uma revolução na educação pública do País”. Implan-
tado inicialmente no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, ao longo dos 
dois governos de Leonel Brizola, tinha como objetivo oferecer ensino 
público de qualidade, em período integral, aos alunos da rede estadual.

CIEPS. O horário das aulas es-
tendia-se das 8 às 17 horas, ofere-
cendo, além do currículo regular, 
atividades culturais, estudos diri-
gidos e educação física. Os CIEPs 
forneciam refeições completas a 
seus alunos, além de atendimen-
to médico e odontológico. A ca-

pacidade média de cada unidade 
era para mil alunos.

ANÁLISE. A presença de Brizo-
la na política nacional comporta 
ainda estudos e análises, diante 
das controvérsias provocadas por 
suas teses e ações administrativas.

CARGO. A ex-chanceler da 
Alemanha Ângela Merkel rejei-
tou a presidência do Conselho 
Consultivo para os Bens Públi-
cos Globais da ONU, recente-
mente criado.

ENQUADRADO. O deputado 
João Maia já teria sido enqua-
drado pelo deputado Walde-
mar da Costa Neto, que já co-
meçou a adaptar os diretórios 
estaduais do PL à campanha 
de reeleição de Jair Bolsonaro.

AFASTAMENTO. A “caneta-
da” já destituiu o presidente es-
tadual do PL Cristiano Vale, do 
Pará, por apoiar a reeleição do 
governador Helder Barbalho. 
Diante do exemplo, João Maia 
já declarou, que no RN não ha-
verá apoio para Fátima Bezer-
ra. Os três deputados estaduais 
do partido protestaram.

EXEMPLO. Mais de cem bi-
lionários globais divulgaram 
carta, pedindo que sejam cria-
dos novos impostos para os 
mais ricos contribuírem na re-
construção dos países, após a 
pandemia. Infelizmente, ne-
nhum brasileiro assinou.

APOSENTADOS. Segunda 
próxima, o Dia do Aposenta-
do e da Previdência Social. Um 
país não pode ser chamado 
de desenvolvido, sem que dis-
ponha de sistema de proteção 
previdenciária justo e huma-
no.

GOLPE. O ex-ministro José 
Dirceu defende Geraldo Alck-
min como vice de Lula. Para 
ele, seria a vacina contra o gol-
pe, após a derrota de Bolsona-
ro.

GASOLINA. O governo fede-
ral já negocia emenda cons-
titucional para permitir a re-
dução a zero da incidência de 
tributos federais sobre com-
bustíveis: PIS/Pasep e Cofins. 
Se isso acontecer, os governa-
dores não terão desculpa para 
a redução do ICMS.

NEGOCIAÇÃO. O União Bra-
sil é a “joia da coroa”. Bolsona-
ro procura para negociar. Moro 
mantém contato direto com o 
presidente da sigla Luciano Bi-
var, que lhe disse com todas as 
letras, o desejo de ser vice na 
chapa.

Olho aberto

Robério destina verbas 
para melhoria de escolas 
municipais em Natal
Além do olhar para questões ambientais, já tendo consolidado 
o projeto Arboriza Natal, o vereador prioriza a Educação

Por meio de emendas parla-
mentares, com recursos fi-
nanceiros na ordem de R$ 

500 mil, cada vereador de Natal 
deve indicar à Prefeitura Munici-
pal as suas prioridades para uti-
lização da verba, aprimorando o 
debate no que se refere à neces-
sidade de maior racionalização 
no uso dos recursos; resultados 
e transparência; melhor quali-
dade dos serviços públicos; e, a 
ascensão do modelo gerencial 
no município, com vistas aos re-
sultados.

O vereador Professor Robé-
rio Paulino (Psol), através des-
sas emendas impositivas, está 
trabalhando pela melhoria na 
educação municipal, apoiando 
os professores e proporcionan-
do um melhor aprendizado aos 
alunos das escolas públicas do 
município. Para isso, destinou 
o montante de R$ 509 mil para 
os serviços de manutenção, re-
estruturação e modernização 
da informática em dez escolas 
do ensino fundamental da Rede 
Pública Municipal de Ensino de 
Natal.

Durante o ano de 2021, ao 
todo, 90 escolas e Centros Mu-
nicipais de Educação Infantil 
(CMEIs) foram visitadas pelo 
mandato do Professor Robé-
rio, com a produção de relató-
rio com detalhes sobre a situa-
ção de cada uma destas enviado 
para a Secretária Municipal de 
Educação (SME). Tanto o pro-
fessor Robério como sua asses-
soria relataram que a infraestru-

tura destes centros de Educação 
é crítica.

Há registros de ventilado-
res quebrados, teto rachado e 
invasão por vândalos. As salas 
de computação não funcionam 
em algumas escolas e não há 
professores suficientes para a 
quantidade de turmas nos pe-
ríodos matutino e vespertino. 
Além disso, há escolas que pas-
sam dias com abastecimento de 
água suspenso.

“Encontrei escolas em si-
tuações deploráveis. Uma de-
las, na Redinha, não tinha um 
único ventilador funcionando. 
Uma escola muito pobre, com 
muitas cadeiras quebradas. 
Tem escola que já está há 15 
anos sem receber pintura, com 
paredes mofadas, com caixa 
d’agua sem conserto, com pi-
sos do corredor com os ladri-
lhos quebrados, colocando em 
risco a integridade física das 
crianças e dos próprios profes-
sores. Infelizmente, encontrei 
muita precariedade. E a Prefei-
tura pega uma ou outra escola 
para fazer propaganda, escon-
dendo a realidade da maioria”, 
lamentou.

Professor Robério disse que 
há muitas correções a serem 
feitas, inclusive, “me preocupa 
especialmente detalhes de se-
gurança como fiação elétrica 
aparente e quadras de esportes 
que não apresentam garantias 
mínimas de segurança. Se cair a 
estrutura, que está enferrujada, 
quem vai se responsabilizar?”, 

questiona o vereador do Psol.
Ele disse que está acompa-

nhando de perto para que a des-
tinação das emendas impositi-
vas do seu mandato, realmente 
aconteçam, já que a liberação da 
verba é de responsabilidade do 
executivo municipal. Isso por-
que a Prefeitura teria atrasado a 
transferência da verbas.

“Isso é um desrespeito com 
a Câmara Municipal, com os ve-
readores, com as escolas e suas 
comunidades, professores, fun-
cionários e alunos. Se as emen-
das são impositivas, devem ser 
cumpridas em imediato, mas o 
prefeito descumpre as normas 
ao não destinar dentro do ano. 
Tem escola que ainda anão ha-
via recebido nada, em dezem-
bro”, disse.

As instituições de ensino 
municipais apontadas como 
beneficiárias das emendas im-
positivas foram: Escola Munici-
pal Almerinda Bezerra Furtado 
(Guarapes); Escola Municipal 
Luiz Maranhão Filho (Cidade 
Nova); Escola Municipal Josefa 
Botelho (Ponta Negra); Escola 
Municipal Francisca Ferreira da 
Silva (Bom Pastor); Escola Mu-
nicipal Veríssimo de Melo (Feli-
pe Camarão); Escola Municipal 
Prof. Zuza (Bom Pastor); Escola 
Municipal Emília Ramos (Cida-
de Nova); Escola Municipal Ju-
venal Lamartine (Lagoa Seca); 
Escola Municipal Djalma Mara-
nhão (Felipe Camarão); Escola 
Municipal Francisco de Assis Va-
rela Cava (Guarapes). 

Parlamentar disse que vereadores natalenses exigem o cumprimento das emendas impositivas de 2021

ARQUIVO PESSOAL
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PT e PSB querem resolver 
impasses sobre federação
Dirigentes iniciarão reuniões nos estados para discutir conflitos 
regionais; no RN, partidos caminham juntos politicamente

Com impasses regionais, os 
dirigentes do PT e do PSB 
reuniram-se pela primei-

ra vez em 2022 nesta quinta-fei-
ra (20) e decidiram encaminhar 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), um pedido de ampliação 
de prazo para que possam fechar 
uma eventual federação partidá-
ria. O TSE já tinha definido que 
os partidos devem apresentar 
até 1º de março solicitações para 
formarem as federações.

O prazo é considerado exí-
guo pelo PT e PSB, que ainda 
precisam resolver pendências 
sobre candidaturas em alguns 
estados. Para fechar a federa-
ção, que poderá reunir as duas 
legendas, além de PCdoB e PV, 
o PSB quer que o PT apoie seus 
candidatos em ao menos cinco 
estados: São Paulo, Pernambu-
co, Rio Grande do Sul, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e Acre. O 
estado mais problemático é São 
Paulo. Nem o PT está disposto 
a abrir mão da candidatura de 
Fernando Haddad (PT-SP) nem 
o PSB abrir mão de lançar Már-
cio França (SP).

Nos outros estados, como 
no Rio Grande do Norte existem 
maiores chances de haver acor-
dos. Por isso, as siglas querem 
prazo pelo menos até junho pa-
ra requisitarem a formação da 
federação. Tanto Gleisi como 
o presidente do PSB, Carlos Si-
queira, argumentam que o perí-
odo aprovado anteriormente pe-
lo Congresso Nacional era maior.

A presidente do PT, Gleisi 
Hoffmann (PR), informou que 
os advogados de cada legenda 
já preparam o documento que 
deverá ser apresentado na pró-
xima semana. A ideia é fazer va-
ler o que diz o projeto aprova-
do pelo Congresso, que define a 
formação da federação para de-
pois das convenções partidárias. 
Uma norma editada pelo presi-
dente ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Luís Roberto 
Barroso, que também preside o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
no fim do ano passado, estabele-
ceu o dia 1º de março como pra-
zo limite para o pedido de reco-
nhecimento da federação.

Na opinião dos dirigentes, 
essa norma atropela o “prazo da 
política”, já que as decisões pre-
cisam ser homologadas em ca-
da partido e ainda pelo conjun-
to das legendas que pretendem 
compor a federação.“O prazo de 
1º de março é contraditório ao 
que a lei da federação estava pre-

Rafael Motta tem interesse na federação com PT para facilitar reeleição

AGÊNCIA CÂMARA

vendo. O tempo da política não 
pode ser dado pelo tempo bu-
rocrático”, disse Gleisi, após reu-
nião na sede do PSB.

De acordo com informações, 
os presidentes do PT, Gleisi Hof-
fmann, e do PSB, Carlos Siquei-
ra, que se reuniram nesta quin-
ta-feira em Brasília, pretendem 
entrar com a ação até a próxima 
segunda-feira (24). “Esta não foi 
uma reunião de definição, mas 
uma reunião de conversas e en-
tendimentos. O que ficou claro é 
que a gente tem a disposição de 

construir a federação (...). Mas o 
tempo da política não pode ser 
dado pelo tempo burocrático do 
TSE”, afirmou Gleisi.

Além de Gleisi e Carlos Si-
queira, participaram do encon-
tro o secretário nacional do PT, 
deputado Paulo Teixeira, o go-
vernador de Pernambuco, Pau-
lo Câmara (PSB) e o ex-governa-
dor de São Paulo Márcio França 
(SP). Ele saiu do encontro antes 
dos demais e afirmou que não 
pretende desistir da candidatura 
em prol de Haddad.

O deputado federal e presi-
dente estadual do PSB, Rafael 
Motta já tinha declarado com 
exclusividade ao AGORA RN, 
na semana passada, que conta 
com a possível federação for-
mada entre o PT e o seu parti-
do – o PSB. Motta foi enfático ao 
afirmar que, no Rio Grande do 
Norte, as duas legendas já vivem 
praticamente em uma federa-
ção partidária.

“A federação é uma evolução 
das coligações partidárias, na 
qual os partidos se unem para 
além do período eleitoral, com-
partilhando o mandato durante 
os quatro anos seguintes. Por is-
so, eu fui favorável à sua criação 
quando da deliberação na Câ-
mara dos Deputados e no parti-
do. A possível formação de uma 

federação entre o PT e o PSB vai 
formalizar uma situação que já 
vivemos no Rio Grande do Nor-
te”, frisou Rafael, no início desse 
ano.

Nesta quinta-feira (20), os di-
rigentes Gleisi Hoffmann (PT) e 
Carlos Siqueira (PSB) se reúnem 
em Brasília e defendem aliança 
em torno de Lula, mas diferenças 
estaduais seguem sobre a me-
sa. Diante disso, PT, PSB e outros 
partidos (como PCdoB e PV) ava-
liam acionar o Tribunal Superior 
Eleitoral para prorrogar o prazo 
de oficialização das federações. A 
percepção é de que o limite de 1º 
de março inviabiliza a resolução 
das diferenças nos estados. Sem 
essa possibilidade, o PSB do Rio 
Grande do Norte terá que refazer 
contas. 

Rafael tem interesse na 
federação com PT para 
facilitar reeleição 
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Conforme havíamos divul-
gado, ontem as 18:30 tive-
mos uma reunião na praça 

das flores, com media de 50 em-
presario de Petropolis e Tirol, on-
de o objetivo era um só, agradecer 
a segurança que esta sendo feita 
durante o dia, mas pedi um refor-
ço para a noite/madrugada, onde 
tem ocorrendo vários arromba-
mentos, contamos com a presen-
ça do Cel, Comandante da Primeira Zona, Lisboa, Delegado Geral Marcos 
Gerris, Juiz Dr Ozorio, dos empresários, dos proprietário dos quiosque da 
praça das flores, renomado advogado Paulo Lopo Saraiva, usou da palavra 
a amiga Luduvina que recepcionou a todos, o Juiz Dr Ozorio, Dr Paulo Lo-
po, este jornalista Luiz Almir, e alguns empresários, após as reivindicações 
o Cel Lisboa disse que criou a operação Madrugada Segura, que irá fun-
cionar de domingo a domingo de 00:00 as 06:00, falou da suas várias expe-
riências com o 4 BPM e que agora respondendo pelo Primeiro Batalhão, 
uma areá menor que a Zona Norte, está pronto para dar maior segurança 
ao pessoal daquela área, na ocasião o Juiz, Cel e o delegado disse que onde 
quer que tenha marginal, facção, a polícia estará presente. Muitos aplau-
sos seguido de um lanche, ainda em tempo: Estavam presente Grupo An-
jos de Resgate, Equipe do Jornal Agora RN, 96FM, Band.

REPRODUÇÃO

O Ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse nesta 
sexta-feira 21, durante sua 

participação no Fórum Econô-
mico Mundial, que a inflação se-
rá “um verdadeiro problema” pa-
ra o mundo ocidental, mas que o 
Brasil, devido às experiências an-
teriores de convívio e combate a 
altas taxas inflacionárias, foi mais 
rápido que outros países no sen-
tido de adotar medidas contra a 
alta de preços.

A fala do ministro foi feita 
após participações de autorida-
des do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) e do Banco Central 
Europeu, no painel Perspectivas 
Econômicas Globais, que teve co-
mo tema principal a influência da 
pandemia no aumento dos índi-
ces inflacionários.

Na avaliação da diretora de 
Gestão do FMI, Kristalina Ge-
orgieva, é fundamental enten-
der que a inflação está mais alta 
e persistente em alguns países, e 
que este é “um problema espe-
cífico a cada país”. Segundo ela, 
essas especificidades marcarão o 
ano de 2022.

Paulo Guedes: experiência 
ajuda Brasil a tomar 
medidas contra inflação
Fala do ministro foi após participações de autoridades do FMI e do 
Banco Central Europeu, no Fórum Econômico Mundial

Paulo Guedes: infl ação será “verdadeiro problema” para mundo ocidental

 “Não será possível 
manter todas as 
políticas em todas 
as partes, o que fará 
o combate mais 
complicado em 
alguns países” 

Kristalina Georgieva
Dir. de Gestão do FMI

 “Meu medo agora 
é que a besta está 
fora da garrafa [nos 
países ocidentais]. 
Não acredito que 
a inflação seja 
transitória”

Paulo Guedes
Ministro da Economia

“Não será possível manter to-
das as políticas em todas as par-
tes, o que fará o combate mais 
complicado em alguns países”, 
disse Georgieva.

A presidente do Banco Cen-

tral Europeu, Christine Lagarde, 
acrescentou que a autoridade 
monetária precisa estar atenta 
“às cifras apresentadas em cada 
país”, e que em muitos casos a su-
peração e a conservação de em-

pregos foi subestimada, disse ela 
ao defender atenção a problemas 
relativos ao mercado de trabalho.

“Na França vemos indicado-
res específicos como negociações 
coletivas de salários na qual em-
pregadores e sindicatos levam 
em conta os índices de inflação. 
No entanto, em outros países não 
estamos vendo essas negocia-
ções avançarem”, disse Lagarde.

“Estávamos acostumados a 
níveis baixos de inflação. E agora 
temos de ver quanto isso vai du-
rar, e vai durar”, acrescentou.

Em seu discurso, informa a 
Agência Brasil, o ministro Paulo 
Guedes disse que “a inflação se-
rá um verdadeiro problema para 
o mundo ocidental”, exatamente 
por não estarem acostumados a 
lidar com esse tipo de problema. 
“O Brasil, devido à experiência 
trágica prévia com inflação, se 
mobilizou de forma mais rápida”, 
disse o ministro.

“Meu medo agora é que a bes-
ta está fora da garrafa [nos países 
ocidentais]. Não acredito que a 

inflação seja transitória. Penso 
que os elementos adversos que 
alimentam a inflação vão dimi-
nuir gradualmente, mas não há 
mais arbitragem a ser explorada 
pelo ocidente. Penso que os ban-
cos centrais estão dormindo en-
quanto dirigem. Eles têm de ficar 
atento porque a inflação será um 
problema real em breve para o 
ocidente”, argumentou.

Referindo-se ao comentário 
de Lagarde sobre os governos te-
rem de ficar atentos ao que ocor-
re no mercado de trabalho, Gue-
des lembrou que, em 2019, o 
mundo estava, segundo diversas 
autoridades monetárias em uma 
“desaceleração sincronizada”.

“Fomos então afetados pela 
covid-19 e respondemos [no Bra-
sil] de forma a evitar uma gran-
de depressão. Agora estamos de 
volta à situação de desaceleração 
sincronizada e avanço de econo-
mias. Mas agora a inflação está aí. 
A questão é saber o quão transi-
tórios são esses fatores”, comple-
tou o ministro brasileiro.

FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/ABR

COVID19/H3N2. Desde on-
tem sexta-feira, já está em vi-
gor a lei publicada pela Gover-
nadora Fatima Bezerra, que a 
maioria dos prefeitos que tem 
bom senso para com a saude do 
povo, proibindo qualquer espe-
cie de Carnaval em ambientes 
abertos ou fechado, o que pode 
funcionar é: Bares, Restauran-
tes, Casa de Eventos, Comercio, 
Shoppings, ambulantes, todos 
da seguinte forma: Ambien-
te fechado, ar-condicionado só 
terá acesso quem apresentar 
o cartão de vacina, ambientes 
aberto: uso da máscara e o pu-
blico de 70% de capacidade, po-
derá ter voz e violão, teclado e 
voz, só não pode haver bandas, 
carros de som com musicas 
carnavalescas e nem o publico 
dançando, 90% da população 
parabenizando a Governadora 
e o Prefeito pela medida, pois a 
saúde acima de tudo.

GREVE. Policia Civil, esteve 
reunida na quinta-feira passada 
e divulgou uma ameaça  de greve 
a partir do dia 25, o que seria um 
desastre para o cidadão de bem 
potiguar, conversei com o Secre-
tário de Segurança Cel Araújo, 
Governadora Fátima, dizendo 
do risco, se esta greve vier ocor-
rer, mais ouvir do Secretário e da 
Governadora que já foi aberto 
um dialogo, reunião já começou 
ontem, a expectativa é que até se-
gunda feira seja anunciado o fim 
da possível greve, Se Deus quiser, 
o dialogo está acima de tudo.

GRANDE BENEFICIO. Os 40 
milhões anunciados pelo Mi-
nistro Rogério Marinho em São 
Gonçalo na presença do Prefei-
to Paulo Emídio, para constru-
ção da 3ª ponte, ligando Natal-
-São Gonçalo e Aeroporto Aluí-
zio Alves, está sendo considera-
do a maior obra de 2022.

SEGURANÇA 2. Após 
tomar conhecimento do 
sucesso da reunião da 
praça das flores com co-
mando da PM, a região 
norte, oeste e sul pedem 
também a mesma reu-
nião para fazer as mes-
mas cobranças, vamos 
programar.

PESAR. Brasil perde 
uma das maiores sambis-
tas aos 91 anos, Elza Soa-
res, que foi o grande amor 
de um dos maiores joga-
dor de futebol, Garrincha, 
por coincidência Elza fa-
leceu ontem na mesma 
data de faleceu o Garrin-
cha, também o pesar pa-
ra família Bolsonaro que 
perdeu sua mãe aos 94 
anos, Sra Olinda Bonturi 
Bolsonaro, faleceu na ma-
drugada da sexta-feira.
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manter todas as 
políticas em todas 
as partes, o que fará 
o combate mais 
complicado em 
alguns países” 

Kristalina Georgieva
Dir. de Gestão do FMI

 “Meu medo agora 
é que a besta está 
fora da garrafa [nos 
países ocidentais]. 
Não acredito que 
a inflação seja 
transitória”

Paulo Guedes
Ministro da Economia

“Não será possível manter to-
das as políticas em todas as par-
tes, o que fará o combate mais 
complicado em alguns países”, 
disse Georgieva.

A presidente do Banco Cen-

tral Europeu, Christine Lagarde, 
acrescentou que a autoridade 
monetária precisa estar atenta 
“às cifras apresentadas em cada 
país”, e que em muitos casos a su-
peração e a conservação de em-

pregos foi subestimada, disse ela 
ao defender atenção a problemas 
relativos ao mercado de trabalho.

“Na França vemos indicado-
res específicos como negociações 
coletivas de salários na qual em-
pregadores e sindicatos levam 
em conta os índices de inflação. 
No entanto, em outros países não 
estamos vendo essas negocia-
ções avançarem”, disse Lagarde.

“Estávamos acostumados a 
níveis baixos de inflação. E agora 
temos de ver quanto isso vai du-
rar, e vai durar”, acrescentou.

Em seu discurso, informa a 
Agência Brasil, o ministro Paulo 
Guedes disse que “a inflação se-
rá um verdadeiro problema para 
o mundo ocidental”, exatamente 
por não estarem acostumados a 
lidar com esse tipo de problema. 
“O Brasil, devido à experiência 
trágica prévia com inflação, se 
mobilizou de forma mais rápida”, 
disse o ministro.

“Meu medo agora é que a bes-
ta está fora da garrafa [nos países 
ocidentais]. Não acredito que a 

inflação seja transitória. Penso 
que os elementos adversos que 
alimentam a inflação vão dimi-
nuir gradualmente, mas não há 
mais arbitragem a ser explorada 
pelo ocidente. Penso que os ban-
cos centrais estão dormindo en-
quanto dirigem. Eles têm de ficar 
atento porque a inflação será um 
problema real em breve para o 
ocidente”, argumentou.

Referindo-se ao comentário 
de Lagarde sobre os governos te-
rem de ficar atentos ao que ocor-
re no mercado de trabalho, Gue-
des lembrou que, em 2019, o 
mundo estava, segundo diversas 
autoridades monetárias em uma 
“desaceleração sincronizada”.

“Fomos então afetados pela 
covid-19 e respondemos [no Bra-
sil] de forma a evitar uma gran-
de depressão. Agora estamos de 
volta à situação de desaceleração 
sincronizada e avanço de econo-
mias. Mas agora a inflação está aí. 
A questão é saber o quão transi-
tórios são esses fatores”, comple-
tou o ministro brasileiro.

FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/ABR

COVID19/H3N2. Desde on-
tem sexta-feira, já está em vi-
gor a lei publicada pela Gover-
nadora Fatima Bezerra, que a 
maioria dos prefeitos que tem 
bom senso para com a saude do 
povo, proibindo qualquer espe-
cie de Carnaval em ambientes 
abertos ou fechado, o que pode 
funcionar é: Bares, Restauran-
tes, Casa de Eventos, Comercio, 
Shoppings, ambulantes, todos 
da seguinte forma: Ambien-
te fechado, ar-condicionado só 
terá acesso quem apresentar 
o cartão de vacina, ambientes 
aberto: uso da máscara e o pu-
blico de 70% de capacidade, po-
derá ter voz e violão, teclado e 
voz, só não pode haver bandas, 
carros de som com musicas 
carnavalescas e nem o publico 
dançando, 90% da população 
parabenizando a Governadora 
e o Prefeito pela medida, pois a 
saúde acima de tudo.

GREVE. Policia Civil, esteve 
reunida na quinta-feira passada 
e divulgou uma ameaça  de greve 
a partir do dia 25, o que seria um 
desastre para o cidadão de bem 
potiguar, conversei com o Secre-
tário de Segurança Cel Araújo, 
Governadora Fátima, dizendo 
do risco, se esta greve vier ocor-
rer, mais ouvir do Secretário e da 
Governadora que já foi aberto 
um dialogo, reunião já começou 
ontem, a expectativa é que até se-
gunda feira seja anunciado o fim 
da possível greve, Se Deus quiser, 
o dialogo está acima de tudo.

GRANDE BENEFICIO. Os 40 
milhões anunciados pelo Mi-
nistro Rogério Marinho em São 
Gonçalo na presença do Prefei-
to Paulo Emídio, para constru-
ção da 3ª ponte, ligando Natal-
-São Gonçalo e Aeroporto Aluí-
zio Alves, está sendo considera-
do a maior obra de 2022.

SEGURANÇA 2. Após 
tomar conhecimento do 
sucesso da reunião da 
praça das flores com co-
mando da PM, a região 
norte, oeste e sul pedem 
também a mesma reu-
nião para fazer as mes-
mas cobranças, vamos 
programar.

PESAR. Brasil perde 
uma das maiores sambis-
tas aos 91 anos, Elza Soa-
res, que foi o grande amor 
de um dos maiores joga-
dor de futebol, Garrincha, 
por coincidência Elza fa-
leceu ontem na mesma 
data de faleceu o Garrin-
cha, também o pesar pa-
ra família Bolsonaro que 
perdeu sua mãe aos 94 
anos, Sra Olinda Bonturi 
Bolsonaro, faleceu na ma-
drugada da sexta-feira.
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EOL Maral I SPE S.A.
Subsidiária Integral - CNPJ 33.486.289/0001-50 - NIRE 24300012837

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 20 de Dezembro de 2021
I. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 de dezembro de 2021, às 12 horas, na sede da EOL Maral I SPE 
S.A., subsidiária integral, localizada no Sítio Entrada dos Coqueiros, RN 404, Estrada Povoado Ponta O Mel, 
Zona Rural, CEP: 59655-000, na Cidade de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte (“Companhia”). 
II. Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença 
da única acionista da Companhia, Eren Maral Participações S.A., de acordo com o artigo 124, Parágrafo 4º, 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). III. Mesa: Os acionistas 
indicaram para presidir os trabalhos o Sr. Pierre Emmanuel Isaac Moussafir, quem convocou a Sra. Hélène 
Louise Plaisance para secretariá-lo. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: A 
aprovação das contas da administração, os balanços e as demonstrações financeiras referentes aos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) a extinção do Conselho de Administração da Companhia e os respectivos ajustes no Estatuto 
Social; (ii) a alteração dos Artigos 19º e 20º que tratam da Diretoria, para ajustar os poderes da Diretoria e para 
constar que os membros da Diretoria não receberão uma remuneração pelo desempenho de suas funções de 
Diretores; (iii) a alteração do artigo 21º do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar as regras de 
representação da Companhia; (iv) a ratificação da composição da Diretoria Companhia; (v) a prorrogação do 
prazo de integralização do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 
de dezembro de 2019; (vi) o aumento de capital social da Companhia em R$ 10.564.084,00 (dez milhões, 
quinhentos e sessenta e quatro mil e oitenta e quatro reais) e a consequente alteração do caput do Artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia; e (vii) a consolidação do Estatuto Social considerando as alterações 
aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, bem como as alterações aprovadas nas Assembleias 
Gerais Extraordinárias de 12 de fevereiro de 2020, 17 de fevereiro de 2020 e 16 de abril de 2020. 
V. Deliberações: Tendo a assembleia sido devidamente instalada, após exame das matérias constantes da 
ordem do dia, a única Acionista da Companhia, aprova: Em Assembleia Geral Ordinária: V.1) A acionista 
aprovou, sem ressalvas, as contas da administração, os balanços e as demonstrações financeiras da 
Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 
2020, publicados respectivamente no Diário Oficial em 27 de junho de 2020 e 10 de abril de 2021 e no Agora 
RN do Rio Grande do Norte em 27, 28 e 29 de junho de 2020 e 10 e 11 de abril de 2021, nos termos do artigo 
133, § 3º da Lei 6.404/76. V.1.1. Tendo em vista que não foram apurados lucros nos exercícios sociais 
supracitados, não haverá distribuição de dividendos. Em Assembleia Geral Extraordinária: V.2) A acionista, 
sem quaisquer restrições ou reservas, aprovou: V.2.1. Extinguir o Conselho de Administração da Companhia, 
com o consequente remanejamento de suas atribuições à Acionista. V.2.1.1. Diante da deliberação do item 
V.2.1 acima, a Acionista aprovou os seguintes ajustes no Estatuto Social: (i) Alteração do Artigo 10º do Estatuto 
Social da Companhia para excluir a menção ao Conselho de Administração, conforme nova redação abaixo: 
“Artigo 10º - A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria.” (ii) Exclusão do conteúdo do 
Capítulo V versando sobre o Conselho de Administração, e renumeração dos demais Capítulos e Cláusulas; 
(iii) Substituição no parágrafo 1º do Art. 19º (novo Art. 12) e no caput Art. 20 (novo Art. 13) da menção ao 
“Conselho de Administração” para a menção a “Acionista”, conforme nova redação constante do Estatuto 
Social Consolidado (Anexo I). V.2.2. A alteração do Artigo 19º (novo Artigo 12º) do Estatuto Social da 
Companhia, a fim de alterar a atual composição da Diretoria, passando de 2 (dois) membros para 3 (três) ou 
mais membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo necessariamente um Diretor Executivo (CEO), 
um Diretor Financeiro (CFO) e um Diretor Técnico (CTO). V.2.2.1. A inclusão do parágrafo 3º ao Artigo 19º 
(novo Artigo 12º) do Estatuto Social da Companhia, a fim de estabelecer que os Diretores da Companhia não 
farão jus a qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções. V.2.2.2. Diante da aprovação do 
item V.2.2 e V.2.2.1 acima, o Artigo 19º (novo Artigo 12º) do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 12º - A Diretoria será composta por 3 (três) ou mais membros, acionistas 
ou não, residentes no país, sendo necessariamente um Diretor Executivo (CEO), um Diretor Financeiro (CFO) 
e um Diretor Técnico (CTO). (...). Parágrafo 3º - Os Diretores não farão jus a qualquer tipo de remuneração pelo 
desempenho de suas funções.”; V.2.3. A alteração integral do Artigo 20º (novo Artigo 13º) do Estatuto Social 
da Companhia, a fim de prever o que segue: “Artigo 13º - A Diretoria é órgão de representação e administração 
da Companhia, cujos atos estão sujeitos à prévia aprovação da Acionista, exceto para prática dos seguintes 
atos desde já autorizados: (i) elaborar anualmente o relatório da administração e as demonstrações financeiras 
do exercício, bem como os balancetes mensais; (ii) elaborar e apresentar aos acionistas o orçamento geral e 
os orçamentos especiais da Companhia, inclusive os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anuais 
e plurianuais a que se referem; (iii) representar a Companhia em Juízo e/ou fora dele, praticando todos os atos 
que se façam necessários para sua regular e eficaz representação; (iv) autorizar o ajuizamento pela 
Companhia de demandas judiciais ou procedimentos arbitrais em valor inferior a R$100.000,00 (cem mil reais); 
(v) efetuar pagamentos de qualquer natureza pela Companhia; (vi) realizar atos ou firmar contratos/
instrumentos que representem a assunção de obrigações para a Companhia em valor igual ou inferior a 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e Parágrafo Único: As aprovações de que trata o caput deste Artigo 13º 
poderão ser realizadas por ata de reunião da Acionista, documento apartado ou por e-mail encaminhado pelo 
representante da Acionista ao(s) Diretor(es) da Companhia, sendo dispensável qualquer formalidade 
adicional.” V.2.4. A alteração das regras para representação da Companhia, que, a partir da presente data, 
deverá ser representada validamente por ato ou assinatura (i) de quaisquer dos Diretores agindo isoladamente; 
ou (ii) de 1 (um) procurador devidamente constituído nos termos artigo 22º (Novo Artigo 15º) do Estatuto Social 
da Companhia. V.2.4.1. Diante das aprovações do item V.2.4. acima, o Artigo 21º (Novo Artigo 14º) do Estatuto 
Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 14º - A Companhia será 
representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (i) de quaisquer dos 
Diretores agindo isoladamente; ou (ii) de 1 (um) procurador devidamente constituído nos termos artigo 15º 
abaixo.”. V.2.5. A acionista decide ratificar a composição da Diretoria da Companhia, assim como atualizar os 
cargos dos diretores, considerando as deliberações tomadas no item V.2.2 acima: V.2.5.1. A Diretoria da 
Companhia é composta pelos seguintes membros: (i) Pierre-Emmanuel Isaac Moussafir, francês, solteiro, 
administrador, portador da RNM nº G027455-6 e inscrito perante o CPF/MF sob o nº CPF/MF sob o nº 
236.416.918-69, residente na rua Pais de Araújo nº 89, apto. 21, Bairro Jardim Paulista, CEP 04531-090, 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Executivo (CEO), com prazo de mandato 
vigente até 22 de novembro de 2022; (ii) Henrique Soares Zimmer, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, 
portador do RG nº 8096748441 SJS/II RS e inscrito no CPF sob o nº 012.955.950-44, residente e domiciliado 
à Rua Jaques Félix, 326 - Apto. 21, Vila Nova Conceição, CEP 04509-001, na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, para o cargo de Diretor Financeiro (CFO), com prazo de mandato vigente até 24 de junho de 2023; 
e (iii) Gabriela Autilio Ianhez, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
54.542.100-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 431.056.238-84, residente e domiciliada à Rua Pedro 
Gomes Cardim, 157, apto. 52, CEP 05617-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de 
Diretora Técnica (CTO), com prazo de mandato vigente até 24 de junho de 2023. V.2.6. A acionista aprovou 
prorrogação do período de integralização total do aumento de capital social aprovado na Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 03 de dezembro de 2019 para até 31 de dezembro de 2021. V.2.7. Fica consignado 
que a parte do Capital Social da Companhia que estava pendente de integralização, conforme indicado na 
AGE de 23 de junho de 2020, de R$24.325.535,00 (vinte e quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil e 
quinhentos e trinta e cinco reais), foi totalmente integralizada por meio de transferências bancárias realizadas 
até 29 de outubro de 2021. V.2.8. A acionista, sem quaisquer restrições, aprova o aumento de capital social da 
Companhia em R$ 10.564.084,00 (dez milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil e oitenta e quatro 
reais), passando de R$ 81.085.119,00 (oitenta e um milhões, oitenta e cinco mil e cento e dezenove reais) 
para R$ 91.649.203,00 (noventa e um milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e três reais), 
mediante a emissão de 10.564.084 (dez milhões, quinhentas e sessenta e quatro mil e oitenta e quatro) novas 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando 
no capital social da companhia 91.649.203 (noventa e uma milhões, seiscentas e quarenta e nove mil e 
duzentas e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. V.2.8.1. A totalidade das 10.564.084 (dez 
milhões, quinhentas e sessenta e quatro mil e oitenta e quatro) novas ações ora emitidas são subscritas 
e integralizadas, conforme Boletim de Subscrição constante no Anexo II desta Ata, em moeda corrente 
nacional, pela acionista Eren Maral Participações S.A. mediante transferências bancárias. V.2.8.2. O saldo 
remanescente de R$0,09 (nove centavos) oriundo da transferência bancária realizada em 20/07/2021 será 
destinado à conta reserva da Companhia. V.2.8.3. Em decorrência da deliberação acima, o caput do Artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 91.649.203,00 (noventa e um 
milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e três reais) representado por 91.649.203 (noventa e uma 
milhões, seiscentas e quarenta e nove mil e duzentas e três) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal.”. V.2.9. A acionista decide, por fim, reformar na sua integralidade o Estatuto Social da Companhia, que 
vigorará a partir da presente data com nova redação conforme Anexo I. VI. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a 
reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada e refletida em 

livro próprio. Presidente da Mesa: Pierre Emmanuel Isaac Moussafir. Secretária: Hélène Louise Plaisance. 
Acionista Presente: Eren Maral Participações S.A., representada por sua Diretora: Gabriela Autilio Ianhez. A 
presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Areia Branca/RN, 20 de dezembro de 2021. Mesa: Pierre 
Emmanuel Isaac Moussafir - Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária. JUCERN - Certifico o 
Registro em 10/01/2022 sob nº 20210932791. Protocolo: 210932791 de 10/01/2022. Denys de Miranda 
Barreto - Secretário-Geral. Anexo I - Estatuto Social da EOL Maral I SPE S.A.. Capítulo I - Denominação, 
Sede, Objeto Social e Duração: Artigo 1º - A Companhia tem a denominação de EOL Maral I SPE S.A., a 
seguir designada simplesmente (“Companhia”), sociedade por ações de capital fechado, com propósito 
específico, que será regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social no Sítio Entrada dos Coqueiros, RN 404, Estrada Povoado Ponta 
O Mel, Zona Rural, CEP: 59655-000, na Cidade de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte, podendo 
abrir filiais, sucursais ou estabelecimentos de qualquer natureza, no País ou no exterior. Parágrafo Único: A 
Companhia possui filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.486.289/0002-30 e registrada na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo no NIRE 35920046371, localizada na Rua Tabapuã, nº 82, Edifício Tabapuã Concept 
Office, 10º andar, conj. 1001 e 1002, sala 9, CEP 04533-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a geração e comercialização de energia elétrica de fonte renovável e, 
em razão da atividade exercida, integram o objeto social da Companhia todas as ações necessárias à 
estruturação, ao desenvolvimento, à implantação e à exploração do parque eólico denominado “EOL Filgueira 
I”. Parágrafo Único: Para consecução do objeto social, a Companhia poderá importar máquinas e 
equipamentos em geral, bem como quaisquer bens relacionados às atividades da Companhia. Artigo 4º - A 
Companhia terá duração por prazo indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5º - O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, é de 
R$ 91.649.203,00 (noventa e um milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e três reais) representado 
por 91.649.203 (noventa e uma milhões, seiscentas e quarenta e nove mil e duzentas e três) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária nominativa corresponde a 01 (um) voto 
nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 2º - A Companhia também poderá emitir debêntures e 
bônus de subscrição, nos termos previstos na legislação vigente. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 6º 
- A Assembleia Geral reunir-se-á (i) ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do 
exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes no artigo 132 da Lei 6.404/76; ou (ii) 
extraordinariamente, sempre que a Lei e os interesses sociais o exigirem. Artigo 7º - A Assembleia Geral será 
convocada, instalada e realizada na forma prevista em lei e neste Estatuto. Parágrafo 1º - Ficam dispensadas 
as formalidades de convocação se todos os acionistas comparecerem à Assembleia Geral, nos termos do 
Artigo 124, §4º a Lei nº 6.404/76. Parágrafo 2º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e 
Extraordinárias serão tomadas nos termos da Lei das S.A.. Artigo 8º - A mesa da Assembleia Geral será 
composta de um Presidente e um Secretário, sendo aquele escolhido por aclamação ou eleição e este 
nomeado pelo Presidente da Assembleia Geral, a quem compete dirigir os trabalhos, manter a ordem, 
suspender, adiar e encerrar as reuniões. Artigo 9º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as 
hipóteses especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por acionistas representantes da 
maioria do capital social votante da Companhia, não se computando os votos em branco. Capítulo IV - 
Administração da Companhia: Artigo 10º - A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria. 
Capítulo V - Da Diretoria: Artigo 11º - Os membros da Diretoria serão nomeados para um mandato não 
superior a 03 (três) anos, permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado automaticamente até a eleição 
e posse dos respectivos substitutos. Artigo 12º - A Diretoria será composta por 3 (três) ou mais membros, 
acionistas ou não, residentes no país, sendo necessariamente um Diretor Executivo (CEO), um Diretor 
Financeiro (CFO) e um Diretor Técnico (CTO). Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria serão eleitos e 
destituídos pela Acionista, por maioria de votos. Parágrafo 2º - Em caso de retirada ou vacância permanente 
de qualquer cargo de Diretor, será imediatamente nomeado o substituto que permanecerá no cargo pelo prazo 
restante do mandato do substituído, respeitando o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º - Os 
Diretores não farão jus a qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções. Artigo 13º - A 
Diretoria é órgão de representação e administração da Companhia, cujos atos estão sujeitos à prévia 
aprovação da Acionista, exceto para prática dos seguintes atos desde já autorizados: (i) elaborar anualmente 
o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício, bem como os balancetes mensais; 
(ii) elaborar e apresentar aos acionistas o orçamento geral e os orçamentos especiais da Companhia, inclusive 
os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anuais e plurianuais a que se referem; (iii) representar a 
Companhia em Juízo e/ou fora dele, praticando todos os atos que se façam necessários para sua regular e 
eficaz representação; (iv) autorizar o ajuizamento pela Companhia de demandas judiciais ou procedimentos 
arbitrais em valor inferior a R$100.000,00 (cem mil reais); (v) efetuar pagamentos de qualquer natureza pela 
Companhia; (vi) realizar atos ou firmar contratos/instrumentos que representem a assunção de obrigações 
para a Companhia em valor igual ou inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e Parágrafo Único: As 
aprovações de que trata o caput deste Artigo 13º poderão ser realizadas por ata de reunião da Acionista, 
documento apartado ou por e-mail encaminhado pelo representante da Acionista ao(s) Diretor(es) da 
Companhia, sendo dispensável qualquer formalidade adicional. Artigo 14º - A Companhia será representada 
e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (i) de quaisquer dos Diretores agindo 
isoladamente; ou (ii) de 1 (um) procurador devidamente constituído nos termos artigo 15º abaixo. Artigo 15º 
- As procurações outorgadas pela companhia deverão ser assinadas por 01 (um) Diretor, bem como especificar 
expressamente os poderes conferidos e conter prazo de validade limitado a no máximo 01 (um) ano. O prazo 
previsto neste artigo não se aplica às procurações outorgadas a (i) advogados para representação da 
Companhia em processos judiciais ou administrativos, que podem ter prazo de validade superior a 1 (um) ano 
ou mesmo indeterminado; e (ii) no âmbito de financiamento contratados pela Companhia e dos contratos 
acessórios relacionados aos referidos financiamentos, cujo prazo de validade seja equivalente à vigência dos 
respectivos instrumentos em que forem outorgadas. Artigo 16º - É vedado à Diretoria e aos procuradores 
obrigar a Companhia em atos de liberalidade e negócios estranhos ao seu objeto social, sendo estes ineficazes 
para a Companhia. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal: Artigo 17º - O Conselho Fiscal da Companhia será 
composto de 3 (três) membros efetivos e um igual número de suplentes, de acordo com os termos, condições 
e responsabilidades determinadas na legislação aplicável. Parágrafo Único - O Conselho Fiscal não 
funcionará de forma permanentes e será instalado mediante notificação por parte dos acionistas, de acordo 
com a Lei das S.A. e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Capítulo VII - Do Exercício 
Social: Artigo 18º - O exercício social da Companhia terá início em 1º de janeiro e terminará  
em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 19º - O balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras 
obrigatórias, de acordo com a legislação societária em vigor, deverão ser discutidos e votados na Assembleia 
Geral a ser realizada até o dia 30 de abril do ano seguinte ao término do exercício social. Artigo 20º -  
O lucro líquido apurado, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76, terá a seguinte destinação:  
(i) 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social;  
e (ii) Após a dedução de que trata o item (i) acima, no mínimo 50% (cinquenta por cento), destinar-se-ão  
para pagamento de dividendo obrigatório a todos os seus acionistas; (iii) O saldo restante, ressalvada 
deliberação em contrário da Assembleia Geral, será destinado à constituição de reserva de lucro para 
assegurar a manutenção do nível de capitalização da Companhia, cujo valor não excederá o capital social. 
Parágrafo Único: A destinação do resultado de cada exercício será realizada com base nos termos da Lei das 
S.A.. Artigo 21º - A Diretoria poderá declarar dividendos à conta dos lucros ou de reservas de lucros, apurados 
em demonstrações financeiras anuais, semestrais ou trimestrais. Artigo 22º - A Diretoria poderá ainda 
determinar o levantamento de balanços intercalares no último dia útil do mês e declarar dividendos com base 
nos lucros então apurados, observadas as limitações legais. Capítulo VIII - Dissolução, Liquidação e 
Extinção: Artigo 23º - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da 
Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o 
Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas 
remunerações. Capítulo IX - Disposições Gerais: Artigo 24º - Os casos omissos nesse Estatuto serão 
resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei 6.404/76. Artigo 25º - 
Qualquer disputa entre os acionistas e entre os acionistas e a Companhia, será dirimida por arbitragem, a ser 
instituída e processada de acordo com o Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediação da 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá, em conformidade com o Regulamento de Arbitragem da referida câmara. 
Artigo 26º - Sem prejuízo da validade da cláusula arbitral, fica eleito, com a exclusão de qualquer outro, o foro 
da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, quando e se necessário, para fins exclusivos de obtenção de 
medidas coercitivas ou procedimentos acautelatórios de natureza preventiva, provisória ou permanente, como 
garantia ao procedimento arbitral a ser iniciado ou já em curso e/ou para garantir a existência e eficácia do 
procedimento arbitral. Visto do Advogado: Hélène Louise Plaisance - OAB/SP 360.661. Mesa: Pierre 
Emmanuel Isaac Moussafir - Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária. JUCERN - Certifico o 
Registro em 10/01/2022 sob nº 20210932830. Protocolo: 210932830 de 10/01/2022. Denys de Miranda 
Barreto - Secretário-Geral.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL II SPE S.A., CNPJ 35.835.571/0001-20, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL II-1, com 34,39 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona 
Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL II SPE S.A., CNPJ 35.835.571/0001-20, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL II-2, com 13,79 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona 
Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL II SPE S.A., CNPJ 35.835.571/0001-20, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL II-3, com 55,08 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona 
Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

PE N. º 001/2022 - Menor Preço Por Item - aquisição de Ambulância para simples remoção. 
Data da Sessão 04/02/2022, às 09:01 - (horário de Brasília) no Portal BLL. Edital no Sítio 
Eletrônico (www.bll.org.br) e e-mail (cplpmsp34@gmail.com).

São Pedro/RN, em 21 de janeiro de 2022
Marciana Lopes de Oliveira

Pregoeira

O cenário para chuvas é 
favorável para o perío-
do de fevereiro a abril 

de 2022 no Norte do Nordeste 
do Brasil. Para a região do se-
miárido do Rio Grande do Nor-
te, o prognóstico é de volumes 
de normal a acima do normal. 
Esse foi o resultado divulgado 
na quinta-feira 20 da Reunião 
de Análise e Previsão Climáti-
ca para o Norte do Nordeste do 
Brasil, coordenada pela FUN-
CEME - Fundação Cearense 
de Meteorologia, que contou 
com a participação da equi-
pe da Empresa de Pesquisa do 
Rio Grande do Norte (Emparn) 
e de diversos pesquisadores e 
especialistas de centros esta-
duais de meteorologia do Nor-
deste e outras instituições.

“A atuação da Zona de Con-
vergência Intertropical (ZTCI) 
associada ao esfriamento das 
águas do oceano Pacífico (Lã 
Niña) são algumas das con-
dições meteorológicas que se 
apresentam favoráveis para a 
ocorrência de chuvas no RN 
no próximo trimestre”, disse o 
chefe da unidade de Meteoro-
logia da Emparn, Gilmar Bris-
tot

A temperatura das águas 
superficiais dos oceanos Atlân-
tico e Pacífico, a condição 
dos ventos alísios de sudes-
te e o deslocamento da Zona 
de Convergência Intertropical 
(ZCIT) sobre a região foram 
alguns dos parâmetros que os 
pesquisadores avaliaram du-
rante a reunião realizada na 
quarta-feira 19 por vídeo con-
ferência.

O Monitor da Seca, do mês 
de dezembro/21, publica-
do pela Agência Nacional de 
Águas (ANA) em janeiro, re-
gistrou o recuo da área da se-
ca grave no norte do estado, 
devido ao aumento das chu-
vas no mês. “Desde dezembro 
estamos observando uma boa 
distribuição das precipitações 
tanto em volume como em es-
paço territorial no RN refletin-
do inclusive na área da seca no 
estado”, comentou Bristot.

Em 2021, o Rio Grande do 
Norte registrou chuvas abaixo 
do esperado na maior parte do 
seu território. “Somente a re-
gião do Alto Oeste registrou vo-
lumes positivos que variaram 
entre 800 e 1000 milímetros, 
em 2021. No restante do RN a 
média foi abaixo de 600mm”, 
comentou Bristot.

Emparn prevê 
trimestre com 
chuvas de normal 
a “acima do 
normal”

CENÁRIO
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL I SPE S.A., CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL I-1, com 13,79 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL I SPE S.A., CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL I-2, com 55,08 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL I SPE S.A., CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL I-3, com 55,08 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL I SPE S.A., CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL I-4, com 13,79 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

Crédito financia autogeração 
residencial de energia no RN
Programa já atingiu mais de 10 mil famílias, evitando a emissão 
de 65.000 toneladas anuais de CO2 na atmosfera. Financiamento 
pode chegar a 100% do valor do investimento

O Banco do Nordeste vai 
investir este ano R$ 145 
milhões para financiar 

quem queira adquirir e instalar 
placas solares em residências. 
Esse valor deve aringir mais de 
cinco mil famílias com implan-
tação de autogeração solar.

O FNE Sol Pessoa Física, co-
mo foi batizado, tem prestações 
calculadas para ficarem no valor 
equivalente a 80% da conta atu-
al de energia elétrica do proprie-
tário do imóvel, fazendo com 
que as famílias que aderirem te-
nham a mitigação dos efeitos da 
inflação sobre a energia.

Os juros cobrados são consi-

derados os mais baixos do mer-
cado, e o prazo da operação po-
de chegar a 96 meses, já incluída 
a carência de até seis meses. Se-
gundo cálculos do BNB, o retor-
no do investimento é alcançado 
no prazo médio de 48 meses.

O financiamento pode che-
gar a 100% do valor do investi-
mento, a depender do porte e 
localização do cliente, com li-
mite máximo de crédito de R� 
100 mil.

Em 2021, o BNB injetou R$ 
125 milhões pelo FNE Sol Pes-
soa Física e a procura superou a 
expectativa da meta programa-
da pelo Banco para o ano. Atu-

almente, o BNB responde por 
8% de todos os financiamen-
tos contratados para crédito de 
energia solar no Brasil.

Com apenas dois anos des-
de o lançamento, o FNE Sol Pes-
soa Física já atingiu mais de 10 
mil famílias, evitando a emis-
são de 65.000t/ano de CO2 na 
atmosfera. O desempenho da 
linha resultou no Prêmio Espe-
cial Alide Verde 2021 de práticas 
mitigadoras de riscos ambien-
tais ou voltadas para o desen-
volvimento sustentável. Além 
disso, gerou mais de R� 75 mi-
lhões em tributos e dois mil em-
pregos indiretos.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Interessados em instalar as 
placas solares em suas casas 
terão acesso a fi nanciamento

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 401/2021 – 2° Convocação, Processo 
administrativo nº00210067.001465/2021-99, destinado Aquisição e instalação de conjunto 
de irrigação, por aspersão automática, pelo sistema PIVOT CENTRAL, na Unidade 
Experimental da EMPARN, em Ipanguaçu, conforme Termo de Referência e justificativa em 
anexo. Tudo mediante procedimento licitatório na modalidade de Shopping, conforme disposto 
no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a proposta de cotação de preço (SDP) e 
documentos, para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregar no seguinte 
endereço: Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro Administrativo do Estado 
do Rio Grande do Norte, BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone (84) 3232-1964, até as 
23h59min do dia 01/02/2022 (horários de Brasília-DF). O Edital, Termo de Referência e 
d e m a i s  a n e x o s  e s t á  d i s p o n í v e l  n o  r e f e r i d o  s i t e  d o  G o v e r n o  C i d a d ã o 
(http://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas decorrentes 
da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos do Banco Mundial, 
nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal/RN, 21 de janeiro de 2022.
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 400/2021 – 3° Convocação, Processo administrativo 
nº 00210067.001463/2021-08, destinado Aquisição de máquina agrícola – Tipo Trator para 
estruturação das Unidades Experimentais da EMPARN/RN, como parte do Projeto de 
Fortalecimento da Pecuária Leiteira, Bovina e Caprina do Estado do Rio Grande do Norte, 
conforme Termo de Referência e justificativa em anexo. Tudo mediante procedimento licitatório na 
modalidade de Shopping, conforme disposto no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a 
p r o p o s t a  d e  c o t a ç ã o  d e  p r e ç o  ( S D P )  e  d o c u m e n t o s ,  p a r a  o  e - m a i l : 
shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregar no seguinte endereço: Secretaria de Estado de 
Planejamento e Finanças, Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Norte, BR 101, KM 0, 
Lagoa Nova, Natal/RN, Fone (84) 3232-1964, até as 23h59min do dia 01/02/2022 (horários de 
Brasília-DF). O Edital, Termo de Referência e demais anexos está disponível no referido site do 
Governo Cidadão (http://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=tipos_licitacoes_abertas). As 
despesas decorrentes da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos 
do Banco Mundial, nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal/RN, 21 de janeiro de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 404/2021 – 3° Convocação, Processo 
administrativo nº 00210067.001464/2021-44, destinado Aquisição de equipamentos para 
estruturação da Estação de Piscicultura Estevão de Oliveira-Caicó/RN, conforme Termo de 
Referência e justificativa em anexo. Tudo mediante procedimento licitatório na modalidade de 
Shopping, conforme disposto no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a proposta de 
cotação de preço (SDP) e documentos, para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou 
entregar no seguinte endereço: Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro 
Administrativo do Estado do Rio Grande do Norte, BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone 
(84) 3232-1964, até as 23h59min do dia 01/02/2022 (horários de Brasília-DF).O Edital, Termo 
de Referência e demais anexos está disponível no referido site do Governo Cidadão 
(http://www.governocidadao.rn.gov.br/? pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas decorrentes 
da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos do Banco Mundial, 
nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal/RN, 21 de janeiro de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

Secretaria de Estado da Administração - SEAD.
Coordenadoria de Compras Governamentais - COMPR.

Comissão Permanente de Licitação - CPL.

TOMADA DE PREÇOS: 01/2021
PROCESSO SEI: 02410015.005872/2020-60

Objeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para criação de experiência 
turística sustentável nos Municípios de Pedra Grande, São Miguel do Gostoso e Touros, no 
Estado do Rio Grande do Norte, pela Secretaria de Estado do Turismo – SETUR, conforme 
descrição dos serviços técnicos constantes no Termo de Referência, anexo I, deste Edital. 
Homologo os atos praticados pelo Pregoeiro da SEAD, designado através da Portaria 18/2022 - 
GS/SEAD, datada de 13/01/2022, publicada no DOE 15.098, edição de 15/01/2022, 
relativamente ao processo: 02410015.005872/2020-60, em favor das empresas a seguir, com os 
respectivos itens:

Importa o presente certame cujo valor é de R$ 104.250,00 (Cento e quatro mil. Duzentos e 
cinquenta reais.).

Natal/RN, 21 de janeiro de 2022.
George Luiz Rocha da Câmara

Secretário Adjunto de Estado da Administração

Empresa: MGI Consultoria 

CNPJ: 14.076.959/0001-15 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

 

1.1 Coordenador. Horas 210 205,00 43.050,00 

1.2 
Especialista em Turismo. Horas 160 175,00 28.000,00 

Especialista em Marketing. Horas 60 175,00 10.500,00 

1.3 Outros Serviços (fotografia, design etc.) Horas 76 100,00 10.000,00 

2.1  
Aluguel de carro. Diárias 2 1.700,00 3.400,00 

Combustíveis. Meses 520 5,00 2.600,00 

2.2. Deslocamento - passagens Litros 2 1.300,00 2.600,00 

3.1 
Equipe Técnica (hospedagem e 
alimentação). 

Relatório 20 250,00 5.000,00 

4.1 Despesas material de consumo.  3 500,00 1.500,00 

Valor total R$ 104.250,00 (Cento e quatro mil. Duzentos e cinquenta reais.). R$ 104.250,00 

 

A greve dos rodoviários em 
Natal foi suspensa até a 
próxima quarta-feira 26, 

segundo o Sindicato dos Tra-
balhadores Rodoviários do RN 
(Sintro). De acordo com o Sin-
dicato, haverá uma nova audi-
ência entre representantes dos 
rodoviários e das empresas na 
próxima semana, que pode se-
lar o fim da greve ou mesmo 
uma nova paralisação.

Segundo o Sintro, os ôni-
bus voltam a circular normal-
mente a partir deste sábado 22, 
com a frota específica para o fi-
nal de semana. Na segunda, 24, 
a quantidade de veículos volta 
ao normal para os dias de se-
mana.

Rodoviários 
suspendem greve 
até quarta-feira

NATAL
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EOL Maral I SPE S.A.
Subsidiária Integral - CNPJ 33.486.289/0001-50 - NIRE 24300012837

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 20 de Dezembro de 2021
I. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 de dezembro de 2021, às 12 horas, na sede da EOL Maral I SPE 
S.A., subsidiária integral, localizada no Sítio Entrada dos Coqueiros, RN 404, Estrada Povoado Ponta O Mel, 
Zona Rural, CEP: 59655-000, na Cidade de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte (“Companhia”). 
II. Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença 
da única acionista da Companhia, Eren Maral Participações S.A., de acordo com o artigo 124, Parágrafo 4º, 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). III. Mesa: Os acionistas 
indicaram para presidir os trabalhos o Sr. Pierre Emmanuel Isaac Moussafir, quem convocou a Sra. Hélène 
Louise Plaisance para secretariá-lo. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: A 
aprovação das contas da administração, os balanços e as demonstrações financeiras referentes aos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) a extinção do Conselho de Administração da Companhia e os respectivos ajustes no Estatuto 
Social; (ii) a alteração dos Artigos 19º e 20º que tratam da Diretoria, para ajustar os poderes da Diretoria e para 
constar que os membros da Diretoria não receberão uma remuneração pelo desempenho de suas funções de 
Diretores; (iii) a alteração do artigo 21º do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar as regras de 
representação da Companhia; (iv) a ratificação da composição da Diretoria Companhia; (v) a prorrogação do 
prazo de integralização do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 
de dezembro de 2019; (vi) o aumento de capital social da Companhia em R$ 10.564.084,00 (dez milhões, 
quinhentos e sessenta e quatro mil e oitenta e quatro reais) e a consequente alteração do caput do Artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia; e (vii) a consolidação do Estatuto Social considerando as alterações 
aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, bem como as alterações aprovadas nas Assembleias 
Gerais Extraordinárias de 12 de fevereiro de 2020, 17 de fevereiro de 2020 e 16 de abril de 2020. 
V. Deliberações: Tendo a assembleia sido devidamente instalada, após exame das matérias constantes da 
ordem do dia, a única Acionista da Companhia, aprova: Em Assembleia Geral Ordinária: V.1) A acionista 
aprovou, sem ressalvas, as contas da administração, os balanços e as demonstrações financeiras da 
Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 
2020, publicados respectivamente no Diário Oficial em 27 de junho de 2020 e 10 de abril de 2021 e no Agora 
RN do Rio Grande do Norte em 27, 28 e 29 de junho de 2020 e 10 e 11 de abril de 2021, nos termos do artigo 
133, § 3º da Lei 6.404/76. V.1.1. Tendo em vista que não foram apurados lucros nos exercícios sociais 
supracitados, não haverá distribuição de dividendos. Em Assembleia Geral Extraordinária: V.2) A acionista, 
sem quaisquer restrições ou reservas, aprovou: V.2.1. Extinguir o Conselho de Administração da Companhia, 
com o consequente remanejamento de suas atribuições à Acionista. V.2.1.1. Diante da deliberação do item 
V.2.1 acima, a Acionista aprovou os seguintes ajustes no Estatuto Social: (i) Alteração do Artigo 10º do Estatuto 
Social da Companhia para excluir a menção ao Conselho de Administração, conforme nova redação abaixo: 
“Artigo 10º - A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria.” (ii) Exclusão do conteúdo do 
Capítulo V versando sobre o Conselho de Administração, e renumeração dos demais Capítulos e Cláusulas; 
(iii) Substituição no parágrafo 1º do Art. 19º (novo Art. 12) e no caput Art. 20 (novo Art. 13) da menção ao 
“Conselho de Administração” para a menção a “Acionista”, conforme nova redação constante do Estatuto 
Social Consolidado (Anexo I). V.2.2. A alteração do Artigo 19º (novo Artigo 12º) do Estatuto Social da 
Companhia, a fim de alterar a atual composição da Diretoria, passando de 2 (dois) membros para 3 (três) ou 
mais membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo necessariamente um Diretor Executivo (CEO), 
um Diretor Financeiro (CFO) e um Diretor Técnico (CTO). V.2.2.1. A inclusão do parágrafo 3º ao Artigo 19º 
(novo Artigo 12º) do Estatuto Social da Companhia, a fim de estabelecer que os Diretores da Companhia não 
farão jus a qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções. V.2.2.2. Diante da aprovação do 
item V.2.2 e V.2.2.1 acima, o Artigo 19º (novo Artigo 12º) do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 12º - A Diretoria será composta por 3 (três) ou mais membros, acionistas 
ou não, residentes no país, sendo necessariamente um Diretor Executivo (CEO), um Diretor Financeiro (CFO) 
e um Diretor Técnico (CTO). (...). Parágrafo 3º - Os Diretores não farão jus a qualquer tipo de remuneração pelo 
desempenho de suas funções.”; V.2.3. A alteração integral do Artigo 20º (novo Artigo 13º) do Estatuto Social 
da Companhia, a fim de prever o que segue: “Artigo 13º - A Diretoria é órgão de representação e administração 
da Companhia, cujos atos estão sujeitos à prévia aprovação da Acionista, exceto para prática dos seguintes 
atos desde já autorizados: (i) elaborar anualmente o relatório da administração e as demonstrações financeiras 
do exercício, bem como os balancetes mensais; (ii) elaborar e apresentar aos acionistas o orçamento geral e 
os orçamentos especiais da Companhia, inclusive os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anuais 
e plurianuais a que se referem; (iii) representar a Companhia em Juízo e/ou fora dele, praticando todos os atos 
que se façam necessários para sua regular e eficaz representação; (iv) autorizar o ajuizamento pela 
Companhia de demandas judiciais ou procedimentos arbitrais em valor inferior a R$100.000,00 (cem mil reais); 
(v) efetuar pagamentos de qualquer natureza pela Companhia; (vi) realizar atos ou firmar contratos/
instrumentos que representem a assunção de obrigações para a Companhia em valor igual ou inferior a 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e Parágrafo Único: As aprovações de que trata o caput deste Artigo 13º 
poderão ser realizadas por ata de reunião da Acionista, documento apartado ou por e-mail encaminhado pelo 
representante da Acionista ao(s) Diretor(es) da Companhia, sendo dispensável qualquer formalidade 
adicional.” V.2.4. A alteração das regras para representação da Companhia, que, a partir da presente data, 
deverá ser representada validamente por ato ou assinatura (i) de quaisquer dos Diretores agindo isoladamente; 
ou (ii) de 1 (um) procurador devidamente constituído nos termos artigo 22º (Novo Artigo 15º) do Estatuto Social 
da Companhia. V.2.4.1. Diante das aprovações do item V.2.4. acima, o Artigo 21º (Novo Artigo 14º) do Estatuto 
Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 14º - A Companhia será 
representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (i) de quaisquer dos 
Diretores agindo isoladamente; ou (ii) de 1 (um) procurador devidamente constituído nos termos artigo 15º 
abaixo.”. V.2.5. A acionista decide ratificar a composição da Diretoria da Companhia, assim como atualizar os 
cargos dos diretores, considerando as deliberações tomadas no item V.2.2 acima: V.2.5.1. A Diretoria da 
Companhia é composta pelos seguintes membros: (i) Pierre-Emmanuel Isaac Moussafir, francês, solteiro, 
administrador, portador da RNM nº G027455-6 e inscrito perante o CPF/MF sob o nº CPF/MF sob o nº 
236.416.918-69, residente na rua Pais de Araújo nº 89, apto. 21, Bairro Jardim Paulista, CEP 04531-090, 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Executivo (CEO), com prazo de mandato 
vigente até 22 de novembro de 2022; (ii) Henrique Soares Zimmer, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, 
portador do RG nº 8096748441 SJS/II RS e inscrito no CPF sob o nº 012.955.950-44, residente e domiciliado 
à Rua Jaques Félix, 326 - Apto. 21, Vila Nova Conceição, CEP 04509-001, na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, para o cargo de Diretor Financeiro (CFO), com prazo de mandato vigente até 24 de junho de 2023; 
e (iii) Gabriela Autilio Ianhez, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
54.542.100-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 431.056.238-84, residente e domiciliada à Rua Pedro 
Gomes Cardim, 157, apto. 52, CEP 05617-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de 
Diretora Técnica (CTO), com prazo de mandato vigente até 24 de junho de 2023. V.2.6. A acionista aprovou 
prorrogação do período de integralização total do aumento de capital social aprovado na Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 03 de dezembro de 2019 para até 31 de dezembro de 2021. V.2.7. Fica consignado 
que a parte do Capital Social da Companhia que estava pendente de integralização, conforme indicado na 
AGE de 23 de junho de 2020, de R$24.325.535,00 (vinte e quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil e 
quinhentos e trinta e cinco reais), foi totalmente integralizada por meio de transferências bancárias realizadas 
até 29 de outubro de 2021. V.2.8. A acionista, sem quaisquer restrições, aprova o aumento de capital social da 
Companhia em R$ 10.564.084,00 (dez milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil e oitenta e quatro 
reais), passando de R$ 81.085.119,00 (oitenta e um milhões, oitenta e cinco mil e cento e dezenove reais) 
para R$ 91.649.203,00 (noventa e um milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e três reais), 
mediante a emissão de 10.564.084 (dez milhões, quinhentas e sessenta e quatro mil e oitenta e quatro) novas 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando 
no capital social da companhia 91.649.203 (noventa e uma milhões, seiscentas e quarenta e nove mil e 
duzentas e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. V.2.8.1. A totalidade das 10.564.084 (dez 
milhões, quinhentas e sessenta e quatro mil e oitenta e quatro) novas ações ora emitidas são subscritas 
e integralizadas, conforme Boletim de Subscrição constante no Anexo II desta Ata, em moeda corrente 
nacional, pela acionista Eren Maral Participações S.A. mediante transferências bancárias. V.2.8.2. O saldo 
remanescente de R$0,09 (nove centavos) oriundo da transferência bancária realizada em 20/07/2021 será 
destinado à conta reserva da Companhia. V.2.8.3. Em decorrência da deliberação acima, o caput do Artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 91.649.203,00 (noventa e um 
milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e três reais) representado por 91.649.203 (noventa e uma 
milhões, seiscentas e quarenta e nove mil e duzentas e três) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal.”. V.2.9. A acionista decide, por fim, reformar na sua integralidade o Estatuto Social da Companhia, que 
vigorará a partir da presente data com nova redação conforme Anexo I. VI. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a 
reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada e refletida em 

livro próprio. Presidente da Mesa: Pierre Emmanuel Isaac Moussafir. Secretária: Hélène Louise Plaisance. 
Acionista Presente: Eren Maral Participações S.A., representada por sua Diretora: Gabriela Autilio Ianhez. A 
presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Areia Branca/RN, 20 de dezembro de 2021. Mesa: Pierre 
Emmanuel Isaac Moussafir - Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária. JUCERN - Certifico o 
Registro em 10/01/2022 sob nº 20210932791. Protocolo: 210932791 de 10/01/2022. Denys de Miranda 
Barreto - Secretário-Geral. Anexo I - Estatuto Social da EOL Maral I SPE S.A.. Capítulo I - Denominação, 
Sede, Objeto Social e Duração: Artigo 1º - A Companhia tem a denominação de EOL Maral I SPE S.A., a 
seguir designada simplesmente (“Companhia”), sociedade por ações de capital fechado, com propósito 
específico, que será regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social no Sítio Entrada dos Coqueiros, RN 404, Estrada Povoado Ponta 
O Mel, Zona Rural, CEP: 59655-000, na Cidade de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte, podendo 
abrir filiais, sucursais ou estabelecimentos de qualquer natureza, no País ou no exterior. Parágrafo Único: A 
Companhia possui filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.486.289/0002-30 e registrada na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo no NIRE 35920046371, localizada na Rua Tabapuã, nº 82, Edifício Tabapuã Concept 
Office, 10º andar, conj. 1001 e 1002, sala 9, CEP 04533-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a geração e comercialização de energia elétrica de fonte renovável e, 
em razão da atividade exercida, integram o objeto social da Companhia todas as ações necessárias à 
estruturação, ao desenvolvimento, à implantação e à exploração do parque eólico denominado “EOL Filgueira 
I”. Parágrafo Único: Para consecução do objeto social, a Companhia poderá importar máquinas e 
equipamentos em geral, bem como quaisquer bens relacionados às atividades da Companhia. Artigo 4º - A 
Companhia terá duração por prazo indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5º - O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, é de 
R$ 91.649.203,00 (noventa e um milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e três reais) representado 
por 91.649.203 (noventa e uma milhões, seiscentas e quarenta e nove mil e duzentas e três) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária nominativa corresponde a 01 (um) voto 
nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 2º - A Companhia também poderá emitir debêntures e 
bônus de subscrição, nos termos previstos na legislação vigente. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 6º 
- A Assembleia Geral reunir-se-á (i) ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do 
exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes no artigo 132 da Lei 6.404/76; ou (ii) 
extraordinariamente, sempre que a Lei e os interesses sociais o exigirem. Artigo 7º - A Assembleia Geral será 
convocada, instalada e realizada na forma prevista em lei e neste Estatuto. Parágrafo 1º - Ficam dispensadas 
as formalidades de convocação se todos os acionistas comparecerem à Assembleia Geral, nos termos do 
Artigo 124, §4º a Lei nº 6.404/76. Parágrafo 2º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e 
Extraordinárias serão tomadas nos termos da Lei das S.A.. Artigo 8º - A mesa da Assembleia Geral será 
composta de um Presidente e um Secretário, sendo aquele escolhido por aclamação ou eleição e este 
nomeado pelo Presidente da Assembleia Geral, a quem compete dirigir os trabalhos, manter a ordem, 
suspender, adiar e encerrar as reuniões. Artigo 9º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as 
hipóteses especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por acionistas representantes da 
maioria do capital social votante da Companhia, não se computando os votos em branco. Capítulo IV - 
Administração da Companhia: Artigo 10º - A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria. 
Capítulo V - Da Diretoria: Artigo 11º - Os membros da Diretoria serão nomeados para um mandato não 
superior a 03 (três) anos, permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado automaticamente até a eleição 
e posse dos respectivos substitutos. Artigo 12º - A Diretoria será composta por 3 (três) ou mais membros, 
acionistas ou não, residentes no país, sendo necessariamente um Diretor Executivo (CEO), um Diretor 
Financeiro (CFO) e um Diretor Técnico (CTO). Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria serão eleitos e 
destituídos pela Acionista, por maioria de votos. Parágrafo 2º - Em caso de retirada ou vacância permanente 
de qualquer cargo de Diretor, será imediatamente nomeado o substituto que permanecerá no cargo pelo prazo 
restante do mandato do substituído, respeitando o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º - Os 
Diretores não farão jus a qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções. Artigo 13º - A 
Diretoria é órgão de representação e administração da Companhia, cujos atos estão sujeitos à prévia 
aprovação da Acionista, exceto para prática dos seguintes atos desde já autorizados: (i) elaborar anualmente 
o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício, bem como os balancetes mensais; 
(ii) elaborar e apresentar aos acionistas o orçamento geral e os orçamentos especiais da Companhia, inclusive 
os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anuais e plurianuais a que se referem; (iii) representar a 
Companhia em Juízo e/ou fora dele, praticando todos os atos que se façam necessários para sua regular e 
eficaz representação; (iv) autorizar o ajuizamento pela Companhia de demandas judiciais ou procedimentos 
arbitrais em valor inferior a R$100.000,00 (cem mil reais); (v) efetuar pagamentos de qualquer natureza pela 
Companhia; (vi) realizar atos ou firmar contratos/instrumentos que representem a assunção de obrigações 
para a Companhia em valor igual ou inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e Parágrafo Único: As 
aprovações de que trata o caput deste Artigo 13º poderão ser realizadas por ata de reunião da Acionista, 
documento apartado ou por e-mail encaminhado pelo representante da Acionista ao(s) Diretor(es) da 
Companhia, sendo dispensável qualquer formalidade adicional. Artigo 14º - A Companhia será representada 
e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (i) de quaisquer dos Diretores agindo 
isoladamente; ou (ii) de 1 (um) procurador devidamente constituído nos termos artigo 15º abaixo. Artigo 15º 
- As procurações outorgadas pela companhia deverão ser assinadas por 01 (um) Diretor, bem como especificar 
expressamente os poderes conferidos e conter prazo de validade limitado a no máximo 01 (um) ano. O prazo 
previsto neste artigo não se aplica às procurações outorgadas a (i) advogados para representação da 
Companhia em processos judiciais ou administrativos, que podem ter prazo de validade superior a 1 (um) ano 
ou mesmo indeterminado; e (ii) no âmbito de financiamento contratados pela Companhia e dos contratos 
acessórios relacionados aos referidos financiamentos, cujo prazo de validade seja equivalente à vigência dos 
respectivos instrumentos em que forem outorgadas. Artigo 16º - É vedado à Diretoria e aos procuradores 
obrigar a Companhia em atos de liberalidade e negócios estranhos ao seu objeto social, sendo estes ineficazes 
para a Companhia. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal: Artigo 17º - O Conselho Fiscal da Companhia será 
composto de 3 (três) membros efetivos e um igual número de suplentes, de acordo com os termos, condições 
e responsabilidades determinadas na legislação aplicável. Parágrafo Único - O Conselho Fiscal não 
funcionará de forma permanentes e será instalado mediante notificação por parte dos acionistas, de acordo 
com a Lei das S.A. e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Capítulo VII - Do Exercício 
Social: Artigo 18º - O exercício social da Companhia terá início em 1º de janeiro e terminará  
em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 19º - O balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras 
obrigatórias, de acordo com a legislação societária em vigor, deverão ser discutidos e votados na Assembleia 
Geral a ser realizada até o dia 30 de abril do ano seguinte ao término do exercício social. Artigo 20º -  
O lucro líquido apurado, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76, terá a seguinte destinação:  
(i) 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social;  
e (ii) Após a dedução de que trata o item (i) acima, no mínimo 50% (cinquenta por cento), destinar-se-ão  
para pagamento de dividendo obrigatório a todos os seus acionistas; (iii) O saldo restante, ressalvada 
deliberação em contrário da Assembleia Geral, será destinado à constituição de reserva de lucro para 
assegurar a manutenção do nível de capitalização da Companhia, cujo valor não excederá o capital social. 
Parágrafo Único: A destinação do resultado de cada exercício será realizada com base nos termos da Lei das 
S.A.. Artigo 21º - A Diretoria poderá declarar dividendos à conta dos lucros ou de reservas de lucros, apurados 
em demonstrações financeiras anuais, semestrais ou trimestrais. Artigo 22º - A Diretoria poderá ainda 
determinar o levantamento de balanços intercalares no último dia útil do mês e declarar dividendos com base 
nos lucros então apurados, observadas as limitações legais. Capítulo VIII - Dissolução, Liquidação e 
Extinção: Artigo 23º - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da 
Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o 
Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas 
remunerações. Capítulo IX - Disposições Gerais: Artigo 24º - Os casos omissos nesse Estatuto serão 
resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei 6.404/76. Artigo 25º - 
Qualquer disputa entre os acionistas e entre os acionistas e a Companhia, será dirimida por arbitragem, a ser 
instituída e processada de acordo com o Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediação da 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá, em conformidade com o Regulamento de Arbitragem da referida câmara. 
Artigo 26º - Sem prejuízo da validade da cláusula arbitral, fica eleito, com a exclusão de qualquer outro, o foro 
da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, quando e se necessário, para fins exclusivos de obtenção de 
medidas coercitivas ou procedimentos acautelatórios de natureza preventiva, provisória ou permanente, como 
garantia ao procedimento arbitral a ser iniciado ou já em curso e/ou para garantir a existência e eficácia do 
procedimento arbitral. Visto do Advogado: Hélène Louise Plaisance - OAB/SP 360.661. Mesa: Pierre 
Emmanuel Isaac Moussafir - Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária. JUCERN - Certifico o 
Registro em 10/01/2022 sob nº 20210932830. Protocolo: 210932830 de 10/01/2022. Denys de Miranda 
Barreto - Secretário-Geral.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL II SPE S.A., CNPJ 35.835.571/0001-20, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL II-1, com 34,39 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona 
Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL II SPE S.A., CNPJ 35.835.571/0001-20, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL II-2, com 13,79 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona 
Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL II SPE S.A., CNPJ 35.835.571/0001-20, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL II-3, com 55,08 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona 
Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

PE N. º 001/2022 - Menor Preço Por Item - aquisição de Ambulância para simples remoção. 
Data da Sessão 04/02/2022, às 09:01 - (horário de Brasília) no Portal BLL. Edital no Sítio 
Eletrônico (www.bll.org.br) e e-mail (cplpmsp34@gmail.com).

São Pedro/RN, em 21 de janeiro de 2022
Marciana Lopes de Oliveira

Pregoeira

O cenário para chuvas é 
favorável para o perío-
do de fevereiro a abril 

de 2022 no Norte do Nordeste 
do Brasil. Para a região do se-
miárido do Rio Grande do Nor-
te, o prognóstico é de volumes 
de normal a acima do normal. 
Esse foi o resultado divulgado 
na quinta-feira 20 da Reunião 
de Análise e Previsão Climáti-
ca para o Norte do Nordeste do 
Brasil, coordenada pela FUN-
CEME - Fundação Cearense 
de Meteorologia, que contou 
com a participação da equi-
pe da Empresa de Pesquisa do 
Rio Grande do Norte (Emparn) 
e de diversos pesquisadores e 
especialistas de centros esta-
duais de meteorologia do Nor-
deste e outras instituições.

“A atuação da Zona de Con-
vergência Intertropical (ZTCI) 
associada ao esfriamento das 
águas do oceano Pacífico (Lã 
Niña) são algumas das con-
dições meteorológicas que se 
apresentam favoráveis para a 
ocorrência de chuvas no RN 
no próximo trimestre”, disse o 
chefe da unidade de Meteoro-
logia da Emparn, Gilmar Bris-
tot

A temperatura das águas 
superficiais dos oceanos Atlân-
tico e Pacífico, a condição 
dos ventos alísios de sudes-
te e o deslocamento da Zona 
de Convergência Intertropical 
(ZCIT) sobre a região foram 
alguns dos parâmetros que os 
pesquisadores avaliaram du-
rante a reunião realizada na 
quarta-feira 19 por vídeo con-
ferência.

O Monitor da Seca, do mês 
de dezembro/21, publica-
do pela Agência Nacional de 
Águas (ANA) em janeiro, re-
gistrou o recuo da área da se-
ca grave no norte do estado, 
devido ao aumento das chu-
vas no mês. “Desde dezembro 
estamos observando uma boa 
distribuição das precipitações 
tanto em volume como em es-
paço territorial no RN refletin-
do inclusive na área da seca no 
estado”, comentou Bristot.

Em 2021, o Rio Grande do 
Norte registrou chuvas abaixo 
do esperado na maior parte do 
seu território. “Somente a re-
gião do Alto Oeste registrou vo-
lumes positivos que variaram 
entre 800 e 1000 milímetros, 
em 2021. No restante do RN a 
média foi abaixo de 600mm”, 
comentou Bristot.

Emparn prevê 
trimestre com 
chuvas de normal 
a “acima do 
normal”

CENÁRIO
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL I SPE S.A., CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL I-1, com 13,79 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL I SPE S.A., CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL I-2, com 55,08 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL I SPE S.A., CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL I-3, com 55,08 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL I SPE S.A., CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL I-4, com 13,79 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

Crédito financia autogeração 
residencial de energia no RN
Programa já atingiu mais de 10 mil famílias, evitando a emissão 
de 65.000 toneladas anuais de CO2 na atmosfera. Financiamento 
pode chegar a 100% do valor do investimento

O Banco do Nordeste vai 
investir este ano R$ 145 
milhões para financiar 

quem queira adquirir e instalar 
placas solares em residências. 
Esse valor deve aringir mais de 
cinco mil famílias com implan-
tação de autogeração solar.

O FNE Sol Pessoa Física, co-
mo foi batizado, tem prestações 
calculadas para ficarem no valor 
equivalente a 80% da conta atu-
al de energia elétrica do proprie-
tário do imóvel, fazendo com 
que as famílias que aderirem te-
nham a mitigação dos efeitos da 
inflação sobre a energia.

Os juros cobrados são consi-

derados os mais baixos do mer-
cado, e o prazo da operação po-
de chegar a 96 meses, já incluída 
a carência de até seis meses. Se-
gundo cálculos do BNB, o retor-
no do investimento é alcançado 
no prazo médio de 48 meses.

O financiamento pode che-
gar a 100% do valor do investi-
mento, a depender do porte e 
localização do cliente, com li-
mite máximo de crédito de R� 
100 mil.

Em 2021, o BNB injetou R$ 
125 milhões pelo FNE Sol Pes-
soa Física e a procura superou a 
expectativa da meta programa-
da pelo Banco para o ano. Atu-

almente, o BNB responde por 
8% de todos os financiamen-
tos contratados para crédito de 
energia solar no Brasil.

Com apenas dois anos des-
de o lançamento, o FNE Sol Pes-
soa Física já atingiu mais de 10 
mil famílias, evitando a emis-
são de 65.000t/ano de CO2 na 
atmosfera. O desempenho da 
linha resultou no Prêmio Espe-
cial Alide Verde 2021 de práticas 
mitigadoras de riscos ambien-
tais ou voltadas para o desen-
volvimento sustentável. Além 
disso, gerou mais de R� 75 mi-
lhões em tributos e dois mil em-
pregos indiretos.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Interessados em instalar as 
placas solares em suas casas 
terão acesso a fi nanciamento

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 401/2021 – 2° Convocação, Processo 
administrativo nº00210067.001465/2021-99, destinado Aquisição e instalação de conjunto 
de irrigação, por aspersão automática, pelo sistema PIVOT CENTRAL, na Unidade 
Experimental da EMPARN, em Ipanguaçu, conforme Termo de Referência e justificativa em 
anexo. Tudo mediante procedimento licitatório na modalidade de Shopping, conforme disposto 
no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a proposta de cotação de preço (SDP) e 
documentos, para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregar no seguinte 
endereço: Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro Administrativo do Estado 
do Rio Grande do Norte, BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone (84) 3232-1964, até as 
23h59min do dia 01/02/2022 (horários de Brasília-DF). O Edital, Termo de Referência e 
d e m a i s  a n e x o s  e s t á  d i s p o n í v e l  n o  r e f e r i d o  s i t e  d o  G o v e r n o  C i d a d ã o 
(http://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas decorrentes 
da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos do Banco Mundial, 
nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal/RN, 21 de janeiro de 2022.
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 400/2021 – 3° Convocação, Processo administrativo 
nº 00210067.001463/2021-08, destinado Aquisição de máquina agrícola – Tipo Trator para 
estruturação das Unidades Experimentais da EMPARN/RN, como parte do Projeto de 
Fortalecimento da Pecuária Leiteira, Bovina e Caprina do Estado do Rio Grande do Norte, 
conforme Termo de Referência e justificativa em anexo. Tudo mediante procedimento licitatório na 
modalidade de Shopping, conforme disposto no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a 
p r o p o s t a  d e  c o t a ç ã o  d e  p r e ç o  ( S D P )  e  d o c u m e n t o s ,  p a r a  o  e - m a i l : 
shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregar no seguinte endereço: Secretaria de Estado de 
Planejamento e Finanças, Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Norte, BR 101, KM 0, 
Lagoa Nova, Natal/RN, Fone (84) 3232-1964, até as 23h59min do dia 01/02/2022 (horários de 
Brasília-DF). O Edital, Termo de Referência e demais anexos está disponível no referido site do 
Governo Cidadão (http://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=tipos_licitacoes_abertas). As 
despesas decorrentes da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos 
do Banco Mundial, nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal/RN, 21 de janeiro de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 404/2021 – 3° Convocação, Processo 
administrativo nº 00210067.001464/2021-44, destinado Aquisição de equipamentos para 
estruturação da Estação de Piscicultura Estevão de Oliveira-Caicó/RN, conforme Termo de 
Referência e justificativa em anexo. Tudo mediante procedimento licitatório na modalidade de 
Shopping, conforme disposto no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a proposta de 
cotação de preço (SDP) e documentos, para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou 
entregar no seguinte endereço: Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro 
Administrativo do Estado do Rio Grande do Norte, BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone 
(84) 3232-1964, até as 23h59min do dia 01/02/2022 (horários de Brasília-DF).O Edital, Termo 
de Referência e demais anexos está disponível no referido site do Governo Cidadão 
(http://www.governocidadao.rn.gov.br/? pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas decorrentes 
da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos do Banco Mundial, 
nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal/RN, 21 de janeiro de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

Secretaria de Estado da Administração - SEAD.
Coordenadoria de Compras Governamentais - COMPR.

Comissão Permanente de Licitação - CPL.

TOMADA DE PREÇOS: 01/2021
PROCESSO SEI: 02410015.005872/2020-60

Objeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para criação de experiência 
turística sustentável nos Municípios de Pedra Grande, São Miguel do Gostoso e Touros, no 
Estado do Rio Grande do Norte, pela Secretaria de Estado do Turismo – SETUR, conforme 
descrição dos serviços técnicos constantes no Termo de Referência, anexo I, deste Edital. 
Homologo os atos praticados pelo Pregoeiro da SEAD, designado através da Portaria 18/2022 - 
GS/SEAD, datada de 13/01/2022, publicada no DOE 15.098, edição de 15/01/2022, 
relativamente ao processo: 02410015.005872/2020-60, em favor das empresas a seguir, com os 
respectivos itens:

Importa o presente certame cujo valor é de R$ 104.250,00 (Cento e quatro mil. Duzentos e 
cinquenta reais.).

Natal/RN, 21 de janeiro de 2022.
George Luiz Rocha da Câmara

Secretário Adjunto de Estado da Administração

Empresa: MGI Consultoria 

CNPJ: 14.076.959/0001-15 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

 

1.1 Coordenador. Horas 210 205,00 43.050,00 

1.2 
Especialista em Turismo. Horas 160 175,00 28.000,00 

Especialista em Marketing. Horas 60 175,00 10.500,00 

1.3 Outros Serviços (fotografia, design etc.) Horas 76 100,00 10.000,00 

2.1  
Aluguel de carro. Diárias 2 1.700,00 3.400,00 

Combustíveis. Meses 520 5,00 2.600,00 

2.2. Deslocamento - passagens Litros 2 1.300,00 2.600,00 

3.1 
Equipe Técnica (hospedagem e 
alimentação). 

Relatório 20 250,00 5.000,00 

4.1 Despesas material de consumo.  3 500,00 1.500,00 

Valor total R$ 104.250,00 (Cento e quatro mil. Duzentos e cinquenta reais.). R$ 104.250,00 

 

A greve dos rodoviários em 
Natal foi suspensa até a 
próxima quarta-feira 26, 

segundo o Sindicato dos Tra-
balhadores Rodoviários do RN 
(Sintro). De acordo com o Sin-
dicato, haverá uma nova audi-
ência entre representantes dos 
rodoviários e das empresas na 
próxima semana, que pode se-
lar o fim da greve ou mesmo 
uma nova paralisação.

Segundo o Sintro, os ôni-
bus voltam a circular normal-
mente a partir deste sábado 22, 
com a frota específica para o fi-
nal de semana. Na segunda, 24, 
a quantidade de veículos volta 
ao normal para os dias de se-
mana.

Rodoviários 
suspendem greve 
até quarta-feira

NATAL
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Moradores das proximi-
dades da Fortaleza dos 
Reis Magos, um grupo 

de estudantes do 6º ano do Ensi-
no Fundamental da Escola Muni-
cipal Santos Reis, visitou na ma-
nhã desta quinta-feira 20, o mo-
numento histórico recentemente 
restaurado e aberto para visita-
ção. Os estudantes conheceram 
um pouco do local com informa-
ções sobre o processo de cons-
trução, existência e importância 
para a cidade, aposentos dos mi-
litares que trabalhavam no local, 
guarita, canhões, as imagens dos 

Santos Reis que denomina a for-
taleza e personagens como Feli-
pe Camarão e Clara Camarão. A 
aula de campo foi organizada pe-
la professora de História, Rosália 
Carrilho Dantas da Silva.

De acordo com a professora 
Rosália Carrilho, a aula foi pen-
sada para apresentar o conteúdo 
da história numa parceria com as 
atividades de Língua Portuguesa, 
para trabalharem leitura e escrita. 
“Como eles são da comunidade, 
moram aqui nas adjacências do 
Forte dos Reis Magos, mas nem 
sempre eles têm acesso ao es-

paço. Para muitos é apenas um 
ponto de referência. Então, quan-
do foi reaberto, pensei que era o 
momento para proporcionarmos 
esta aula”, destacou Carrilho.

A Fortaleza dos Reis Magos é 
o primeiro ponto de partida da 
história escrita do Rio Grande do 
Norte. Estrategicamente cons-
truída no encontro do rio com 
o mar, a visão do monumento 
histórico é algo comum para as 
crianças moradoras do entorno, 
mas que em grande parte não en-
contravam uma necessidade de 
conhecer, segundo relatou a pro-
fessora Rosália Carrilho. No en-
tanto, com a visita in loco e todas 
as explicações da aula de campo, 
os estudantes demonstram agora 
o interesse de vivenciar o espaço. 
“Agora eles já estão falando que 
querem trazer o pai e a mãe”, con-
ta a professora.

Admirado com a estrutura do 
espaço, o estudante do 6º ano 
do Ensino Fundamental, Rayi-
talo Lima Rodrigues, de 12 anos, 

comentou da experiência. “Eu 
achei muito legal. Nunca tinha 
vindo aqui. Foi uma experiên-
cia muito bacana conhecer um 
pouco mais da história. O que 
me surpreendeu foram os ca-
nhões”, disse.

Quem também comentou da 
visita foi Maria Luíza de Sousa 
Cândido, de 12 anos e também 

do 6º ano do Ensino Fundamen-
tal. Ela já conhecia o espaço e fa-
lou sobre a visita. “Eu estou vindo 
pela segunda vez aqui. Eu acho 
muito interessante por ser um 
espaço muito antigo. Então, eu 
gosto muito daqui. Eu frequento 
a praia aqui perto e a história da-
qui me chama muito atenção”, fi-
nalizou.

Natal: carnês de parcelamentos feitos em 
outros anos estão disponíveis no Directa

A Prefeitura de Natal alerta 
os contribuintes que têm 
parcelamentos de negocia-

ções realizadas em outros anos 
para que não deixem de honrar 
com seus pagamentos. De acor-
do com a Secretaria Municipal de 
Tributação, os boletos que ven-
cem em 2022 já estão atualizados 
e disponíveis no portal Directa. 

Como a atualização dos valo-
res dos parcelamentos nas nego-
ciações de dívidas em tributos é 
feita de forma anual, a cada ano, 
em janeiro, os contribuintes que 
se encontram nesta situação têm 
que imprimir os boletos a vencer. 
No caso dos parcelamentos são 
duas as datas de vencimento e 
o secretário municipal de Tribu-
tação, Ludenilson Lopes, afirma 
que, dos que venceram neste úl-
timo dia 20 (quinta-feira), houve 
um volume significativo que dei-
xaram de ser pagos. 

Na data de vencimento do dia 
20 de cada mês, neste mês de ja-
neiro foram pagos 2.889 boletos e 
deixaram de ser pagos 2.977. Pa-
ra a outra data de vencimento, 
dia 25 de cada mês, já pagaram 
de forma antecipada 2.242 con-
tribuintes e o volume de pessoas 
que faltam pagar é de 11.489. O 
dia que vence é na terça-feira da 
próxima semana. 

“Estamos chamando a aten-
ção desses contribuintes que têm 
parcelamento para que impri-

mam seus boletos que vencem 
mês a mês este ano para que se-
jam pagos nas datas certas, para 
que não corram o risco de perder 
o parcelamento e a negociação”, 
afirma o secretário de Tributação, 
Ludenilson Lopes. Ele acrescenta 
que as dívidas já negociadas não 
podem ter novo parcelamento e 
que caso o boleto não seja pago 
até 90 dias da data de vencimen-
to, a negociação é cancelada. 

ACESSO. Para ter acesso aos 
boletos atualizados para este ano, 
basta o contribuinte entrar no 

portal Directa, a partir da pági-
na da Semut https://www.natal.
rn.gov.br/semut/ e no menu à es-
querda, dentro do quadro “Car-
nês 2022”, escolher o ícone “Par-
celamento”. O usuário será re-
metido à página de “Emissão de 
DAM de parcelamento”, preen-
che os dados pedidos como “Ins-
crição Mobiliária ou Sequencial 
ou CPF/CNPJ” e “Nº do Parcela-
mento” e depois clica em “Con-
sultar”. Então aparecerão os bo-
letos que estão para vencer neste 

ano. 
Caso o contribuinte tenha al-

guma dificuldade neste passo a 
passo, pode recorrer ao atendi-
mento via chat, também dispo-
nível no site da Semut. Este canal 
aparece disponível logo que a pá-
gina é acessada. Outra forma de 
tirar dúvidas, ou mesmo o envio 
dos boletos, é pelos canais remo-
tos via whatsapp. Confira os nú-
meros no fim desta matéria. 

ATENDIMENTO. Quanto aos 

carnês do IPTU 2022 os contri-
buintes estão recebendo pelos 
Correios, sem haver a necessida-
de de ir até a Secretaria retirá-los. 
O secretário lembra ainda que 
o atendimento está sendo prio-
ritariamente remoto devido ao 
quadro de aumento de casos de 
covid-19 (ômicron) e os de sín-
dromes gripais. No caso do aten-
dimento remoto, os canais são os 
mesmos: portal Directa, chat ou 
Whatsapp. 

Mas ainda há tempo para os 
contribuintes que vão pagar cota 
única, sem desconto e sem acrés-
cimo, ou parcelado em 10 meses 
com acréscimo de 1% ao mês. Os 
vencimentos iniciam em 21 de 
fevereiro para os que têm imó-
veis nas zonas Leste e Sul da cida-
de e 21 de março para os que têm 
imóveis nas zonas Norte e Oeste. 

Confira os canais remotos dispo-
níveis:

WhatsApp: 3232-9169/ 3232-
8894/ 3232-8884/3232-9165 / 
3232-9029/ 98704-6627

Informática: 3232-8895
Portal Directa: https://directa.

natal.rn.gov.br/
Links para instalação do APP:
IOS: https://apps.apple.com/

br/app/directa-prefeitura-do-
-natal/id1452870945

Android: https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
directapp.
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Marco Gurgel, João Maria Me-
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BOAS & CURTAS
 Amanhã tem potiguar na tela da Globo, Fernandinho Campos participa do quadro  que 
é um desa� o de perguntas e respostas, o � e Wall, no Domigão do Hulk. Na torcida.
 O bairro de Petropolis vai ganhar uma loja novinha em folha da marca de óculos EXE, do empre-
sário Emannuel Xavier. A inauguração ocorre dentro em breve, na Campus Sales.
 A Ilha Ecomax chega hoje ao último � nal de semana em Pirangi com o Garota White, 
de Wesley Safadão. A noite ainda tem os shows de Eric Land, Mari Fernandez, KVSH e Felipe 
BZ. By Clap Produções.
 Apenas  1% dos municípios no Brasil já têm leis que viabilizem a implementação da tecnologia 
5G. Um dos principais problemas é a legislação de instalação de antenas. É preciso cinco vezes mais 
infraestrutura para a tecnologia.

Desde muito pequena BIA SOUZA, 28, ama tudo o que chama 
atenção, tudo o que é diferente. Ela é de lugares e coisas inco-
muns. Diretora criativa e CEO da marca potiguar que leva o 

seu nome, a @biasouzabrand, se considera uma pessoa excêntrica 
na essência. No convívio é alguém que faz bem ter por perto, tem em 
seu DNA a mania de gostar de pessoas, o hábito de parar para ouvir 
suas histórias. A partir daí passou a ter certeza de sua vocação e ofício 
e foi fácil decidir seguir carreira como estilista. É formada em desig-
ner de moda e tem como características a inquietude. Gosta de fazer 
acontecer e segue seu humor na hora de se vestir. Tudo depende de 
como está naquele dia. Conectada, antenada adora viajar e sonha ro-
dar pelo mundo inteiro assim como encontrar em qualquer canto 
deste mesmo antes do segundo do mundo gente vestindo a sua 
marca. Conheçam mais sobre a trajetória, ponto de vista so-
bre Moda, e claro, a vida de estilista @biasouzam. 

Quando se percebeu estilista? 
Na minha primeira experiência de trabalho, esta-

giando com Pedro Lourenço (designer de moda).

Da para fazer moda em Natal? 
Sim, o mais importante é procurar expe-

riências de trabalho. Fora que a internet hoje  
nos da um grande respaldo de informação, 
aprendizado, hoje só não se informa quem 
não quer.

Como vê o vínculo entre moda e questões 
sociais? 

Muito forte, mas acho que falta discurso 
verdadeiro e pessoas que realmente estejam 
engajadas com as questões sociais. Só no dis-
cursso bonito vemos muitas, na prática mesmo 
não.

Quem te inspira? 
Quem me inspira a ma-

tar um leão por dia sem 
dúvida são meus funcio-
nários. Eu me apego as 
pessoas e a suas histórias de vida.

 Como você define a profissão de Esti-
lista, como é o dia a dia?

Pesquisa, criação, escolha materia 
prima, prova de roupa, contato com 
fornecedores.

No meu caso é isso e muito 
mais porque tem as ativida-
des como CEO da marca.

Para quem esteja ser esti-

lista, qual a dica?
Muita pesquisa para criar um bom repertório e trabalhar na 

área, experiência de trabalho é muito importante, nada como a 
prática.

O que é ser elegante? 
Quem sabe entrar e sair pela porta da frente em todas as situ-

ações que a vida impõe, também tratar bem o próximo indepen-
dente da forma como você está sendo tratado.

Como enxerga a moda feita no Brasil? 
Um mercado com grande potencial artístico, e que po-
de desenvolver e entregar muito mais do que  se faz ho-

je. Temos uma cultura riquissima com muitos traba-
lhos manuais espalhados por aí que podem ter voz 

mundial.

Qual seu maior desejo com a marca Bia Brand?
Ver pessoas em todos os lugares por onde 

passo usando nossas peças. Minha maior re-
alização é ver minhas clientes de Bia Brand.

Quais foram as suas maiores conquistas/
crescimento na profissão?

Eu acho que minha conquista diária é 
o constante crescimento da marca, esta-
mos em uma linha de ascensão isso me 
orgulha muito.

Muitas peças ou poucas e boas pe-
ças? Equilíbrio entre os dois.

Quando não comprar uma roupa? 
Quando não se sentir segura com 

aquela roupa.

Uma peça coringa e a que nunca deve ser 
descartada? 

Camisa de tricoline branca e um 
bom jeans.

Qual peça objeto de desejo? 
Meu maior objeto de desejo é 

viajar o mundo todo, amo conhe-
cer o novo, pessoas, culturas, co-
midas, lugares, me encanta.

TUDO COM BIA SOUZA 

(A)NOTA 
Hoje nas praias de Pirangi e Tabatinga 

a 91.9 FM vai realizar as ações do Verão do 
Bem. A equipe da rádio vai circular por estes 
pedaços de Litoral, interagindo com os vera-
nistas que serão presenteados com kits con-
tendo diversos brindes e produtos de par-
ceiros. Esse é o terceiro ano que a emissora 
realiza a ação, e os mimos já são os queridi-
nhos entre os ouvintes. Na próxima semana 
será a vez  do Litoral Norte receber a equipe 
da rádio Sintonia do Bem, nas praias de Ge-
nipabu e Jacumã!
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Moradores das proximi-
dades da Fortaleza dos 
Reis Magos, um grupo 

de estudantes do 6º ano do Ensi-
no Fundamental da Escola Muni-
cipal Santos Reis, visitou na ma-
nhã desta quinta-feira 20, o mo-
numento histórico recentemente 
restaurado e aberto para visita-
ção. Os estudantes conheceram 
um pouco do local com informa-
ções sobre o processo de cons-
trução, existência e importância 
para a cidade, aposentos dos mi-
litares que trabalhavam no local, 
guarita, canhões, as imagens dos 

Santos Reis que denomina a for-
taleza e personagens como Feli-
pe Camarão e Clara Camarão. A 
aula de campo foi organizada pe-
la professora de História, Rosália 
Carrilho Dantas da Silva.

De acordo com a professora 
Rosália Carrilho, a aula foi pen-
sada para apresentar o conteúdo 
da história numa parceria com as 
atividades de Língua Portuguesa, 
para trabalharem leitura e escrita. 
“Como eles são da comunidade, 
moram aqui nas adjacências do 
Forte dos Reis Magos, mas nem 
sempre eles têm acesso ao es-

paço. Para muitos é apenas um 
ponto de referência. Então, quan-
do foi reaberto, pensei que era o 
momento para proporcionarmos 
esta aula”, destacou Carrilho.

A Fortaleza dos Reis Magos é 
o primeiro ponto de partida da 
história escrita do Rio Grande do 
Norte. Estrategicamente cons-
truída no encontro do rio com 
o mar, a visão do monumento 
histórico é algo comum para as 
crianças moradoras do entorno, 
mas que em grande parte não en-
contravam uma necessidade de 
conhecer, segundo relatou a pro-
fessora Rosália Carrilho. No en-
tanto, com a visita in loco e todas 
as explicações da aula de campo, 
os estudantes demonstram agora 
o interesse de vivenciar o espaço. 
“Agora eles já estão falando que 
querem trazer o pai e a mãe”, con-
ta a professora.

Admirado com a estrutura do 
espaço, o estudante do 6º ano 
do Ensino Fundamental, Rayi-
talo Lima Rodrigues, de 12 anos, 

comentou da experiência. “Eu 
achei muito legal. Nunca tinha 
vindo aqui. Foi uma experiên-
cia muito bacana conhecer um 
pouco mais da história. O que 
me surpreendeu foram os ca-
nhões”, disse.

Quem também comentou da 
visita foi Maria Luíza de Sousa 
Cândido, de 12 anos e também 

do 6º ano do Ensino Fundamen-
tal. Ela já conhecia o espaço e fa-
lou sobre a visita. “Eu estou vindo 
pela segunda vez aqui. Eu acho 
muito interessante por ser um 
espaço muito antigo. Então, eu 
gosto muito daqui. Eu frequento 
a praia aqui perto e a história da-
qui me chama muito atenção”, fi-
nalizou.

Natal: carnês de parcelamentos feitos em 
outros anos estão disponíveis no Directa

A Prefeitura de Natal alerta 
os contribuintes que têm 
parcelamentos de negocia-

ções realizadas em outros anos 
para que não deixem de honrar 
com seus pagamentos. De acor-
do com a Secretaria Municipal de 
Tributação, os boletos que ven-
cem em 2022 já estão atualizados 
e disponíveis no portal Directa. 

Como a atualização dos valo-
res dos parcelamentos nas nego-
ciações de dívidas em tributos é 
feita de forma anual, a cada ano, 
em janeiro, os contribuintes que 
se encontram nesta situação têm 
que imprimir os boletos a vencer. 
No caso dos parcelamentos são 
duas as datas de vencimento e 
o secretário municipal de Tribu-
tação, Ludenilson Lopes, afirma 
que, dos que venceram neste úl-
timo dia 20 (quinta-feira), houve 
um volume significativo que dei-
xaram de ser pagos. 

Na data de vencimento do dia 
20 de cada mês, neste mês de ja-
neiro foram pagos 2.889 boletos e 
deixaram de ser pagos 2.977. Pa-
ra a outra data de vencimento, 
dia 25 de cada mês, já pagaram 
de forma antecipada 2.242 con-
tribuintes e o volume de pessoas 
que faltam pagar é de 11.489. O 
dia que vence é na terça-feira da 
próxima semana. 

“Estamos chamando a aten-
ção desses contribuintes que têm 
parcelamento para que impri-

mam seus boletos que vencem 
mês a mês este ano para que se-
jam pagos nas datas certas, para 
que não corram o risco de perder 
o parcelamento e a negociação”, 
afirma o secretário de Tributação, 
Ludenilson Lopes. Ele acrescenta 
que as dívidas já negociadas não 
podem ter novo parcelamento e 
que caso o boleto não seja pago 
até 90 dias da data de vencimen-
to, a negociação é cancelada. 

ACESSO. Para ter acesso aos 
boletos atualizados para este ano, 
basta o contribuinte entrar no 

portal Directa, a partir da pági-
na da Semut https://www.natal.
rn.gov.br/semut/ e no menu à es-
querda, dentro do quadro “Car-
nês 2022”, escolher o ícone “Par-
celamento”. O usuário será re-
metido à página de “Emissão de 
DAM de parcelamento”, preen-
che os dados pedidos como “Ins-
crição Mobiliária ou Sequencial 
ou CPF/CNPJ” e “Nº do Parcela-
mento” e depois clica em “Con-
sultar”. Então aparecerão os bo-
letos que estão para vencer neste 

ano. 
Caso o contribuinte tenha al-

guma dificuldade neste passo a 
passo, pode recorrer ao atendi-
mento via chat, também dispo-
nível no site da Semut. Este canal 
aparece disponível logo que a pá-
gina é acessada. Outra forma de 
tirar dúvidas, ou mesmo o envio 
dos boletos, é pelos canais remo-
tos via whatsapp. Confira os nú-
meros no fim desta matéria. 

ATENDIMENTO. Quanto aos 

carnês do IPTU 2022 os contri-
buintes estão recebendo pelos 
Correios, sem haver a necessida-
de de ir até a Secretaria retirá-los. 
O secretário lembra ainda que 
o atendimento está sendo prio-
ritariamente remoto devido ao 
quadro de aumento de casos de 
covid-19 (ômicron) e os de sín-
dromes gripais. No caso do aten-
dimento remoto, os canais são os 
mesmos: portal Directa, chat ou 
Whatsapp. 

Mas ainda há tempo para os 
contribuintes que vão pagar cota 
única, sem desconto e sem acrés-
cimo, ou parcelado em 10 meses 
com acréscimo de 1% ao mês. Os 
vencimentos iniciam em 21 de 
fevereiro para os que têm imó-
veis nas zonas Leste e Sul da cida-
de e 21 de março para os que têm 
imóveis nas zonas Norte e Oeste. 

Confira os canais remotos dispo-
níveis:

WhatsApp: 3232-9169/ 3232-
8894/ 3232-8884/3232-9165 / 
3232-9029/ 98704-6627

Informática: 3232-8895
Portal Directa: https://directa.

natal.rn.gov.br/
Links para instalação do APP:
IOS: https://apps.apple.com/

br/app/directa-prefeitura-do-
-natal/id1452870945

Android: https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
directapp.
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Quem você está priorizando ao seu lado“ ”
Happy    Birthday
Andrea Freitas, Carlos Barbosa, 
Ana Paula Silva, Otilia Maria, 
Marco Gurgel, João Maria Me-
deiros, João Antônio, Rosilene 

Pereira. Amanhã Miguel Dantas, 
Daladier da Cunha Lima, Na-

dedja Melo, Johan Xavier, Carlos 
Santos Júnior, Menga Leão, Mi-
riam Farkatt, Hozanete Lima e 

Tomaz Neto

B-DAY - JOAO M. MEDEIROS 

 B- DAY - DALADIER DA C. LIMA 

B-DAY - NADIEDJA MELO 

B-DAY - ROSILENE PEREIRA

B-DAY - JOHAN XAVIER 

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

BOAS & CURTAS
 Amanhã tem potiguar na tela da Globo, Fernandinho Campos participa do quadro  que 
é um desa� o de perguntas e respostas, o � e Wall, no Domigão do Hulk. Na torcida.
 O bairro de Petropolis vai ganhar uma loja novinha em folha da marca de óculos EXE, do empre-
sário Emannuel Xavier. A inauguração ocorre dentro em breve, na Campus Sales.
 A Ilha Ecomax chega hoje ao último � nal de semana em Pirangi com o Garota White, 
de Wesley Safadão. A noite ainda tem os shows de Eric Land, Mari Fernandez, KVSH e Felipe 
BZ. By Clap Produções.
 Apenas  1% dos municípios no Brasil já têm leis que viabilizem a implementação da tecnologia 
5G. Um dos principais problemas é a legislação de instalação de antenas. É preciso cinco vezes mais 
infraestrutura para a tecnologia.

Desde muito pequena BIA SOUZA, 28, ama tudo o que chama 
atenção, tudo o que é diferente. Ela é de lugares e coisas inco-
muns. Diretora criativa e CEO da marca potiguar que leva o 

seu nome, a @biasouzabrand, se considera uma pessoa excêntrica 
na essência. No convívio é alguém que faz bem ter por perto, tem em 
seu DNA a mania de gostar de pessoas, o hábito de parar para ouvir 
suas histórias. A partir daí passou a ter certeza de sua vocação e ofício 
e foi fácil decidir seguir carreira como estilista. É formada em desig-
ner de moda e tem como características a inquietude. Gosta de fazer 
acontecer e segue seu humor na hora de se vestir. Tudo depende de 
como está naquele dia. Conectada, antenada adora viajar e sonha ro-
dar pelo mundo inteiro assim como encontrar em qualquer canto 
deste mesmo antes do segundo do mundo gente vestindo a sua 
marca. Conheçam mais sobre a trajetória, ponto de vista so-
bre Moda, e claro, a vida de estilista @biasouzam. 

Quando se percebeu estilista? 
Na minha primeira experiência de trabalho, esta-

giando com Pedro Lourenço (designer de moda).

Da para fazer moda em Natal? 
Sim, o mais importante é procurar expe-

riências de trabalho. Fora que a internet hoje  
nos da um grande respaldo de informação, 
aprendizado, hoje só não se informa quem 
não quer.

Como vê o vínculo entre moda e questões 
sociais? 

Muito forte, mas acho que falta discurso 
verdadeiro e pessoas que realmente estejam 
engajadas com as questões sociais. Só no dis-
cursso bonito vemos muitas, na prática mesmo 
não.

Quem te inspira? 
Quem me inspira a ma-

tar um leão por dia sem 
dúvida são meus funcio-
nários. Eu me apego as 
pessoas e a suas histórias de vida.

 Como você define a profissão de Esti-
lista, como é o dia a dia?

Pesquisa, criação, escolha materia 
prima, prova de roupa, contato com 
fornecedores.

No meu caso é isso e muito 
mais porque tem as ativida-
des como CEO da marca.

Para quem esteja ser esti-

lista, qual a dica?
Muita pesquisa para criar um bom repertório e trabalhar na 

área, experiência de trabalho é muito importante, nada como a 
prática.

O que é ser elegante? 
Quem sabe entrar e sair pela porta da frente em todas as situ-

ações que a vida impõe, também tratar bem o próximo indepen-
dente da forma como você está sendo tratado.

Como enxerga a moda feita no Brasil? 
Um mercado com grande potencial artístico, e que po-
de desenvolver e entregar muito mais do que  se faz ho-

je. Temos uma cultura riquissima com muitos traba-
lhos manuais espalhados por aí que podem ter voz 

mundial.

Qual seu maior desejo com a marca Bia Brand?
Ver pessoas em todos os lugares por onde 

passo usando nossas peças. Minha maior re-
alização é ver minhas clientes de Bia Brand.

Quais foram as suas maiores conquistas/
crescimento na profissão?

Eu acho que minha conquista diária é 
o constante crescimento da marca, esta-
mos em uma linha de ascensão isso me 
orgulha muito.

Muitas peças ou poucas e boas pe-
ças? Equilíbrio entre os dois.

Quando não comprar uma roupa? 
Quando não se sentir segura com 

aquela roupa.

Uma peça coringa e a que nunca deve ser 
descartada? 

Camisa de tricoline branca e um 
bom jeans.

Qual peça objeto de desejo? 
Meu maior objeto de desejo é 

viajar o mundo todo, amo conhe-
cer o novo, pessoas, culturas, co-
midas, lugares, me encanta.

TUDO COM BIA SOUZA 

(A)NOTA 
Hoje nas praias de Pirangi e Tabatinga 

a 91.9 FM vai realizar as ações do Verão do 
Bem. A equipe da rádio vai circular por estes 
pedaços de Litoral, interagindo com os vera-
nistas que serão presenteados com kits con-
tendo diversos brindes e produtos de par-
ceiros. Esse é o terceiro ano que a emissora 
realiza a ação, e os mimos já são os queridi-
nhos entre os ouvintes. Na próxima semana 
será a vez  do Litoral Norte receber a equipe 
da rádio Sintonia do Bem, nas praias de Ge-
nipabu e Jacumã!
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CANAL 1Flávio Rico
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A Naiara Azevedo entrou no 
“BBB” para contrariar a lógica 

e, parece que liderar as elimina-
ções...... O seu comportamento 

não está indicando outra coi-
sa...... Zebra se continuar muito 
tempo.A Globo não vai colocar 
nada no lugar de “Malhação: So-

nhos”, que chega ao fim na semana 
que vem...... “O Clone” é quem 

terá mais tempo desde então. Será 
exibida das 17h10 às 18h30.Aliás, 
a Globo, em vários desses dias, está 

dando uma bela espichada nos 
seus jornais locais da noite...... 
Não sei se é alguma estratégia 

ou situações excepcionais, mas 
chegaram a terminar perto das 

20h...... Mas vale considerar que 
tudo isso pode estar acontecendo 

por causa da redução dos capítulos 
de “Um Lugar ao Sol”.Conside-

rando o primeiro episódio, o “On-
da Boa com Ivete”, no HBO Max, é 
interessante para quem gosta de 

bastidores da música...

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Álvaro de Moya, diretor 
da TV Excelsior, nos idos 
dos anos 60, foi quem 

implementou o modelo no-
vela, jornal, novela e linha de 
shows, que depois o Boni le-
vou e consagrou na TV Globo.

Um tripé de programação 
até hoje considerado imbatí-
vel.

Nenhuma das tentativas 
realizadas chegou a resultados 

tão compensadores, provavel-
mente porque sempre houve a 
insistência de se valer da mes-
ma mecânica. 

Ou de minúsculas varia-
ções dela.

A experiência mais arro-
jada, pelo menos nesses últi-
mos 20 anos, é a de agora com 
o “Faustão na Band”. Eviden-
te que ainda é muito cedo e o 
tempo tem que correr, para se 
saber quais serão os seus re-
sultados lá na frente. Mas, de 
qualquer forma, se a ideia era 
colocar um bom produto no 
ar e servir como opção ao te-
lespectador, esse objetivo está 
sendo alcançado.

E é bom que assim seja. O 
crescimento da Band é o forta-
lecimento de toda a TV. Ao en-
trar efetivamente na zona de 
concorrência com Globo, Re-
cord e SBT, usando de valores 
diferentes, tornará essa dispu-
ta ainda mais saudável e inte-
ressante.

Tv Tudo

ESTREIA. Neste sábado, 
10h30, estreia o “Esporte Re-
cord”, com apresentação de 
Mylena Ciribelli e Fred Ring, 
abrindo oficialmente os traba-
lhos da Record no campo espor-
tivo, tendo como destaques os 
campeonatos Paulista e Carioca.

Um já terá transmissões ama-
nhã e o outro a partir de quarta-
-feira. Neste primeiro dia, claro, 
uma edição muito especial.

ESTÁ NORMAL. Até se comen-
tou uma provável mudança na 
estreia do “The Voice +”, da Glo-
bo, em função dos casos de Co-
vid.

Mas nada, pelo menos por 
enquanto. O seu lançamento 

continua acertado para o dia 30, 
depois de “Temperatura Máxi-
ma”.

VIDA QUE SEGUE. Claudia 
Leitte, fora da próxima edição do 
“The Voice +”, vem tocando nor-
malmente outros projetos rela-
cionados à sua carreira.

“Claudia já participou de to-
das as edições: The Voice Brasil, 
The Voice Kids e The Voice +. Co-
mo todos sabem, o rodízio de 
técnicos é uma característica na-
tural do formato. No Brasil, não é 
diferente...”, informa o estafe da 
cantora.

SÉRIE HISTÓRICA. O diretor 
Luiz Fernando Carvalho, ex-Glo-

bo, marcou para fevereiro o iní-
cio de gravações de uma série 
sobre os 200 Anos da Indepen-
dência do Brasil que a TV Cultu-
ra estreia em setembro.

No elenco, nomes como An-
tonio Fagundes, Maria Fernanda 
Cândido, Gabriel Leone, Rafael 
Cortez, Daniel de Oliveira, entre 
muitos outros.  

RETOMADA. Nesta próxima 
semana, depois de um recesso 
regulamentar, os programas da 
TV Cultura voltam com tempo-
radas inéditas.

Marcelo Tas, por exemplo, no 
“#Provoca”, terça-feira, recebe a 
drag queen e youtuber Rita Von 
Hunty.
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Sabadou, Áries! Mas se precisa bater ponto no 
serviço, você tem tudo pra arrasar. Há sinal de boas 
transformações no cotidiano, muita dedicação e mais 
responsabilidade. Altas são as chances de subir de car-
go ou receber uma ótima oferta de outra empresa. Não 

sabe o que é melhor pra você e seu futuro?

Tudo indica que vai sabadar com o pé direito, li-
briangel! Há sinal de transformações no lar, mas devem 
ser pra melhor. A ligação e o sentimento pelo pessoal 
de casa tendem a se aprofundar, mas à tarde o espírito 
do pinscher raivoso talvez tome conta de você. Aí, no 

calor do momento, pode atirar indelicadezas pra todo lado.

Se estiver de folga e puder passear na sua ci-
dade ou viajar, seu sabadão deve ser top. Tudo indica 
que você vai se divertir e expandir seus horizontes ao 
conhecer e aprender mais sobre outros lugares. Se o 
mozão for junto, pode contar com mais romantismo e 

criatividade pra curtirem ótimos momentos.

Alô, alô, Escorpião! Os astros estimulam seu 
talento com as palavras e você pode se abrir com 
amigos e pessoas próximas, renovando as relações. 
Precisa colocar os estudos em dia? Com uma mente 
poderosa, será fácil entender e resolver tudo. À tarde, 

tem risco de perrengues nas fi nanças.

Os astros sinalizam transformações poderosís-
simas, Gêmeos. Podem rolar boas mudanças emocio-
nais, sobretudo com relação à família. Você passa a 
se interessar mais pela sua casa e sentir uma ligação 
forte com os parentes. Agora, se precisa trabalhar, uma 

parceria pode dar ruim.

Sabadou, sagitariane, e o dia promete ser um 
luxo! Se depender do céu, sua vida profi ssional e fi -
nanceira ganhará uma mudança radical, mas será pra 
glorifi car de pé. Há chance de sair da rotina, subir na 
carreira e encher o bolso. Glória, aleluia! Mas como 

alegria de pobre dura pouco, podem surgir algumas bagacinhas à tarde.

Se depender dos astros, você vai sabadar ar-
rebentando na área pessoal e profi ssional, carangue-
jinho. Tudo indica que você vai contar com imagina-
ção fértil e ideias criativas vão brotar e transformar 
sua vida para melhor. Afi nal, há chance de fazer par-

cerias de sucesso; que arraso!

Cabrinha, tudo indica que você irá abrir os seus 
horizontes neste sabadão. Se puder passear ou, melhor, 
viajar, seu signo tem tudo pra aprender coisas novas, 
crescer e se sentir realizado. Como deve fi car mais so-
ciável, sua popularidade também pode bombar. Talvez 

pense em mudar de cidade, em busca de melhores condições de vida.

Mesmo que não esteja de folga no sabadão, 
você deve rir à toa. É que o trabalho tem tudo pra dar 
bom, o que resultará em (rufem os tambores!) grana no 
bolso. Leão do céu! Além de ter facilidade pra ganhar 
dinheiro, há chance de ganhar presentinhos.Na saúde, 

talvez consiga a cura de uma doença — amém que fala, né?

Sabadou com os astros levantando a sua bo-
la, aquariane! Tudo indica que suas emoções irão se 
transformar e suas relações fi carão mais profundas. 
Pode ajudar as pessoas e receber apoio também, e 
se precisa lidar com negócios ou fi nanças do outros, 

deve se dar bem.

Alô, alô, Virgem! Sabadou com transformações 
emocionais. Você tem tudo pra aprofundar sentimentos e 
mudar situações para melhor. Sua imaginação fértil, cria-
tividade e boa memória estão em destaque — aproveite! 
Pode bater a vontade de se aproximar das pessoas e, de 

quebra, contará com bom faro para escolher bem com quem se relacionar.

Neste sabadão, além de atrair pessoas de tudo 
quanto é canto e fazer contatos em dois tempos, vo-
cê deve aprofundar suas relações para que evoluam. 
Além disso, pode ter grandes ideias e planos para a 
sua vida profi ssional, fi nanceira ou pessoal. Aproveita 

os dias de glória, pois depois há risco de surgir algumas intrigas e tretas.

Aries  (21/03 a 20/04) Libra (23/09 a 22/10)

Touro (21/04 a 20/05) Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/05 a 20/06) Sagitário (22/11 a 21/12)

Cancer (21/06 a 22/07) Capricórnio (22/12 a 20/01)

Leão (23/07 a 22/08) Aquário  (21/01 a 19/02)

Virgem (23/08 a 22/09 ) Peixes (20/02 a 20/03)

Mudar estrutura 
de programação 
da TV é quebrar 
um tabu de 
muitos anos

BONI DE OLIVEIRA / REPRODUÇÃO
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
AMAZON MOSSORO COMERCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ: 26.071.053/0001-97, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LRO, para uma indústria de venda e beneficiamento de vidro, localizada na Rua Felipe Camarão, 5000, 
Aeroporto, CEP: 59.607-340 no município de Mossoró - RN. 
 

Francisco Ivani da Silva - Diretor 
 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
USINA EÓLICA VILA ACRE I SPE S.A., CNPJ 24.061.085/0001-86, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação da 
Licença de Operação - RLO, para a USINA EÓLICA VILA ACRE I, com 27,3 MW de potência total, localizado 
na Vila Acre, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
USINA EÓLICA VILA ACRE I SPE S.A., CNPJ 24.061.085/0001-86, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação de 
Licença de Simplificada - RLS, para a Linha de transmissão que interliga o Parque Vila Acre I com a SE Vila 
Amazonas, com 34,5 kV de tensão nominal, localizado na Vila Acre, Zona Rural, no Município de Serra do 
Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA LRO 

 
A firma J B Pereira Gás – CNPJ 09.428.269/0001-48, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA o Pedido de Licença de 
Regularização e Operação para o Posto de Revenda de Gás GLP, localizado na Avenida Zumbi N.16, Praia de 
Zumbi – Rio do Fogo - RN. 

João Batista Pereira 
Dir. Presidente 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOSÉ CAETANO DO CARMO DAVI JR, CPF 850.921.184-15, torna público que solicita do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA - a LICENÇA SIMPLIFICADA, em favor do 
empreendimento de cultivo irrigado de coco em uma área de 43,5 hectares, localizado na Fazenda BONS 
VENTOS, Zona Rural de CAIÇARA DO NORTE/RN. 
 

JOSÉ CAETANO DO CARMO DAVI JR 
PROPRIETÁRIO 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
JSM POSTO GAUCHO EIRELI, CNPJ: 30.230.698/0001-00, torna público que está requerendo ao IDEMA a 
LO para revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m³, localizado à Rodovia BR 101, s/n, 
Taborda, Município de São José de Mipibu/RN. 

  
JSM POSTO GAUCHO EIRELI 

CNPJ: 30.230.698/0001-00 
 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 01 (uma) linha de injeção de gás do poço injetor de código e coordenadas em 

UTM (Zona 24M): 7-SBO-0020-RN: 9.394.040,00 mN; 709.010,00 mE, com 1.881,58 metros, e gás a ser 
injetado a partir da Estação Coletora Satélite Carnaúba (9.394.407,31 mN; 710.708,51 mE). Polo RFQ, 
Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso, Município de Assú/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas em UTM (Zona 24M): 7-LV-

0055D-RN (9.379.457,80 m N; 660.425,90 m E), com produção escoada para Estação Coletora de 
Livramento. Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento, Município de Caraúbas/RN. 

 Licença de Regularização de Operação para 01 (uma) Estação Coletora de Boa Esperança (EC BE) de 
coordenadas em UTM (Zona 24M): 9.393.754,00 m N; 649.403,00 m E, Datum SIRGAS 2000, localizada no 
campo de produção de Boa Esperança. Município de Felipe Guerra/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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A Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (SEA-
DRU), lançará na terça-feira 25 
a edição 2022 do Programa Se-
mear. O evento será realizado a 
partir das 8h, no Parque Arman-
do Buá, conhecido como Feira 
do Bode.

Coordenador de Pecuária da 
SEADRU, Ney Maranhão explica 
que neste ano o programa terá 
uma série de novidades que se-
rão apresentadas no dia do lan-
çamento aos agricultores cadas-
trados no programa de corte de 
terra.

“Teremos muitas novidades 
no Programa Semear deste ano. 
Elas serão apresentadas para to-
dos os beneficiários do corte de 
terra no evento”, disse o coorde-
nador que ressalta que o progra-
ma de corte de terra do municí-
pio disponibiliza ao agricultor 
uma quantia de óleo diesel para 
a realização do serviço na pro-
priedade.

“Para o Programa Semear é 
disponibilizado uma quantia de 
óleo diesel. Para cada agricultor 
inscrito no programa são dispo-
nibilizados 22 litros. Esperamos 
em torno de 5 mil beneficiários 
do programa neste ano”, desta-
cou.

No início deste mês, a Secre-
taria de Agricultura apresentou 
para os representantes de co-
munidades rurais e tratoristas 
o plano de trabalho para o pro-
grama a ser realizado neste ano. 
O encontro serviu para a pasta 
municipal socializar informa-
ções aos presentes e definir os 
pontos a serem trabalhados.

A Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria de Agricul-
tura, distribuiu no ano passado 
mais de 96 mil litros de óleo die-

sel para agricultores de mais de 
110 comunidades rurais. Ao to-
do, foram 59 tratoristas que rea-
lizaram o corte de terra.

INCENTIVO. O Programa Se-
mear incentiva o pequeno agri-
cultor familiar através do forne-
cimento gratuito de óleo diesel 
para o corte de terra na zona ru-
ral de Mossoró. Cada um recebe 
uma quantidade definida pela 
SEADRU.

O programa existe há mais 
de 20 anos e ajuda ao produtor 
rural das comunidades mosso-
roenses a produzirem os frutos 
da terra necessários à subsistên-
cia e ao crescimento da renda fa-
miliar.

O Programa Semear está am-
parado pela Lei nº 3.301, de 21 
de agosto de 2015. E tem por fi-
nalidade atender a grupos de 
agricultores familiares com ca-
ráter contínuo, executado no 
primeiro semestre de cada ano, 
observando o período chuvoso 
da região.

Tem direito ao programa o 
agricultor que tenha área me-
nor que quatro módulos rurais; 
que utilize predominantemente 
mão de obra familiar; e que te-
nha renda familiar originada da 
atividade econômica vinculada 
ao próprio estabelecimento.

Prefeitura de Mossoró 
lançará Semear 2022 
na próxima terça-feira
Evento será realizado a partir das 8h, no Parque Armando Buá, 
conhecido popularmente como “Feira do Bode”

 “Para cada 
agricultor inscrito 
no programa são 
disponibilizados 
22 litros de óleo 
diesel. Esperamos 
em torno de 5 mil 
beneficiários”
Ney Maranhão
Coord. de Pec. da SEADRU

WILSON MORENO/SECOM PMM

Programa existe há mais de 20 
anos e ajuda ao produtor rural das 
comunidades mossoroenses

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.092.799/0001-81, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA-LS para extração mineral de 2.500m3/mês de piçarro/saibro em uma área de 10 
hectares, localizado na Fazenda São Francisco, zona rural do município de Pedro Avelino/RN. 
 

DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA  
Requerente 

 

 

 
PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
RODRIGO BANDEIRA MARQUES CPF: 009.549.074-42, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada-LS, 
para extração de AREIA com volume de 2.500 m³/mês em uma área de 8,21 (há), localizado no Sitio Matão de 
Açudinho, na Zona Rural de João Camara-RN. 
 

RODRIGO BANDEIRA MARQUES 
REQUERENTE 

 

 



• Sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro de 202214 Geral

CANAL 1Flávio Rico
tvcanal1@terra.com.br

A Naiara Azevedo entrou no 
“BBB” para contrariar a lógica 

e, parece que liderar as elimina-
ções...... O seu comportamento 

não está indicando outra coi-
sa...... Zebra se continuar muito 
tempo.A Globo não vai colocar 
nada no lugar de “Malhação: So-

nhos”, que chega ao fim na semana 
que vem...... “O Clone” é quem 

terá mais tempo desde então. Será 
exibida das 17h10 às 18h30.Aliás, 
a Globo, em vários desses dias, está 

dando uma bela espichada nos 
seus jornais locais da noite...... 
Não sei se é alguma estratégia 

ou situações excepcionais, mas 
chegaram a terminar perto das 

20h...... Mas vale considerar que 
tudo isso pode estar acontecendo 

por causa da redução dos capítulos 
de “Um Lugar ao Sol”.Conside-

rando o primeiro episódio, o “On-
da Boa com Ivete”, no HBO Max, é 
interessante para quem gosta de 

bastidores da música...

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Álvaro de Moya, diretor 
da TV Excelsior, nos idos 
dos anos 60, foi quem 

implementou o modelo no-
vela, jornal, novela e linha de 
shows, que depois o Boni le-
vou e consagrou na TV Globo.

Um tripé de programação 
até hoje considerado imbatí-
vel.

Nenhuma das tentativas 
realizadas chegou a resultados 

tão compensadores, provavel-
mente porque sempre houve a 
insistência de se valer da mes-
ma mecânica. 

Ou de minúsculas varia-
ções dela.

A experiência mais arro-
jada, pelo menos nesses últi-
mos 20 anos, é a de agora com 
o “Faustão na Band”. Eviden-
te que ainda é muito cedo e o 
tempo tem que correr, para se 
saber quais serão os seus re-
sultados lá na frente. Mas, de 
qualquer forma, se a ideia era 
colocar um bom produto no 
ar e servir como opção ao te-
lespectador, esse objetivo está 
sendo alcançado.

E é bom que assim seja. O 
crescimento da Band é o forta-
lecimento de toda a TV. Ao en-
trar efetivamente na zona de 
concorrência com Globo, Re-
cord e SBT, usando de valores 
diferentes, tornará essa dispu-
ta ainda mais saudável e inte-
ressante.

Tv Tudo

ESTREIA. Neste sábado, 
10h30, estreia o “Esporte Re-
cord”, com apresentação de 
Mylena Ciribelli e Fred Ring, 
abrindo oficialmente os traba-
lhos da Record no campo espor-
tivo, tendo como destaques os 
campeonatos Paulista e Carioca.

Um já terá transmissões ama-
nhã e o outro a partir de quarta-
-feira. Neste primeiro dia, claro, 
uma edição muito especial.

ESTÁ NORMAL. Até se comen-
tou uma provável mudança na 
estreia do “The Voice +”, da Glo-
bo, em função dos casos de Co-
vid.

Mas nada, pelo menos por 
enquanto. O seu lançamento 

continua acertado para o dia 30, 
depois de “Temperatura Máxi-
ma”.

VIDA QUE SEGUE. Claudia 
Leitte, fora da próxima edição do 
“The Voice +”, vem tocando nor-
malmente outros projetos rela-
cionados à sua carreira.

“Claudia já participou de to-
das as edições: The Voice Brasil, 
The Voice Kids e The Voice +. Co-
mo todos sabem, o rodízio de 
técnicos é uma característica na-
tural do formato. No Brasil, não é 
diferente...”, informa o estafe da 
cantora.

SÉRIE HISTÓRICA. O diretor 
Luiz Fernando Carvalho, ex-Glo-

bo, marcou para fevereiro o iní-
cio de gravações de uma série 
sobre os 200 Anos da Indepen-
dência do Brasil que a TV Cultu-
ra estreia em setembro.

No elenco, nomes como An-
tonio Fagundes, Maria Fernanda 
Cândido, Gabriel Leone, Rafael 
Cortez, Daniel de Oliveira, entre 
muitos outros.  

RETOMADA. Nesta próxima 
semana, depois de um recesso 
regulamentar, os programas da 
TV Cultura voltam com tempo-
radas inéditas.

Marcelo Tas, por exemplo, no 
“#Provoca”, terça-feira, recebe a 
drag queen e youtuber Rita Von 
Hunty.
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Sabadou, Áries! Mas se precisa bater ponto no 
serviço, você tem tudo pra arrasar. Há sinal de boas 
transformações no cotidiano, muita dedicação e mais 
responsabilidade. Altas são as chances de subir de car-
go ou receber uma ótima oferta de outra empresa. Não 

sabe o que é melhor pra você e seu futuro?

Tudo indica que vai sabadar com o pé direito, li-
briangel! Há sinal de transformações no lar, mas devem 
ser pra melhor. A ligação e o sentimento pelo pessoal 
de casa tendem a se aprofundar, mas à tarde o espírito 
do pinscher raivoso talvez tome conta de você. Aí, no 

calor do momento, pode atirar indelicadezas pra todo lado.

Se estiver de folga e puder passear na sua ci-
dade ou viajar, seu sabadão deve ser top. Tudo indica 
que você vai se divertir e expandir seus horizontes ao 
conhecer e aprender mais sobre outros lugares. Se o 
mozão for junto, pode contar com mais romantismo e 

criatividade pra curtirem ótimos momentos.

Alô, alô, Escorpião! Os astros estimulam seu 
talento com as palavras e você pode se abrir com 
amigos e pessoas próximas, renovando as relações. 
Precisa colocar os estudos em dia? Com uma mente 
poderosa, será fácil entender e resolver tudo. À tarde, 

tem risco de perrengues nas fi nanças.

Os astros sinalizam transformações poderosís-
simas, Gêmeos. Podem rolar boas mudanças emocio-
nais, sobretudo com relação à família. Você passa a 
se interessar mais pela sua casa e sentir uma ligação 
forte com os parentes. Agora, se precisa trabalhar, uma 

parceria pode dar ruim.

Sabadou, sagitariane, e o dia promete ser um 
luxo! Se depender do céu, sua vida profi ssional e fi -
nanceira ganhará uma mudança radical, mas será pra 
glorifi car de pé. Há chance de sair da rotina, subir na 
carreira e encher o bolso. Glória, aleluia! Mas como 

alegria de pobre dura pouco, podem surgir algumas bagacinhas à tarde.

Se depender dos astros, você vai sabadar ar-
rebentando na área pessoal e profi ssional, carangue-
jinho. Tudo indica que você vai contar com imagina-
ção fértil e ideias criativas vão brotar e transformar 
sua vida para melhor. Afi nal, há chance de fazer par-

cerias de sucesso; que arraso!

Cabrinha, tudo indica que você irá abrir os seus 
horizontes neste sabadão. Se puder passear ou, melhor, 
viajar, seu signo tem tudo pra aprender coisas novas, 
crescer e se sentir realizado. Como deve fi car mais so-
ciável, sua popularidade também pode bombar. Talvez 

pense em mudar de cidade, em busca de melhores condições de vida.

Mesmo que não esteja de folga no sabadão, 
você deve rir à toa. É que o trabalho tem tudo pra dar 
bom, o que resultará em (rufem os tambores!) grana no 
bolso. Leão do céu! Além de ter facilidade pra ganhar 
dinheiro, há chance de ganhar presentinhos.Na saúde, 

talvez consiga a cura de uma doença — amém que fala, né?

Sabadou com os astros levantando a sua bo-
la, aquariane! Tudo indica que suas emoções irão se 
transformar e suas relações fi carão mais profundas. 
Pode ajudar as pessoas e receber apoio também, e 
se precisa lidar com negócios ou fi nanças do outros, 

deve se dar bem.

Alô, alô, Virgem! Sabadou com transformações 
emocionais. Você tem tudo pra aprofundar sentimentos e 
mudar situações para melhor. Sua imaginação fértil, cria-
tividade e boa memória estão em destaque — aproveite! 
Pode bater a vontade de se aproximar das pessoas e, de 

quebra, contará com bom faro para escolher bem com quem se relacionar.

Neste sabadão, além de atrair pessoas de tudo 
quanto é canto e fazer contatos em dois tempos, vo-
cê deve aprofundar suas relações para que evoluam. 
Além disso, pode ter grandes ideias e planos para a 
sua vida profi ssional, fi nanceira ou pessoal. Aproveita 

os dias de glória, pois depois há risco de surgir algumas intrigas e tretas.

Aries  (21/03 a 20/04) Libra (23/09 a 22/10)

Touro (21/04 a 20/05) Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/05 a 20/06) Sagitário (22/11 a 21/12)

Cancer (21/06 a 22/07) Capricórnio (22/12 a 20/01)

Leão (23/07 a 22/08) Aquário  (21/01 a 19/02)

Virgem (23/08 a 22/09 ) Peixes (20/02 a 20/03)

Mudar estrutura 
de programação 
da TV é quebrar 
um tabu de 
muitos anos

BONI DE OLIVEIRA / REPRODUÇÃO
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
AMAZON MOSSORO COMERCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ: 26.071.053/0001-97, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LRO, para uma indústria de venda e beneficiamento de vidro, localizada na Rua Felipe Camarão, 5000, 
Aeroporto, CEP: 59.607-340 no município de Mossoró - RN. 
 

Francisco Ivani da Silva - Diretor 
 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
USINA EÓLICA VILA ACRE I SPE S.A., CNPJ 24.061.085/0001-86, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação da 
Licença de Operação - RLO, para a USINA EÓLICA VILA ACRE I, com 27,3 MW de potência total, localizado 
na Vila Acre, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
USINA EÓLICA VILA ACRE I SPE S.A., CNPJ 24.061.085/0001-86, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação de 
Licença de Simplificada - RLS, para a Linha de transmissão que interliga o Parque Vila Acre I com a SE Vila 
Amazonas, com 34,5 kV de tensão nominal, localizado na Vila Acre, Zona Rural, no Município de Serra do 
Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA LRO 

 
A firma J B Pereira Gás – CNPJ 09.428.269/0001-48, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA o Pedido de Licença de 
Regularização e Operação para o Posto de Revenda de Gás GLP, localizado na Avenida Zumbi N.16, Praia de 
Zumbi – Rio do Fogo - RN. 

João Batista Pereira 
Dir. Presidente 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOSÉ CAETANO DO CARMO DAVI JR, CPF 850.921.184-15, torna público que solicita do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA - a LICENÇA SIMPLIFICADA, em favor do 
empreendimento de cultivo irrigado de coco em uma área de 43,5 hectares, localizado na Fazenda BONS 
VENTOS, Zona Rural de CAIÇARA DO NORTE/RN. 
 

JOSÉ CAETANO DO CARMO DAVI JR 
PROPRIETÁRIO 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
JSM POSTO GAUCHO EIRELI, CNPJ: 30.230.698/0001-00, torna público que está requerendo ao IDEMA a 
LO para revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m³, localizado à Rodovia BR 101, s/n, 
Taborda, Município de São José de Mipibu/RN. 

  
JSM POSTO GAUCHO EIRELI 

CNPJ: 30.230.698/0001-00 
 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 01 (uma) linha de injeção de gás do poço injetor de código e coordenadas em 

UTM (Zona 24M): 7-SBO-0020-RN: 9.394.040,00 mN; 709.010,00 mE, com 1.881,58 metros, e gás a ser 
injetado a partir da Estação Coletora Satélite Carnaúba (9.394.407,31 mN; 710.708,51 mE). Polo RFQ, 
Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso, Município de Assú/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas em UTM (Zona 24M): 7-LV-

0055D-RN (9.379.457,80 m N; 660.425,90 m E), com produção escoada para Estação Coletora de 
Livramento. Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento, Município de Caraúbas/RN. 

 Licença de Regularização de Operação para 01 (uma) Estação Coletora de Boa Esperança (EC BE) de 
coordenadas em UTM (Zona 24M): 9.393.754,00 m N; 649.403,00 m E, Datum SIRGAS 2000, localizada no 
campo de produção de Boa Esperança. Município de Felipe Guerra/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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A Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (SEA-
DRU), lançará na terça-feira 25 
a edição 2022 do Programa Se-
mear. O evento será realizado a 
partir das 8h, no Parque Arman-
do Buá, conhecido como Feira 
do Bode.

Coordenador de Pecuária da 
SEADRU, Ney Maranhão explica 
que neste ano o programa terá 
uma série de novidades que se-
rão apresentadas no dia do lan-
çamento aos agricultores cadas-
trados no programa de corte de 
terra.

“Teremos muitas novidades 
no Programa Semear deste ano. 
Elas serão apresentadas para to-
dos os beneficiários do corte de 
terra no evento”, disse o coorde-
nador que ressalta que o progra-
ma de corte de terra do municí-
pio disponibiliza ao agricultor 
uma quantia de óleo diesel para 
a realização do serviço na pro-
priedade.

“Para o Programa Semear é 
disponibilizado uma quantia de 
óleo diesel. Para cada agricultor 
inscrito no programa são dispo-
nibilizados 22 litros. Esperamos 
em torno de 5 mil beneficiários 
do programa neste ano”, desta-
cou.

No início deste mês, a Secre-
taria de Agricultura apresentou 
para os representantes de co-
munidades rurais e tratoristas 
o plano de trabalho para o pro-
grama a ser realizado neste ano. 
O encontro serviu para a pasta 
municipal socializar informa-
ções aos presentes e definir os 
pontos a serem trabalhados.

A Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria de Agricul-
tura, distribuiu no ano passado 
mais de 96 mil litros de óleo die-

sel para agricultores de mais de 
110 comunidades rurais. Ao to-
do, foram 59 tratoristas que rea-
lizaram o corte de terra.

INCENTIVO. O Programa Se-
mear incentiva o pequeno agri-
cultor familiar através do forne-
cimento gratuito de óleo diesel 
para o corte de terra na zona ru-
ral de Mossoró. Cada um recebe 
uma quantidade definida pela 
SEADRU.

O programa existe há mais 
de 20 anos e ajuda ao produtor 
rural das comunidades mosso-
roenses a produzirem os frutos 
da terra necessários à subsistên-
cia e ao crescimento da renda fa-
miliar.

O Programa Semear está am-
parado pela Lei nº 3.301, de 21 
de agosto de 2015. E tem por fi-
nalidade atender a grupos de 
agricultores familiares com ca-
ráter contínuo, executado no 
primeiro semestre de cada ano, 
observando o período chuvoso 
da região.

Tem direito ao programa o 
agricultor que tenha área me-
nor que quatro módulos rurais; 
que utilize predominantemente 
mão de obra familiar; e que te-
nha renda familiar originada da 
atividade econômica vinculada 
ao próprio estabelecimento.

Prefeitura de Mossoró 
lançará Semear 2022 
na próxima terça-feira
Evento será realizado a partir das 8h, no Parque Armando Buá, 
conhecido popularmente como “Feira do Bode”

 “Para cada 
agricultor inscrito 
no programa são 
disponibilizados 
22 litros de óleo 
diesel. Esperamos 
em torno de 5 mil 
beneficiários”
Ney Maranhão
Coord. de Pec. da SEADRU

WILSON MORENO/SECOM PMM

Programa existe há mais de 20 
anos e ajuda ao produtor rural das 
comunidades mossoroenses

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.092.799/0001-81, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA-LS para extração mineral de 2.500m3/mês de piçarro/saibro em uma área de 10 
hectares, localizado na Fazenda São Francisco, zona rural do município de Pedro Avelino/RN. 
 

DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA  
Requerente 

 

 

 
PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
RODRIGO BANDEIRA MARQUES CPF: 009.549.074-42, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada-LS, 
para extração de AREIA com volume de 2.500 m³/mês em uma área de 8,21 (há), localizado no Sitio Matão de 
Açudinho, na Zona Rural de João Camara-RN. 
 

RODRIGO BANDEIRA MARQUES 
REQUERENTE 
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Diariamente estamos vendo às diretorias de ABC e América re-
clamando do programa Torcedor. Reclamam que os torcedo-
res não se associam. E os que se associam logo se tornam ina-

dimplentes. Tenho dito, e repito. Enquanto o programa não for modi-
ficado por completo ele não acontece. Os clubes não oferecem nada 
aos torcedores. Então, como podem cobrar fidelidade?  Não se tem 
uma área de lazer. Não se mexe uma palha para se dar um mínimo de 
conforto aos sócios. A cobrança pela cobrança para se captar novos 
sócios já não cola mais. Não tem segredo. Ou os clubes se reinventam 
neste projeto ou não terão a “compaixão” dos seus torcedores. 

Não tem segredo

UM BOM DUELO. Ama-
nhã teremos um bom 
duelo no clássico. De um 
lado, Wallyson e Kelvin. Do 
outro, Wallace Pernambu-
cano e Zé Eduardo. Sem 
dúvida os dois ataques 
vem funcionando. Quem 
leva a melhor, alvinegros 
ou alvirrubros? Eu acredi-
to em um grande duelo. E 
que vença o melhor.

VAI DAR TUDO CER-
TO. O ex-presidente do 
Conselho Deliberati-
vo do América, José de 
Vasconcelos da Rocha, 
sofreu um acidente do-
méstico e precisou pas-
sar por uma cirurgia. 
Que o eterno presidente 
rubro possa se recupe-
rar o mais breve possí-
vel. José Rocha é um ho-
mem de bem. Vai daqui 
toda a nossa torcida.

NÃO DEVE MUDAR L. Não acre-
dito que o técnico, Renatinho Po-
tiguar, mude a equipe do América 
para o clássico de amanhã. Acredi-
to que o zagueiro, Alexandre, que é 
o titular, volte a equipe principal. 
Contudo, se o técnico permanecer 
com Rex não tem nada de errado, 
pois jogador não comprometeu 
contra o Globo. Vamos aguardar 
escalação.

NÃO DEVE MUDAR LL. Moacyr 
Júnior deve manter a equipe alvi-
negra que vinha atuando. Sendo 
assim, Thalysson, que é o titular, 
volta a equipe no lugar de  Vinícius 
Paulista, que esteve bem contra o 
Potiguar-M. Nas demais posições 
não acredito em alterações.

BOA VIZINHANÇA. A diretoria 
do ABC aplica a política da boa vi-
zinhança no clássico de amanhã. 
No lugar de disponibilizar 10% pa-
ra a torcida rubra (800 lugares), a 
direção alvinegra disponibilizou 
quase 20% para os rubros (1.500 
lugares). É assim que se faz fute-
bol. Com animosidades e não com 
agressões.

APROVOU. Nas redes sociais a 
torcida do América aprovou a ti-
tularidade do goleiro, Bruno, que 
estreou contra o Globo, e que está 
confirmado amanhã contra o ABC. 
O antigo titular, Samuel, nunca foi 
unanimidade entre a torcida ru-
bra. Sucesso a Bruno no clássico de 
amanhã.

NÃO PARTICIPA.  A CBF informou que, jogador que não estiver vaci-
nado contra o Covid, não poderá participar dos campeonatos organi-
zados por ela. Corretíssima a tomada de decisão da madrasta do nosso 
futebol. Jogador que não quer se vacinar que fique sozinho em casa.

O Flamengo apresentou 
nesta quinta-feira 20 a 
equipe que disputará as 

competições da temporada de 
2022 do futebol feminino bra-
sileiro. Ao todo, o Rubro-Negro 
anunciou nove caras novas. A 
meia-atacante Duda, de 26 anos, 
titular do Brasil na Olimpíada de 
Tóquio e que estava no São Pau-
lo, é o principal reforço e foi uma 
das presentes na entrevista cole-
tiva realizada pelo clube e trans-
mitida pela FlaTV.

“Fico muito feliz de estar aqui 
e fazer parte do Flamengo. Esta-
mos trabalhando muito e acho 
que é disso que o futebol femini-
no precisa, de trabalho, para al-
cançar os objetivos. Estamos no 
caminho certo e com grandes 
profissionais, que farão com que 
cheguemos no topo”, afirmou 
Duda.

Outra novidade, informa a 
Agência Brasil, é a atacante Maria 
Alves, que defendia o Palmeiras 
e passou também pela Juventus 
(Itália), onde recebeu da torcida 
o apelido de “Flash 2.0”, por con-

ta da velocidade. A atleta de 28 
anos, que já defendeu a seleção 
brasileira, revelou na coletiva que 
é torcedora do clube carioca.

“Além de ser meu clube do co-
ração, acredito no projeto que es-
tá sendo feito e tenho certeza que 
será um grande ano. O Flamengo 
é grande, de história. Estar aqui é 
realizar um sonho”, disse Maria.

Além dela e de Duda, o Fla-
mengo acertou as contratações 
das laterais Monalisa (ex-Fer-
roviária) e Gisseli (ex-Grêmio), 
das volantes Leidiane (ex-Ferro-
viária), Cris (ex-São Paulo) e Ki-
ka Brandino (ex-Grêmio) e das 
atacantes Gica (ex-São Paulo) e 
Anny Marabá (ex-Vasco). O Ru-
bro-Negro manteve 18 atletas 
do time de 2021, entre elas a ex-
periente atacante Darlene, de 32 
anos, que também participou da 
coletiva.

“Temos grandes contratações, 
o Flamengo investiu bem e a ten-
dência é só melhorar. Lutaremos 
para estarmos em todas as finais. 
Tenho certeza de que dará certo. 
Estou muito ansiosa para que [a 

temporada] comece logo”, co-
mentou Darlene.

A estreia do Flamengo na 
temporada 2022 será no dia 6 de 
fevereiro, contra o Esmac-PA, pe-
la Supercopa do Brasil de Fute-
bol Feminino. O local e o horário 
da partida ainda não foram de-
finidos, mas as cariocas serão as 
mandantes pelo Rio de Janeiro 
estar melhor posicionado que o 
Pará no ranking de federações da 
Confederação Brasileira de Fute-
bol (CBF). Em caso de empate, o 
confronto será definido nos pê-
naltis. O vencedor pega Grêmio 
ou Cruzeiro na semifinal.

Em 2022, o Rubro-Negro bus-
cará o segundo título nacional da 
história no futebol feminino. O 
primeiro veio em 2016. De lá para 
cá, a equipe carioca foi às semifi-
nais em 2018 e 2019, mas sequer 
foi às quartas de final nas duas úl-
timas edições. No ano passado, o 
último compromisso foi a Ladies 
Cup, torneio amistoso realizado 
em Santana do Parnaíba (SP). O 
time flamenguista estreou ven-
cendo o River Plate (Argentina) 

por 2 a 0, mas as derrotas para 
Palmeiras (0 a 1) e Santos (1 a 4) 
custaram um lugar na decisão. O 
evento marcou a estreia do técni-
co português Luís Andrade, con-
tratado em dezembro.

“A gente vem trabalhando há 
alguns anos. Pode não ficar claro 
à torcida porque a opção do clube 
foi, primeiro, a questão estrutu-
ral. Organizamos o departamen-
to de dentro para fora. Contrata-
mos profissionais qualificados, 
estruturamos departamento mé-
dico e logística, fizemos estudo 
de mercado para sabermos onde 
investir e quando investir. Essa 
crescente [nos investimentos] se 
deu com o crescimento das com-

petições, quando passamos a ter 
um calendário nacional bem de-
finido”, justificou André Rocha, 
coordenador de futebol feminino 
do Flamengo, na coletiva.

Rocha disse que no ano pas-
sado foram contratados reforços 
como Darlene e a lateral Rayan-
ne e aproveitadas atletas da ba-
se. “No fim do ano, pensando no 
investimento dentro de campo, 
trouxemos o Luís, que foi um es-
tudo, não foi por acaso. Querí-
amos algo diferente para o mo-
mento que o clube estava pas-
sando. Nossa expectativa é figu-
rar entre as maiores equipes do 
cenário nacional”, completou o 
dirigente.

Flamengo apresenta 
equipe feminina para 
temporada de 2022
Meia-atacante Duda, de 26 anos, titular do 
Brasil na Olimpíada de Tóquio e que estava 
no São Paulo, é o principal reforço

Duda: “Estamos no caminho certo e com grandes profi ssionais”

MARCELO CORTES/FLAMENGO

Outra novidade é 
a atacante Maria 
Alves, que defendia 
o Palmeiras e passou 
também pela 
Juventus, foi apelidada 
de “Flash 2.0”

Mais uma


