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Anarrativa sempre teve 
um peso muito grande 
no Brasil. As pessoas, de 

maneira geral, sempre foram 
seduzidas mais pela forma do 
que pelo conteúdo.

A pressa em tirar 
conclusões, o apreço pela 
superficialidade, meio que as 
impede de compreender melhor 
a realidade, privilegiando 
excessivamente as versões, os 
“factoides” - usando a expressão 
cunhada pelo ex-prefeito do 
Rio, César Maia -, para definir 
as mentiras com cara de verdade 
veiculadas na imprensa.

A ideia de que temos limitações 
para entender o noticiário, ao invés 
de nos tornarmos cautelosos e mais 
exigentes para com a informação, 
meio que abre uma licença para 
nos intrometermos em tudo, mesmo 

sem o respaldo necessário para 
fazê-lo.

Nunca há espaço para dúvidas 
ou hesitações. E é aí onde mora 
o perigo. Como a realidade e nós 
mesmos nada temos de simples, 
com frequência, a saída é nos 
juntarmos a outros desinformados 
para promover massacres ou 
exaltações públicas.

Este jornal experimentou 
esse problema ao publicar uma 
reportagem na edição desta terça-
feira sobre os três anos da rebelião 
de Alcaçuz, cujas famílias das 
vítimas até hoje não receberam 
suas justas indenizações.

De imediato houve quem 
desdenhasse desse direito, sem 
perceber que os mortos, muitos dos 
quais privados de suas cabeças, 
estavam ali sob a tutela do sistema, 
entre eles alguns faltando poucos 
dias para sair.

“Um absurdo”, bradaram 
alguns justiceiros de plantão 
nas redes sociais, do alto de uma 
opinião tão decidida quanto 
desinformada.

Dividir a sociedade em 
criminosos, de um lado, e homens 
de bem, de outro, não é certamente 
levar a realidade a sério.

Atos, versões e razões
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NOTAS & INFORMES

A greve dos médicos de Natal, que durou 40 dias entre no-
vembro e dezembro, além de vazios assistenciais na atenção 
básica, colocaram Natal em destaque na imprensa nacional.

Reportagem do jornal O Globo, publicada na edição 
desta terça-feira, 14, e feita em conjunto pelas sucursais de 
Brasília, Rio e São Paulo, chama a atenção para o “caos” na 
saúde no Brasil decorrente da crise fiscal e que teve como 
consequência dramática o encolhimento da estrutura de 
atenção à população, com ênfase disparada para os estados 
do Rio de Janeiro e do Amazonas.

Ali, entre os 11 estados pesquisados pelo levantamento, 
o Estado ganhou o maior destaque depois de Rio e Amazo-
nas, apesar de os números absolutos ficarem bem aquém 
de várias outras capitais. Enquanto o Rio, entre janeiro e 
novembro do ano passado, registrou um encolhimento de 
33,2% em sua estrutura estadual na saúde e o Amazonas 
metade disso, com uma redução de 15,6%, o RN mereceu 
um destaque com uma redução de 1,4%.

O presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande 
do Norte (Sinmed-RN), Geraldo Ferreira, relata na repor-
tagem que “mais de 40% da população de Natal está de-
sassistida na atenção básica” e que os profissionais tiveram 
de paralisar as atividades no fim do ano por causa do não 
pagamento de gratificações. Ainda de acordo com o Sinme-
d-RN, a capital potiguar possui apenas 130 das 220 equipes 
de saúde da família que deveria ter.

“Caos” na saúde ganha 
repercussão nacional

Saúde

Reportagem do jornal O Globo chama a 
atenção para os efeitos da crise nos estados

Sinmed RN / Divulgação

Médicos de Natal durante assembleia que definiu início de paralisação
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PROBLEMA GERAL
A dificuldade de formar 

uma nominata para as eleições 
de vereador este ano não é 
exclusividade do PSDB - partido 
do presidente da Câmara de 
Natal, Paulinho Freire, que 
ilustra reportagem na Página 
5 desta edição. Pelo contrário. 
Legendas menores enfrentam 
sérios problemas para arranjar 
nomes competitivos para a 
disputa.

CHAPÃO
No fim das contas, o que deve 

acontecer é que muitos partidos 
terão “chapões” na eleição deste 
ano. Ou seja, um compilado de 
nomes fortes, já com mandatos, 
como estratégia para minimizar 
riscos. O desafio é conciliar os 
interesses e preencher os espaços.

NOVO LÍDER
Acabou em dezembro o 

“compromisso” do deputado 
estadual George Soares (PL) com 
a governadora Fátima Bezerra, 
como ele mesmo disse. Seu 
sucessor na liderança do governo 
na Assembleia Legislativa é uma 
completa incógnita.

OPÇÕES
Nos bastidores, comentários 

dão conta de que o cargo, se 

Um projeto de lei já aprovado pelo Senado, e que tramita na 
Câmara dos Deputados, torna obrigatório incluir nos planos 
diretores municipais a localização exata de hospitais, universi-

dades, estádios esportivos, avenidas, redes de metrô e parques. Ainda 
de acordo com o projeto, equipamentos de menor porte, como postos 
de saúde, escolas, quadras de esportes, ruas e praças deverão constar 
de planos de menor escala, como o projeto de parcelamento do solo e o 
plano de operação urbana consorciada. O objetivo da proposta, segun-
do o autor, senador Reguffe (Podemos-DF), é melhorar a integração 
entre os planos diretores e a execução de políticas públicas nessas 
áreas, evitando que um bairro inteiro seja entregue sem a infraestru-
tura mínima necessária para os moradores.

Plano Diretor e política pública

mudar mesmo de dono, vai ser 
ocupado a partir de 2020 por 
Francisco do PT ou por Souza Neto 
(prestes a se filiar ao PSB).

UNIÃO
A oposição se mexe em 

Parnamirim em busca de união. 
Nas últimas semanas, o tabelião 
Airene Paiva (PCdoB) e a vereadora 
Professora Nilda (de malas prontas 
para o PSB) andaram conversando.

BATER O MARTELO
O presidente municipal do PSDB, 

Paulinho Freire, aguarda uma 
reunião com o presidente estadual, 
Ezequiel Ferreira, para definir quais 
serão os rumos do partido em Natal. 
Mas, como Ezequiel teria dado 

carta branca para Paulinho, o apoio 
à Álvaro Dias não deve enfrentar 
maiores resistências por parte do 
líder estadual tucano.

PACTO FEDERATIVO
Entre as prioridades do 

Congresso Nacional para 2020 
está a análise do Plano Mais 
Brasil, tentativa do governo de 
descentralizar o controle do dinheiro 
e de racionalizar gastos. O plano 
é composto por três propostas de 
Emenda à Constituição (PECs) 
que devem ser votadas no primeiro 
semestre e, se aprovadas, enviadas 
para a Câmara. Entre as propostas, 
está a que prevê a extinção de 
municípios com menos de 5 mil 
habitantes e arrecadação baixa.

RN recebe pentavalente
Vacina

A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do 
Norte (Sesap-RN) recebeu na segunda-feira 16 mil do-
ses da vacina pentavalente. Por ser uma quantidade 
insuficiente para suprir a demanda, um novo esquema 
vacinal será implantado no Estado.

Alessandra Lucchesi, subcoordenadora de Vigilân-
cia Epidemiológica da Sesap, afirmou que a distribui-
ção das doses deve ser concluída até a próxima segun-
da-feira, 20. A quantidade, no entanto, é insuficiente 
para suprir a demanda estadual, ela reitera.

“Estamos com demanda reprimida de agosto até o 
momento. Então, por mais que 16 mil seja superior ao 
nosso consumo mensal, ainda não será suficiente para 
suprir a demanda”, disse Alessandra.

Em virtude da insuficiência, o Ministério da Saúde 
orientou que um novo esquema vacinal seja implan-
tado, diante da descontinuidade do abastecimento da 
pentavalente.
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O Governo do Rio Grande do 
Norte ainda espera um pronun-
ciamento da Secretaria do Tesou-
ro Nacional (STN) para concluir 
a operação de crédito que fechou 
com o Banco Daycoval no início 
do mês passado.

Pelo acordo, o banco vai em-
prestar R$ 180 milhões ao go-
verno, tendo como garantia de 
pagamento os royalties de petró-
leo e gás a serem recebidos pelo 
Estado entre janeiro de 2020 e 
setembro de 2022.

Na semana passada, a gestão 
da governadora Fátima Bezerra 
disse que esperava o aval do Te-
souro para fechar o empréstimo 
e, com os recursos, pagar parte 
dos salários dos servidores que 
continuam atrasados. O governo 
espera usar uma fatia do dinhei-
ro para depositar os vencimen-
tos de novembro de 2018 para 
os funcionários que ainda não 
receberam.

A Secretaria do Tesouro Na-
cional disse ao Agora RN, con-
tudo, que não recebeu pedido 
de análise por parte do Governo 
do Estado. “Desse modo, não 
há solicitação do Estado do RN 
para contratação de operação de 
crédito em comento em análise 
pelo Tesouro”, informou o órgão, 
que é ligado ao Ministério da 
Economia.

Por esse motivo, não é possí-
vel determinar se existe algum 
impedimento na STN para que 
o Estado não faça o empréstimo. 
Só com a formalização do pedido 
é que o órgão verifica a existência 
de alguma pendência.

Um problema que poderia 
impedir a operação é a inscrição 
do Governo do Estado em três ca-
dastros de inadimplência: o Cauc 
(Cadastro Único de Convênios), o 
Cadin (Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Setor 
Público Federal) e o Siafi (Siste-
ma Integrado de Administração 
Financeira).

No dia 31 de dezembro de 
2019, porém, o presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, mandou o governo 
federal retirar o RN dos cadas-
tros, sob a alegação de que a in-
clusão nos cadastros restritivos 
de créditos da União violava o 
princípio constitucional do devi-
do processo legal.

No caso do Rio Grande do 
Norte, a inclusão no Cauc/Sia-
fi foi motivada pelo não envio à 
União do Relatório Resumido de 

Não é possível afirmar se há algum impedimento no Tesouro para que o Estado não faça o empréstimo, pois não houve comunicação formal

Governo do RN espera aval do 
Tesouro para fechar empréstimo
Estado vai receber R$ 180 milhões do banco Daycoval. Dinheiro será usado para pagar folha de 
novembro de 2018 para quem ainda não recebeu. Tesouro afirma, porém, que não foi procurado

Impasse

José Aldenir / Agora RN

Execução Orçamentária (RREO) 
referente à destinação de gastos 
com a educação. O Governo do 
Estado alega que não conseguiu 
enviar os dados por causa de fa-
lha do Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em 
Educação (Siope).

Em nota, o Tesouro Nacional 
informou que ainda não foi noti-

ficado da decisão do Supremo. O 
Estado continuava inscrito nos 
cadastros na tarde desta quarta-
-feira, 14.

O Agora RN procurou a Se-
cretaria Estadual de Planeja-
mento e Finanças (Seplan) para 
comentar o assunto, mas a pasta 
não esclareceu o problema até o 
fechamento desta edição.

De acordo com a Seplan, 
o empréstimo será de R$ 180 
milhões, pago em 33 meses. O 
pagamento começaria já em ja-
neiro de 2020. Ao final do paga-
mento, a operação terá custado 
cerca de R$ 218 milhões.

Os juros do empréstimo 
serão a soma de uma taxa fixa 
anual de 11,35% com outra ta-
xa variável (tendo como base a 
CDI, hoje em 4,9%).

“A tendência é que a CDI 
caia nos próximos meses, mas 
voltando depois à sua trajetó-
ria. Então, a taxa fica razoavel-
mente controlada. A taxa hoje 
fica em 16,25%, a 1,26% por 
mês. Vamos pagar em torno de 
R$ 38 milhões de juros”, ressal-
tou o secretário Aldemir Freire 

(Seplan), em entrevista ao Ago-
ra RN em dezembro.

Esta operação de crédito en-
volvendo royalties de petróleo 
e gás foi a segunda tentativa 
do governo em seis meses de 
antecipar os recursos. Em abril 
de 2019, a concorrência deu 
deserta, ou seja, nenhuma ins-
tituição financeira demonstrou 
interesse em emprestar dinhei-
ro ao Estado.

O secretário de Planeja-
mento e Finanças do Governo 
do Estado explica que o formato 
da operação foi alterado.

Na primeira tentativa, o 
governo pedia um valor em-
prestado e, em troca, propunha 
repassar ao banco os direitos 
de obtenção dos royalties. Pelo 

acordo, o banco receberia todos 
os royalties de 2019 a 2022, 
independentemente do valor – 
até o teto de R$ 400 milhões. 
Na prática, era realmente uma 
“antecipação” de royalties. Era 
uma operação arriscada porque 
a arrecadação nos próximos 
meses pode sofrer variações, 
para mais ou menos.

Agora, trata-se de um em-
préstimo com taxa de juros e re-
torno para o banco bem defini-
dos. Os royalties entram como 
garantia de pagamento. Para 
os bancos, a operação é mais 
segura, explica Aldemir Freire, 
até porque, em outros estados 
onde foi feita a antecipação de 
royalties, houve experiências 
negativas.

A vereadora Carla Dickson 
(Pros), segunda mais votada entre 
os eleitos para a Câmara Munici-
pal de Natal nas últimas eleições, 
disse nesta terça-feira, 14, que seu 
projeto para 2020 é ser candidata 
à reeleição, mas que não descarta 
concorrer em uma chapa majori-
tária, na condição de candidata a 
vice-prefeita.

Detentora de quase 8 mil votos 
na eleição de 2016, quando foi elei-
ta vereadora, e de outros 60 mil na 
eleição passada, quando concorreu 
a deputada federal (ficando na 1ª 
suplência da sua coligação), Carla 
Dickson tem o nome cogitado para 
compor uma chapa majoritária no 
pleito deste ano, como a do prefeito 
Álvaro Dias, que pode disputar a 
reeleição.

“Eu fico feliz com essa lembran-
ça do meu nome para a majoritá-
ria. A princípio, o projeto para 2020 
é reeleição. Mas eu fico feliz com o 
nome para vice. Não descarto essa 
possibilidade. Deixo o meu nome 
em aberto”, afirmou, em entrevista 
ao programa Manhã Agora, da rá-
dio Agora FM (97,9).

Segundo a parlamentar, a 
maior chance é mesmo de apoio à 
reeleição do prefeito Álvaro Dias. 
“Nossa conversa, diálogo, sobre os 
problemas de Natal é muito aberto 
e fácil”, encerrou.

“Não descarto”, 
diz Carla Dickson 
sobre candidatura 
a vice-prefeita

Eleições 2020

Elpídio Júnior / CMN

R$ 180 mi
NÚMEROS

é o valor que o Estado obter com a 
operação, que tem como garantia 
royalties de petróleo e gás

Vereadora de Natal Carla Dickson (Pros)

Estado vai pagar R$ 38 milhões em juros

O presidente Jair Bolso-
naro autorizou nesta terça-
-feira, 14, um novo reajuste 
para o salário mínimo de 
2020. O cálculo do governo 
que elevou o valor de R$ 998 
para R$ 1.039 considerou 
uma inflação mais baixa do 
que a registrada pelo IBGE.

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) fe-
chou 2019 com alta de 4,48%. 
Com isso, o salário chegou a 
R$ 1.045,00.

Bolsonaro eleva 
salário mínimo 
para R$ 1.045

Para refor inflação
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Ex-deputado federal pelo Rio 
Grande do Norte, o secretário es-
pecial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, Ro-
gério Marinho (PSDB), pode ser o 
candidato do “bolsonarismo” nas 
eleições de 2022 para o Governo 
do Estado, contra a atual gover-
nadora, Fátima Bezerra.

O nome do secretário tem sido 
ventilado como uma possibilida-
de no caso de os partidos que hoje 
apoiam o governo do presidente 
Jair Bolsonaro conseguirem êxito 
nas eleições deste ano, quando 
serão eleitos novos prefeitos, vice-
-prefeitos e vereadores.

Nos bastidores, a análise que 
se faz é que, caso DEM, MDB e 
PSDB – legendas que estão na 
base do governo Bolsonaro –, além 
do grupo que tenta fundar o parti-
do Aliança pelo Brasil, conquistem 
um número significativo de pre-
feituras no Rio Grande do Norte, 
pode ser forjada uma liderança 
de uma dessas siglas para repre-
sentar o “bolsonarismo” na eleição 
seguinte, que vai eleger o novo go-
vernador do Rio Grande do Norte.

Atualmente, Rogério Marinho 
é a figura política do Rio Grande 
do Norte mais relevante desses 
partidos políticos. Mesmo tendo 
sido derrotado para a Câmara 
dos Deputados em 2018, o tucano 
goza de prestígio junto ao governo 
federal. Ele ocupa um dos princi-
pais postos dentro do Ministério 
da Economia, cujo titular é o mi-
nistro Paulo Guedes.

Em nome do governo, o poti-
guar foi, inclusive, um dos prin-
cipais condutores da articulação 
política junto ao Congresso Nacio-
nal para aprovação da reforma da 
Previdência. Quando deputado 
federal, ele já tinha sido relator 
da reforma trabalhista, em 2017. 
A pauta polêmica lhe causou des-

gaste político, o que atrapalhou 
sua reeleição. Nas eleições 2018, 
obteve apenas 59,9 mil votos e, 
por isso, não conseguiu conquis-
tar novo mandato. Atualmente, 
ele é 2º suplente.

Filiado ao PSDB, Rogério Ma-
rinho foi deputado federal pelo 
Rio Grande do Norte entre 2007 
e 2012, na primeira vez, e entre 
2015 e 2018, no segundo momento. 
Foram três mandatos na Câmara 
– dois para os quais foi eleito (em 
2006 e em 2014) e outro assumido 

em 2011 após licença do titular.
Por causa da afinidade com 

Bolsonaro, Rogério Marinho 
desponta como principal nome 
entre as lideranças dos partidos 
citados. Ele teria hoje mais viabi-
lidade político-eleitoral do que os 
ex-governadores e ex-senadores 
Garibaldi Alves Filho e José Agri-
pino Maia, expoentes de MDB e 
DEM, respectivamente, e do que 
nomes ligados ao grupo do Alian-
ça pelo Brasil, como o deputado 
federal General Girão.

Em um eventual palanque 
“anti-PT”, podem entrar também 
o ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves (PDT), que pediu 
voto para Bolsonaro na eleição 
de 2018, e o ex-governador Ro-
binson Faria (PSD), que é pai de 
Fábio Faria (PSD-RN), deputado 
federal que tem bom trânsito no 
Palácio do Planalto.

O secretário de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Econo-
mia tem, ainda, a simpatia de en-
tidades ligadas ao setor produtivo 
e de setores antipetistas, que são 
mais ligados ao espectro de cen-
tro-direita e apostam no desgaste 
da esquerda – representada hoje 
no Estado pela governadora Fáti-
ma Bezerra – para uma retoma-
da da linha ideológica com a qual 
eles têm mais afinidade.

Comumente, líderes dessas 
entidades têm elogiado o trabalho 
de Rogério Marinho, que, por sua 
vez, defende a desburocratização 
das relações de trabalho e a ado-
ção de medidas de austeridade e 
contenção de gastos públicos, com 
fomento a atividades produtivas.

Além das reformas previ-
denciária e trabalhista, Rogério 
também é entusiasta, entre ou-
tras medidas, do programa Verde 
Amarelo, que simplifica e desone-
ra para as empresas a contrata-
ção de jovens.

No próximo dia 29 de janeiro, 
uma quarta-feira, Rogério Ma-
rinho cumpre agenda em Natal. 
Ele vai proferir uma palestra 
sobre “as reformas que estão mu-
dando o Brasil”. O evento aconte-
cerá às 10h na Casa da Indústria 
e é promovido por quatro enti-
dades ligadas ao setor produtivo 
– as federações da Agricultura 
(Faern), Comércio (Fecomércio), 
Transportes (Fetronor) e Indús-
tria (Fiern).

Presidente Jair Bolsonaro e o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho

Rogério se credencia para ser nome de 
Bolsonaro, Alves e Maia contra Fátima
Mesmo tendo sido derrotado para a Câmara dos Deputados em 2018, o tucano goza de prestígio 
junto ao governo federal. Ele ocupa um dos principais postos dentro do Ministério da Economia

Nome cotado

André Coelho / Ministério da Economia

O Governo do Rio Grande do 
Norte autorizou a promoção de 
2.676 praças militares. Passam à 
graduação de subtenente 228 poli-
ciais, mais 200 à graduação de 1° 
sargento, 198 à graduação de 2° 
sargento, 395 à graduação de 3° 
sargento e 1.655 soldados à gradu-
ação de cabo.

A governadora Fátima Bezerra 
disse que as promoções valorizam 

os militares estaduais e se somam 
ao esforço do governo para a redu-
ção da violência e da criminalidade 
como vem ocorrendo.

“Estamos trabalhando muito 
para promover a segurança pú-
blica em nosso Estado. E este es-
forço inclui também a valorização 
profissional, como as promoções, 
além do fornecimento de viaturas, 
equipamentos, cursos de aperfeiço-

amento e investimentos em tecno-
logia”, destacou.

O quadro de oficiais da Polícia 
Militar do RN também teve pro-
moções efetivadas recentemente. 
No último dia 27 de dezembro de 
2019, 86 oficiais foram promovi-
dos aos postos de capitão, major, 
tenente-coronel e coronel – dois 
coronéis, 12 tenentes coronéis, 23 
majores e 49 capitães. Além de praças, também foram promovidos oficiais da Polícia Militar do RN

Mais de 2 mil praças serão promovidos
Segurança

Irã prende 
envolvidos na 
queda de avião 
ucraniano

Oriente Médio

O Irã anunciou nesta ter-
ça-feira, 14, que “alguns indi-
víduos” envolvidos na queda 
do avião ucraniano, que ma-
tou 176 pessoas no dia 8 de ja-
neiro, foram presos. A justiça 
do país não informou quantas 
pessoas foram presas nem os 
nomes delas. O país admitiu 
que o avião foi abatido por en-
gano por um míssil iraniano.

“A responsabilidade recai 
sobre mais do que apenas uma 
pessoa”, declarou o presidente 
iraniano, Hassan Rohani. Ele 
disse ainda que os culpados 
“devem ser punidos”.

“As forças armadas ira-
nianas admitirem seu erro 
são um bom primeiro passo. 
Devemos garantir às pessoas 
que isso não acontecerá nova-
mente”, acrescentou.

O discurso de Rohani e o 
anúncio das prisões são uma 
clara tentaiva do governo ira-
niano de tentar diminuir as ten-
sões no país e acalmar os pro-
testos, que entraram no terceiro 
dia na segunda-feira, pedindo o 
fim do regime dos aiatolás.

Apesar de ter apontado 
erros e negligência, Rohani 
também repetiu a declaração 
de que a tragédia com o avião 
tinha origem em agressões 
americanas. “Foram os EUA 
que criaram um ambiente 
agitado”, disse Rohani.

Também ontem, as três 
potências europeias que assi-
naram em 2015 o acordo so-
bre o programa nuclear do Irã 
anunciaram que vão acionar 
um mecanismo para a reso-
lução de conflitos previsto no 
tratado dos países para casos 
de não cumprimento de obri-
gações por uma das partes.

Este passo poderá desen-
cadear na aplicação de san-
ções multilaterais.

Ex-senador Garibaldi Alves Filho (MDB) Ex-senador José Agripino Maia (DEM)

José Aldenir / Agora RN

Geraldo Magela / Agência Senado Pedro França / Agência Senado
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O presidente da Câmara Mu-
nicipal, vereador Paulinho Freire 
(PSDB), defendeu nesta terça-fei-
ra, 14, que o ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves (PDT) indique o 
candidato a vice do prefeito Álvaro 
Dias (MDB) nas eleições de 2020 
para a Prefeitura do Natal. Se-
gundo Paulinho, o ex-prefeito, caso 
confirme apoio à reeleição do atual 
gestor, deve ter “preferência” na 
formação da chapa.

“Todos os partidos querem in-
dicar o vice, mas quem começar a 
discutir agora começa a se quei-
mar. O vice é sempre escolhido aos 
48 do segundo tempo, com o juiz já 
terminando o jogo. E vai depender 
muito das alianças e da decisão do 
prefeito. Se o ex-prefeito concreti-
zar o apoio ao prefeito Álvaro Dias, 
ele tem um peso muito grande. É 
o maior eleitor da cidade”, afirmou 
o presidente da Câmara, em entre-
vista ao programa Manhã Agora, 
da rádio Agora FM (97,9).

Ainda segundo Paulinho Frei-
re, que até a semana que vem está 
prefeito em exercício de Natal – já 
que Álvaro Dias cumpre agenda na 
Espanha e na Holanda –, a “ten-
dência” do seu partido, o PSDB, é 
apoiar a reeleição do atual prefeito, 
embora o assunto ainda não tenha 
sido definido internamente.

A prioridade tucana, contudo, 
não será a eleição majoritária, e 

sim a formação da chapa que vai 
disputar a eleição para vereador. 
A partir deste ano, estão proibidas 
coligações entre partidos para o 
pleito proporcional, o que obriga 
cada legenda a atingir o quociente 
eleitoral para eleger um vereador. 
Em 2016, o quociente eleitoral foi 
de mais de 12 mil votos para cada 
assento na Câmara.

“Com a nova legislação, ficou 
difícil a formação da chapa. Na 
hora que não pode fazer coligação, 
cada um tem que ter sua cha-
pa. Quando o Tribunal Superior 
Eleitoral aprovou essa resolução, 
deveria ter acabado com o quo-

ciente eleitoral. Fica difícil manter 
o mandato e dispendioso, no caso 
dos atuais vereadores”, argumenta 
o vereador.

A dificuldade na formação da 
chapa, segundo Paulinho Freire, 
deverá acarretar em mudanças na 
legislação para as eleições de 2022. 
“Ou nenhuma chapa, ou uma ou 
duas apenas, vai atingir o quocien-
te. Vai se eleger todo mundo por 
sobra. O que está posto para esta 
eleição não é a mesma regra que 
estará posta para as eleições de 
2022. Mas, enfim, estamos traba-
lhando para formar uma nomina-
ta”, acrescenta.

Presidente da Câmara Municipal, Paulinho Freire é o prefeito em exercício de Natal

Paulinho Freire defende que Carlos 
Eduardo indique vice de Álvaro Dias
Segundo presidente da Câmara, ex-prefeito, caso confirme apoio à 
reeleição do atual gestor, deve ter “preferência” na formação da chapa

Eleições municipais

Elpídio Júnior / CMN

Câmara Municipal estuda ir à Justiça
por pagamento de emendas impositivas

Ainda na entrevista à Agora 
FM, o presidente da Câmara 
Municipal de Natal disse que a 
Casa avalia ir à Justiça para co-
brar da Prefeitura o pagamento 
das chamadas emendas imposi-
tivas ao Orçamento.

O Agora RN mostrou o pro-
blema há duas semanas. Repor-
tagem publicada no dia 2 de ja-
neiro apresentou a insatisfação 
de vários vereadores com o não 
pagamento das emendas encar-
tadas por eles no orçamento do 
ano passado.

Todos os anos, cada verea-
dor de Natal tem uma cota de 
aproximadamente R$ 515 mil 
no orçamento, que pode ser 
destinada para a realização de 
obras ou serviços públicos e é 
de execução obrigatória pela 
gestão municipal. Os parlamen-

tares reclamam, contudo, que 
praticamente nada foi executa-
do em 2019 e, por isso, avaliam 
ir à Justiça.

Paulinho Freire disse ter le-
vado o problema a Álvaro Dias 
antes de o prefeito viajar para a 
Europa. “Se não for resolvido até 
o dia 31 de janeiro, nós vamos ju-
dicializar. Não há outra saída. Se 
é impositiva, tem que ser cum-
prida. Isso (o não pagamento) é 
improbidade”, ressaltou.

O presidente da Câmara 
disse que, após ter assumido a 
Prefeitura (na última sexta-fei-
ra, 10), determinou à equipe 
econômica do Município que 
aprontasse um estudo que de-
talhe quantas emendas de 2019 
foram pagas e para quais verea-
dores. “Mandei fazer um estudo. 
A secretária (não especificou) 

vai me entregar na quinta-feira, 
mostrando quem já foi atendido 
e o quê, além do que falta para 
cada vereador. Alguns já foram 
atendidos”, concluiu.

Se a Câmara decidir ir à 
Justiça para reivindicar a exe-
cução do orçamento de 2019 co-
mo foi aprovado no Legislativo, 
será a terceira ação do tipo nos 
últimos anos. Antes da gestão 
de Paulinho Freire, o assunto 
também já foi parar na Justi-
ça por ação dos ex-presidentes 
Franklin Capistrano, em 2016, 
e Raniere Barbosa, em 2018, 
segundo o atual presidente.

Os atuais vereadores que-
rem, também, a fixação de uma 
espécie de calendário para o 
pagamento das emendas ao or-
çamento de 2020, que já foram 
indicadas pelos parlamentares. 
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Um dos maiores anunciantes do Brasil, sob 
comando do governo federal, a estatal 
Petrobras cortou drasticamente a ver-

ba publicitária no primeiro ano de governo de 
Jair Bolsonaro. Corte chegou a 90%. Até julho 
de 2019 foram gastos R$8,5 milhões com pro-
paganda em TV, revistas, jornais, rádio, internet, 
cinema, mídia externa e produção. Em 2018, por 
exemplo, o valor foi de R$122,4 milhões, 14 ve-
zes maior.

Em 2014, ano de reeleição de Dilma e primei-

ro da Lava Jato, a farra da Petrobras com propa-
ganda chegou a absurdos R$296,8 milhões.

O governo Michel Temer já havia reduzido a 
verba de R$259,3 milhões em 2015 para R$143 
milhões em 2016 e R$170 milhões em 2017.

A estatal Eletrobras também reduziu gastos 
com publicidade, mas não muito: saiu de R$2,96 
milhões em 2018 para R$2,3 milhões em 2019.

Através da assessoria, a Petrobras não deu 
maiores explicações. Atribuiu a redução à “polí-
tica da empresa”, sob novo comando.

Petrobras de Bolsonaro corta 90% da propaganda

CALUNIAR AGORA PODE
Juiz de Brasília livrou 

a cara do presidente da 
OAB, Felipe Santa Cruz, 
consagrando que no Brasil 
já não é crime de calúnia 
acusar de “chefe de quadrilha” 
um homem decente como o 
ministro Sérgio Moro.

QUE VERGONHA
O secretário paulista 

de Agricultura, Gustavo 
Junqueira, está com os 
distribuidores de combustíveis, 
os que atuam como 
atravessadores encarecendo os 
preços finais, e não abre: ele é 
contra a venda direta.

DEBOCHE SOCIALISTA
Graças ao generoso STJ 

o ex-governador da Paraíba 
Ricardo Coutinho está 
solto. É acusado de chefiar 
“organização criminosa 
bilionária”, mas o PSB o 

PODER SEM PUDOR

MILITAR CUMPRE ORDENS
Na campanha presidencial de 1950, o 

ex-ditador Getúlio Vargas acabaria eleito. 
O País estava intranquilo e prosperavam os 
boatos sobre a insatisfação dos militares com 
o seu retorno ao poder. Filha de assessora de 
Getúlio, Alzirinha Vargas estava preocupada 
e quis saber sobre o futuro de tudo aquilo. 
“Papai, o que farão as Forças Armadas?” A 
resposta continha uma dose de sabedoria: 
“Farão continência, minha filha, farão 
continência...”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

O estoque não
será zerado”

Rogério Marinho

secretário de Previdência, sobre 
os pedidos de aposentadoria

“

José Cruz / Agência Brasil

protege, em vez de abrir o devido 
processo de expulsão.

PURA FICÇÃO
A documentarista riquinha diz 

no filme indicado ao Oscar, entre 
outras lorotas, que Dilma caiu 
porque os bancos não queriam 

reduzir os juros. Dilma 
adorava banqueiros. Quis 
Luiz Trabuco (Bradesco) no 
Ministério da Fazenda. Ele 
recusou, ela nomeou Joaquim 
Levy, diretor do banco.

DUPLA ENGANAÇÃO
Assim como o “coaching 

profissional” é aquele sujeito 
que não arruma emprego, 
apareceram no mercado os 
“coaching políticos”, que nunca se 
elegeram nada, mas juram que 
sem eles não há vitória possível.

NAVIO É MAIS RÁPIDO
A Secom do Planalto 

explica que a comitiva do 
vice Hamilton Mourão, de 
40 pessoas, não permitia que 
todos fossem de helicóptero 
da base chilena, na Antártida, 
à base Comandante Ferraz. 
Seriam 7 voos de 40 minutos. 
De navio, apesar de 3 horas de 
viagem, será mais rápido.

Importar não reduz preço de etanol, mas continua
A política predatória de importar álcool americano com imposto zero nunca reduziu preços 

ao consumidor, mas a prática predatória continua autorizada pelo governo. As importadoras de 
etanol são as “rainhas distribuidoras” de combustíveis, cujo lobby impôs essa prática durante 
o governo Dilma (PT) e, poderosas, conseguiram que o governo Bolsonaro a mantivesse. Elas 
importam etanol quando a produção do Nordeste está no auge e a do Sudeste suspensa pela 

PERDERAM A VERGONHA
Com sua ganância ilimitada, as 

distribuidoras/atravessadoras querem 
controlar todo o fornecimento aos postos. E 
perderam a vergonha.

PERDERAM O PUDOR
Distribuidoras usam importações para 

fechar preços com lucros siderais. Não fazem 
mais cerimônia com o equilíbrio do mercado.

AUMENTO CRIMINOSO
O Brasil importa por ano 600 milhões 

de litros de etanol americano, mas a 
distribuidoras querem aumentar para 750 
milhões de litros.

O deputado federal Fábio Faria 
(PSD-RN) utilizou as redes sociais 
para criticar a governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), e diversos outros represen-
tantes da gestão estadual. O par-
lamentar recriminou uma suposta 
apropriação de ações promovidas 
pela União por parte do governo 
estadual.

Os ânimos ficaram acirrados 
no última quarta-feira, 9, quando 
Fábio Faria escreveu, no microblog 
Twitter, que Fátima Bezerra estava 
se beneficiando da assinatura do 
convênio entre o governo federal e a 
Prefeitura de Macaíba para a cons-
trução de um hospital na cidade.

“O Hospital de São Gonçalo do 
Amarante será 100% construído 
com recursos federais. E adivinha 
quem chegou com antecedência 
e ainda discursou por uma hora 
como se fosse obra dela? Gover-
nadora Fátima do PT. Vergonha 
alheia!”, escreveu o deputado.

Em outra mensagem, agora da 
última segunda-feira, 13, Fábio 
Faria voltou a alfinetar o governo 
Fátima Bezerra. Ele criticou as 
publicações do governo estadual 
sobre a compra de R$ 80 milhões 
em equipamentos para a seguran-
ça pública. O envio dos recursos, 
provido pelo Ministério da Justiça, 
permitiu a compra de viaturas e 
armamentos para as polícias Civil 
e Militar.

“Não vá se apropriar não, Fáti-
ma do PT. Esses recursos eu conse-
gui ainda em 2018 e o Estado está 
comprando quase 300 viaturas 
para PM, Civil e Bombeiros do RN, 
além de equipamentos, armas, mu-
nições, novas tecnologias e até um 
helicóptero”, escreveu Fábio Faria.

A mensagem foi respondida 
pelo secretário-chefe do Gabinete 
Civil, Raimundo Alves Júnior. O 
auxiliar de Fátima Bezerra escre-
veu que o deputado Fábio Faria 
tem o nome envolvido em casos 
de corrupção. “A governadora Fá-
tima Bezerra tem 25 anos de vida 
pública e não responde a nenhum 

Fátima só sabe “fazer greve e 
tocar fogo em pneu”, diz Fábio

Polêmica

Deputado federal voltou a criticar governo estadual
e disse que Fátima se apropria de suas realizações

Deputado federal Fábio Faria (PSD-RN)

José Aldenir / Agora RNBilly Boss / Câmara dos Deputados

processo por apropriação de recur-
sos públicos. Já o nome da família 
Faria bomba em qualquer pesqui-
sa no google, quando o tema é esse 
ou qualquer outro semelhante”, 
desferiu.

O secretário Raimundo Alves 
Júnior também critica o fato de o 
deputado ter se “esquecido” do Rio 
Grande do Norte ao longo de 2019. 
As críticas do deputado federal, 
segundo o secretário, serviriam de 
uma ação estratégica, para que os 
eleitores potiguares não se esque-
çam dele. “Parece ter esquecido 
nos últimos 12 meses. Aliás, o re-
cente interesse dele pelo Estado, à 
distância e pelas redes sociais, faz 
parte da estratégia de se fazer lem-
brar, já que em terras potiguares 
ninguém o vê faz tempo”, escreveu 
o representante do governo.

Pouco tempo depois da publica-
ção de Raimundo Alves, Fábio Fa-
ria voltou a criticar a governadora 
Fátima Bezerra. O parlamentar 
questionou a capacidade admi-
nistrativa da chefe do Executivo 
estadual. “A governadora Fátima 
do PT só fez falar mal das pessoas 
a vida toda, fazer greve, tocar fogo 
em pneu, mandar os sindicatos pa-
rarem o Estado e, com isso, a má-
quina foi crescendo, deixando o RN 
ingovernável”, encerrou.

Em dezembro, Fábio Faria já 
havia trocado farpas com o secre-
tário Fernando Mineiro (Gestão de 
Projetos e Relações Institucionais). 
Na ocasião, também no Twitter, a 
polêmica começou após o deputado 
federal criticar a elaboração, pelo 
governo Fátima Bezerra, de uma 
proposta de reforma da Previdên-
cia e uma emenda constitucional 
para controlar gastos públicos.

Secretário Raimundo Alves Júnior

Não vá se apropriar não, 
Fátima do PT. Esses recursos 
eu consegui ainda em 2018”

Fábio Faria
deputado federal pelo PSD, sobre 
verba para a segurança pública

“
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“Vamos parar de terroris-
mo. Nem os empresários nem o 
mercado imobiliário falam neste 
momento em levantar espigões 
na Praia do Meio, e não exis-
te essa proposta na revisão do 
Plano Diretor”. Com essa frase, 
o diretor de Política Ambiental 
do Sindicado da Construção do 
RN (Sinduscon), Hugo Frederico 
Farias de Medeiros, liquidou as 
controvérsias surgidas a partir 
de uma declaração dada esta 
semana pelo secretário Thiago 
Mesquita, de Meio Ambiente e 
Urbanismo de Natal.

Em entrevista ao Agora RN, 
o titular da Semurb disse que 
a proposta da Prefeitura para 
o novo Plano Diretor de Natal 
não iria permitir a construção de 
grandes prédios nas imediações 
da Praia do Meio, na zona Leste 
da cidade.

Lembrando as declarações 
do próprio secretário, o diretor 
do Sinduscon afirmou que a pro-
posta de “espigões” não faz parte 
de nenhuma das mais de 2,2 mil 
propostas apresentadas até ago-

ra pela sociedade na revisão do 
novo Plano Diretor.

“O secretário não disse nada 
além do que realmente se passa 
nas consultas públicas. E, nesse 
momento, nem os empresários 
do setor ou o mercado cogitam 
essa possibilidade”, acrescentou.

O debate em torno da permis-
são para construções maiores na 
orla marítima de Natal ganhou 
força desde que começaram os 
debates sobre a revisão do Plano 
Diretor. A última atualização 
aconteceu em 2007.

Pela legislação federal, o Pla-
no Diretor deve refletir anseios 
da sociedade, razão pela qual 
deve ser discutida em audiências 
públicas. Até o momento, os na-
talenses já apresentaram cerca 
de 2,2 mil contribuições para a 
nova lei.

Mas a declaração do secre-
tário Thiago Mesquita causou 
repercussão na Câmara, que 
recebe em fevereiro da Semurb 
o texto do Plano Diretor para 
votação.

A presidente em exercício do 

Legislativo municipal, vereado-
ra Nina Souza (PDT), disse na 
segunda-feira, 13, que os parla-
mentares podem incluir no novo 
Plano Diretor de Natal a autori-
zação para construção de “espi-
gões” na região da Praia do Meio 
e que a “palavra final” sobre o 
assunto cabe aos vereadores.

Pessoalmente, ela se disse 

favorável a um “meio termo” com 
relação ao assunto, embora não 
considere a ampliação do gabari-
to para patamares muito eleva-
dos uma medida prudente. Ela 
enfatizou, entretanto, que outros 
vereadores podem ter outra opi-
nião, o que levaria a Câmara a 
promover mudanças importantes 
no texto enviado pela Prefeitura.

PRAZO FINAL
O prazo para a entrega de 

contribuições da sociedade à Re-
visão do Plano Diretor de Natal 
termina nesta quarta-feira, dia 
15 de janeiro.

As novas sugestaões po-
dem ser enviadas por meio de 
formulário on-line e também 
com entrega de forma impressa 
no protocolo da Secretaria de 
Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), na Av. Bernardo Viei-
ra, 4665, Tirol.

O formulário on-line está 
disponível para preenchimento 
direto ou para download no site 
do plano diretor: ww.natal.rn.
gov.br/semurb/planodiretor, no 
menu “Processo participativo” e 
em seguida “Formulário on-line”.

Já o prazo para a nova sis-
tematização, o aprofundamento 
técnico e minuta da lei vai até 
17 de fevereiro, com previsão do 
envio da proposta para o Conse-
lho da Cidade (Concidade) no dia 
18 de fevereiro de 2020. De lá, o 
projeto seguirá para a Câmara 
Municipal.

Última atualização das regras do Plano Diretor de Natal aconteceu em 2007

Não se pensa em “espigões” na Praia do 
Meio, diz Sindicato da Construção do RN
Representantes do setor descartam a possibilidade de o Plano Diretor de Natal permitir a edificação de prédios altos na orla
da zona Leste; prazo final para constribuições ao novo projeto de ordenamento urbano se encerra nesta quarta-feira, 15

Plano Diretor

José Aldenir / Agora RN

A Polícia Militar do Rio Grande 
do Norte anunciou que vai instau-
rar um processo administrativo 
disciplinar para apurar os fatos 
que levaram à prisão, nesta terça-
-feira, 14, de um tenente-coronel da 
corporação – André Luis Fernan-
des da Fonseca, mais conhecido 
como “Coronel Fernandes” –, além 
de outros policiais.

Ao todo, sete pessoas foram 
presas na “Operação Níquel”, auto-
rizada pelo juiz Walter Nunes, da 
2ª Vara Federal do Rio Grande do 
Norte. De acordo com a Polícia Fe-
deral, a ação aconteceu em Natal, 
São Paulo (SP) e Abaetetuba (PA).

Segundo as investigações, os al-
vos da operação eram responsáveis 
pelo contrabando aquaviário de 
cigarros e outros produtos do Para-
guai para o Rio Grande do Norte. 
Cigarros contrabandeados, armas 
de fogo e munições foram apreen-
didas pela PF na operação.

De acordo com o Ministério 

Público Federal, as investigações 
apontam de forma contundente o 
cometimento de diversos crimes, 
como organização criminosa ar-
mada, contrabando e lavagem de 
ativos.

Os envolvidos seriam respon-
sáveis pelo escoamento, escolta e 
guarda dos produtos, além de exe-
cutar operações financeiras para 
ocultar a origem e destino dos re-
cursos. 

Coronel Fernandes atuava no contrabando de cigarros, segundo as investigações

Após prisão de tenente-coronel, PM diz 
que vai instaurar processo disciplinar

Operação Níquel

Reprodução

PRF intensifica fiscalização
do transporte escolar no RN

Segurança

PRF segue com ações até março

José Aldenir / Agora RN

A Polícia Rodoviária Fe-
deral no Rio Grande do Norte 
está intensificando, por meio 
da Operação Rodovida, a fis-
calização de veículos de trans-
portes escolares no Estado, es-
pecialmente os que partem do 
interior para Natal.

A PRF orienta aos motoris-
tas que, durante o período de 
recesso do calendário escolar, 
sejam feitos os ajustes necessá-
rios para que os veículos sejam 
atendam às normas de trânsi-
to, principalmente nos quesitos 
manutenção, documentação 
veicular, além do uso adequado 
da finalidade.

Caso sejam verificadas ir-
regularidades pelos agentes da 
PRF, os passageiros poderão ter 
de desembarcar dos veículos. 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral se colocou, ainda, à dis-
posição das prefeituras para 

esclarecer dúvidas quanto à 
adequação aos critérios de segu-
rança.

A Operação Rodovida segue 
que até 1º março nas rodovias 
federais de todo o País.



QUARTA-FEIRA, 15.01.2020Cidades8

os sobreviventes do massacre

Alcaçuz:

Segunda reportagem especial sobre o sangrento episódio do Presídio de 
Alcaçuz, em 2017, mostra histórias de quem testemunhou os dias de horror

Bruno Vital
Repórter

João*, hoje morador da comu-
nidade Paço da Pátria, na zona 
Leste de Natal, relembra os sete 
anos que passou dentro da Peni-
tenciária Estadual de Alcaçuz, em 
Nísia Floresta, cumprindo pena 
por assalto. O ex-detento relata os 
momentos de tensão vividos du-
rante a matança, entre os dias 14 
e 15 janeiro de 2017, quando pre-
senciou confrontos, assassinatos e 
decapitações. O homem conta que 
não sabe ao certo como conseguiu 
sair do massacre com vida. “Foi na 
base da adrenalina”, detalha.

Na segunda matéria da série 
de reportagens do Agora RN sobre 
os três anos do massacre da Peni-
tenciária de Alcaçuz, acompanhe o 
relato de sobreviventes que escapa-
ram da guerra subindo nos telha-
dos dos pavilhões. Confira também 
detalhes da investigação da Polícia 
Civil, que durou dois anos e dez 
meses e indiciou 74 presos pelas 27 
mortes. “Mataram vários irmãos 
da gente. Pessoal aqui do Paço [da 
Pátria] mesmo foi morto na covar-
dia. Eu fui um que consegui correr 
e escapar. Foi muita adrenalina e 
coração mesmo. Era muita bomba 
e tiro. Os agentes estavam equi-
pados com coletes, espingarda 12, 
lança-míssil e escudo. Eu corri pra 
dentro do pavilhão e subi no telha-
do. De lá, pulei para outro pavilhão 

Alexsandro da Silva Macedo. 
Alexandre da Silva Elesbão. Alisson 
Rodrigues Lopes. Alisson Kariely Elias 
Bezerra. Allef Marrone da Silva Coringa. 
Anderson de Sousa Nascimento. Andrey 
da Silva Leão. Aramis Carlos Silva de 
Oliveira. Adeilson Nunes da Silva. 
Bruno Querino da Silva. Diego Caio da 
Costa Souza. Erison Gleidson de Lima 
Pereira. Edson Corsino de Oliveira. Elison 
Gonçalves de Araújo. Elias Rodrigues 
Martins. Erivan Cleiton Ferreira da 
Silva. Fabio Silva de Paiva. Felliphe José 
Amorim Costa. Francisco Canindé de 
Souza. Francisco Marcelino da Silva 
Neto. Francisco Robério de Lima Silva. 
Francisco Job de Oliveira. Gildervan 
Kleber de Oliveira. Gildeon Henrique 
de Oliveira. Gilberto Lopes de Moura. 
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Lopes. Jailson Santos da Silva. Jean Alves 
de Lima. Jean Mota dos Santos. Jefferson 
Santos da Silva. Jefferson Robson 
Damasceno Silva. João Bosco Martins 
Tomaz Júnior. João Francisco dos Santos. 
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dos Santos Júnior. José Carlos de Oliveira 
Júnior. José Augusto Damasceno. José 
Cláudio Cândido do Prado. José Maciel 
Santos da Silva. José Marconi Santos 
da Silva. José Lindemberg Dantas 
Nascimento. José Ivanildo Pinheiro de 
Lima. Jucélio Antonio da Silva Júnior. 
Kerginaldo Moreira Ferreira. Laerte 
Ambrósio de Oliveira. Luan Franklin 
Anselmo da Silva. Luiz Antonio Bezerra 
da Rocha. Lucrécio Carlos de Souza. 
Marcos Chandecley Gomes de Queiroz. 
Paulo da Silva Santos. Paulo Márcio 
Rodrigues de Araújo. Paulo Cezar Balbino 
de Oliveira. Relmayck do Nascimento 
Ferreira. Reinaldo da Silva Xavier. Ricardo 
Lúcio George de Souza Feitosa. Robson 
do Amaral Bezerra Filho. Robson Batista 
Marinho. Ruan Lázaro Florêncio de 
França. Rodrigo Felipe Macedo Rego. 
Roberto da Silva Gomes. Thales Ramon 
Lopes de Oliveira. Thalyson Jeyms de 
Moura Severiano. Thiago de Souza 
Vilarinho. Thiago Batista Coelho. Thiago 
Medeiros Conforte. Tiago de Sousa 
Soares. Valdemir Gomes de Oliveira. 
Valmir Araújo de Lima. Veibergan Soares 
de Carvalho. Victor Guilherme Cavalcanti 
de Oliveira. Wagner Vieira Ferreira da 
Silva. Wellington Santos Cruz.

Os indiciados

e escapei”, conta João.
Com 34 anos, João trabalha em 

uma oficina e diz ter enfrentado di-
ficuldades para conseguir emprego 
e largar o crime. 

“Eu só consegui esse trabalho 
porque o dono da oficina é meu 
amigo e me deu essa oportunida-
de. Mas a vida do cara que sai da 
prisão é essa, e a tendência é se 
manter dentro do crime de novo. 
Se eu for pedir emprego fora da 
comunidade, é capaz até de eu ser 
preso novamente”, comenta.

Outro que conseguiu sair com 
vida da batalha campal ocorrida 
em janeiro de 2017 foi José*, que 
à época estava em Alcaçuz havia 
4 anos e respondia pelo crime de 
tráfico de drogas. O homem de 30 
anos, morador da zona Norte de 
Natal, cumpre pena no regime se-
miaberto e é monitorado por tor-
nozeleira eletrônica. A exemplo de 
João, ele também conseguiu esca-
par da unidade subindo no teto do 
pavilhão.

“Foi horrível. Não gosto nem de 
lembrar, porque achei que ia mor-
rer. Aconteceu muita coisa que não 
era para acontecer. Subi em um 
dos pavilhões com uns companhei-
ros e ficamos lá. Quem sobreviveu 
foi porque fez isso também. Os que 
ficaram dentro do pavilhão, infe-
lizmente, morreram no confronto”, 
relembra José da Silva. 

Ainda segundo José, que está 
desempregado, o estigma de “ex-
-presidiário” é uma barreira para 
ter acesso ao mercado de trabalho. 
Ele está desempregado.

*João e José são nomes fictícios 
para os dois personagens.

O inquérito policial sobre 
a maior chacina que se tem 
conhecimento no RN foi finalmente 
concluído em novembro de 2019, 
dois anos e dez meses após o 
massacre que vitimou 27 presos. 
O número oficial de mortes era 
26, mas subiu para 27 durante a 
investigação. 

Com a conclusão do 
documento, a polícia indiciou 74 
pessoas pelos crimes de homicídio, 
dano ao patrimônio público, 
motim e associação criminosa. 
Além disso, outros 132 detentos 
que ficaram em silêncio durante os 
interrogatórios responderão por 
falso testemunho.

“Desses 74, um deles ainda 
responde por tentativa de 
homicídio e três outros por 
vilipêndio de cadáver, justamente 
por essa 27ª vítima”, explica 
o delegado Marcos Vinicius, 
da Divisão Especializada em 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP), e que participou da 
elaboração do inquérito.

“Em relação aos 132, eles se 
calaram perante a verdade já que 
eles estavam lá presentes e eram 
testemunhas do fato criminoso. 
Para isso, o Código Penal prevê 
falso testemunho. Ou seja, o 
número de indiciados pode 
aumentar na fase processual”, 
completa Marcos Vinícius.

Em julho de 2019, uma comissão 
foi montada com delegados, 
agentes e escrivães para interrogar 
266 presos e agentes penitenciários. 
Os indiciamentos se basearam 
nesses depoimentos e também em 
vídeos divulgados pelos próprios 
detentos nas redes sociais.

Inquérito foi concluído 
há menos de 2 meses

Foi muita adrenalina e 
coração mesmo. Era
muita bomba e tiro”

João*, ex detento
sobrevivente da rebelião do Presídio 
Estadual de Alcaçuz, em 2017

“

José Aldenir / Agora RN
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 O município de Macaíba, na 
Região Metropolitana de Natal, 
registrou exatamente 600 crimes 
violentos nos últimos sete anos, 
de acordo com o Observatório da 
Violência Letal Intencional do 
Rio Grande do Norte (Obvio). O 
número corresponde a casos de 
homicídios, latrocínios e outros 
crimes que resultaram em morte 
entre 2013 e 2019 – período que 
coincide com a gestão do atual 
prefeito, Fernando Cunha.

Na avaliação do ex-verea-
dor Thomas Sena, os números 
demonstram que Macaíba vive 
uma espécie de “guerra civil”. “A 
população toda clama por mais se-
gurança. Pesquisas apontam que, 
para metade dos macaibenses, a 
violência é o principal problema. 
Há muito roubo de carro, muitos 
crimes”, comenta Thomas.

Segundo ele, a gestão do pre-
feito Fernando Cunha é omissa 
quanto ao problema. Apesar de 
a responsabilidade sobre a segu-
rança pública ser do Governo do 
Estado, o ex-vereador aponta que 
a Prefeitura poderia adotar me-
didas para diminuir a violência. 
Ele lembra que cidades vizinhas, 
como Parnamirim e São Gonçalo 
do Amarante, já dispõem ou estão 
implantando Guarda Municipal, 
enquanto Macaíba ainda não tem. 

Macaíba tem sistema de vide-
omonitoramento instalado no cen-
tro da cidade, que é interligado ao 
Centro Integrado de Operações de 
Segurança Pública (Ciosp), mas 
há críticas de que o sistema é pou-
co eficiente. 

Este é o quarto mandato de 
Fernando Cunha à frente da 
Prefeitura de Macaíba. Nos dois 
primeiros, avalia Thomas Se-
na, houve avanços. “Mas, nos 
últimos mandatos, a coisa ficou 
muito ruim. Nossa cidade vive 
uma guerra civil. São 600 pessoas 
mortas de 2013 para cá, desde o 
início da nova gestão do prefeito”, 
reclama.

Thomas, que exerceu três 
mandatos de vereador em Maca-
íba – sendo presidente da Câmara 
Municipal em quatro oportunida-
des (neste caso, o mandato é de 
dois anos) –, opina, ainda, que a 
gestão de Fernando Cunha não 
tem uma “marca”. “Em 16 anos, 
ele não tem uma obra”, afirma.

O prefeito de Macaíba tem 
destacado que uma das principais 
marcas de sua gestão é o contro-
le das finanças, enquanto vários 
outros municípios potiguares 

enfrentam dificuldades orçamen-
tárias. Na gestão atual, salários 
e fornecedores têm recebido em 
dia, à exceção de atrasos pontuais 
em contratos. “Isso é obrigação de 
qualquer gestor público”, diz Tho-
mas.

Na opinião do ex-vereador, o 
prefeito chega às vésperas da elei-
ção municipal em situação políti-
ca delicada. Para Thomas Sena, o 
candidato indicado pelo atual pre-
feito terá dificuldades na eleição.  
“Eu acho muito pouco provável 
que ele tenha êxito na candidatu-
ra dele”, afirma o ex-vereador.

O prefeito ainda não divulgou 
oficialmente quem irá apoiar nas 
eleições municipais de 2020, já 
que ele está impedido pela lei de 
concorrer a um terceiro mandato 
consecutivo. Nos bastidores, con-
tudo, o nome mais cotado é o do 
vereador Gerson Lima, atual pre-
sidente da Câmara.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte abriu inquérito 
civil, nesta terça-feira, 14, para in-
vestigar supostas irregularidades 
na contratação de médicos para a 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Macaíba, na Região Me-
tropolitana de Natal.

Segundo portaria da 2ª Pro-
motoria de Macaíba, a investi-
gação vai apurar as possíveis 
irregularidades na licitação 
079/2018, deflagrada pelo Muni-
cípio de Macaíba para a contra-
tação de empresa prestadora de 

serviços de atendimento médico 
para a UPA da cidade.

A promotora à frente do caso, 
Gerliana Maria Silva Araújo Ro-
cha, solicitou da Secretária Muni-
cipal de Saúde de Macaíba, dentro 
do prazo de dez dias úteis, a cópia 
da documentação que embasou o 
procedimento licitatório e os res-
pectivos processos de pagamento, 
bem como detalhes sobre a atual 
empresa responsável pela presta-
ção de serviços médicos na UPA de 
Macaíba.

O inquérito civil decorre da 

abertura de procedimento prepa-
ratório de investigação, de 28 de 
agosto de 2019, que já apurava 
possíveis irregularidades na con-
tratação de empresa prestadora de 
serviços para a UPA de Macaíba.

A UPA de Macaíba foi inaugu-
rada em 2014. Desde então, a uni-
dade já realizou mais de 400 mil 
atendimentos. A estrutura pro-
move atendimentos de urgência 
e, além de cidadãos macaibenses, 
recebe pacientes de Bom Jesus, 
Vera Cruz, São Gonçalo do Ama-
rante e Parnamirim.

Com 600 mortes em 7 anos, Macaíba 
vive guerra civil, avalia ex-vereador

MPRN apura irregularidades em 
contrato de médicos para UPA 

Ex-presidente da Câmara Municipal critica ausência de Guarda Municipal
em Macaíba, que poderia seguir exemplo de Parnamirim e São Gonçalo

Violência

Saúde

Ex-vereador de Macaíba Thomas Sena Atual prefeito, Fernando Cunha

Ney Douglas / ALRN José Aldenir / Agora RN
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Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN N.º 024/11com escritório à Rua 
Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 
3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular, no qual fi gura como Fiduciante IUKI JULIA 
KUBO, brasileira, secretária, solteira, RG nº 02549646919-DETRAN/RN, CPF nº 595.055.080-34, residente e 
domiciliada à Rua Luciano Bahia, 1855, bairro Capim Macio, em Natal/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 27 de janeiro de 2020, às 11:00 horas, à Rua 
Presidente Artur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 185.273,06, o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, 
constituído apartamento residencial, nº 304, do terceiro pavimento (2º andar), integrante do empreendimento 
denominado “RESIDENCIAL PORTO PRINCIPE B”, situado à Rua Santa Cruz (antiga Rua Projetada), nº 55, 
no bairro Parque dos Eucaliptos, zona de expansão urbana deste Município; construído em alvenaria de tijolos 
cerâmicos, cobertura em telhas coloniais/laje inclinada, piso em cerâmica, esquadrias em madeira/alumínio e 
vidro, revestimento em cerâmica de piso à teto para os BWC’s e cozinha; composto de terraço, sala de estar/
jantar, circulação, dois dormitórios simples e um dormitório suíte com BWC, um BWC social, cozinha e área de 
serviço; com uma área construída de 68,7075m², sendo 64,50m² de área privativa e 4,2075m² de área de uso 
comum; abrangendo uma fração ideal de 0,0625 ou 6,25%, equivalente a 56,25m² do terreno próprio, constituído 
pelos lotes 06 e 08, ambos da quadra 04, do loteamento “Planalto do Jiqui I”, medindo 900,00m² (novecentos 
metros quadrados) de superfície; com direito ao uso de uma vaga de garagem descoberta localizada ao lado do 
bloco. Imóvel objeto da matrícula nº 33263, do 1º Ofício de Notas-Comarca de Parnamirim/RN. Obs: Ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, fi ca desde já designado o dia 28 de janeiro de 2020, no mesmo horário e local, para realização do 
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 120.564,62. A venda será efetuada em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da 
arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, 
a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira -  Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto – 
Substituto – Matheus Oliveira Fagundes

Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A 
da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado 
pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitantes: a Sra. JOSEFA NEVES OLIVEIRA, brasileira, divorciada, do lar, portadora do CPF/MF 
n° 265.831.468-00, RG n° 19.653.024 – SSP-SP, e o Sr. SÉRGIO IANNUZZI, brasileiro, solteiro, au-
tônomo, portador do RG n° 19.653.024  SSP-SP, inscrito sob o CPF/MF n° 088.715.243-10, ambos 
residentes e domiciliados na Rua do Cajueiro, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, 
que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, 
n° 661-B, CEP 59.179-000.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada(entre o Anel Viário e a Rua Al-
bacora), Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 410,04m² (quatro centos e dez metros 
e quatro decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de 
Tibau do Sul/RN, número 1.0101.020.06.3379.0000.3 e sequencial número 1.009036.3, CEP: 59.178-
000.  Tendo as seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do Ponto P1 ao P2 com 21,00m, com a 
Rua Projetada; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 19,00m, com o Sr. Belchior Manoel de Lima; Ao Sul, 
do Ponto P3 ao P4, com 21,00m, com o Residencial Coqueiros dos Flamingos; Ao Oeste, do ponto 
P4 ao P1 com 21,00m com o Sr. Valdir da Costa e a Sra. Maria Lindaura Barbosa da Costa. Memorial 
correspondente ao serviço registrado no CREA-RN com ART n° RN20190276234. O valor atribuído a 
este imóvel é R$ 100.000,00. Imóvel não registrado no cartório.  Os requerentes alegam o exercício 
pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Residencial O Coqueiros dos Flamingos, 
bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, poden-
do manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O 
presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa 
do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, 
sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares 
de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e 
na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que 
a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 19.12.2019
BENEDITO FAGUNDES PEREIRA

Notário e Registrador

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RECONHECIDO PELO M. TB. EM 09/11/1982 - PROCESSO N 300728/81

FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS - CNPJ: 08.510.067.0001-88

O Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte –SINMED/ RN, no uso das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca os médicos do Rio Grande 
do Norte associados e em dias com suas obrigações estatutárias, para Assembleia Geral Ordinária a 
ser realizada no dia 28 de janeiro de 2020 (terça-feira), às 19 horas, na Sede do SINMED/RN, situada 
à Rua Apodi, 244, Cidade Alta, para deliberar as seguintes pautas 
1)Prestação e Aprovação de Contas do Sindicato dos Médicos do RN do exercício 2019;
2)Orçamento para o ano 2020;
3)Contribuição sindical 2020;
4)Contribuição assistencial 2020;
5)Deliberações sobre a COOPBRASIL;
6)Deliberações sobre a construção da nova sede do SINMEDRN;
7)Outros assuntos não sujeitos a deliberação.

Natal/ RN, 15 de janeiro de 2020.

Dr. Geraldo Ferreira Filho
Presidente

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

TRANSPORTADORA SAO TOME LTDA - EPP, inscrito no CNPJ: 02.776.842/0001-65, torna público 
que esta requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Licença de Operação para a atividade de transporte de cargas perigosas (GLP) em 
favor do empreendimento localizado na Av. João Xavier Sobral, 354 – A, Centro, Ceará – Mirim / RN.

Ivo Nilson Lopes de Medeiros
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

AMAURI ANDERSON DE SALES, CPF: 032.056.724-96, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada 
na Rua Severino Gonçalo, Sítio Santa Cruz, Zona Rural, Vera Cruz, CEP 59.184-000.

AMAURI ANDERSON DE SALES
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

ATARCIZIO DANTAS MACEDO, CPF: 942.203.014-53, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Regula-
rização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados , localizada no Sítio 
Araçá 01, Zona Rural, Vera Cruz, CEP 59.184-000.

ATARCIZIO DANTAS MACEDO
EMPRESÁRIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Casa Grande Mineração Ltda., CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA Renovação de 
Licença de Operação (RLO) com prazo de validade até 12/02/2026 para a Indústria de Beneficiamento 
de Minerais não metálicos em uma área de 14,05 ha, localizada no Sítio Boa Vista, Zona Rural do 
Município de Parelhas – RN.
 

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Central Geradora Solar Fotovoltaica Jurupaiti SPE LTDA, 33.909.784/0001-24, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença Prévia para Geração de Energia da Central Geradora Solar Fotovoltaica Jurupaiti, 
localizado na Zona Rural, Currais Novos/RN. 
 

Pedro de Figueiredo de Cavalcanti Filho 
Sócio Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

JEOVÁ PAIVA DA SILVA, CPF: 017.913.354-38, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifica-
da - LS para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada no Sítio Boa Esperança, n° 
235, Sítio Jacaré, Vera Cruz, CEP 59.184-000.
 

J JEOVÁ PAIVA DA SILVA
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

JOSÉ CANDIDO DE SALES, CPF: 077.339.334-04,  torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Regulari-
zação de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada no Sítio 
Jenipapo, Zona Rural, s/n, Vera Cruz, CEP 59.184-000.
 

JOSÉ CANDIDO DE SALES
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

JOSÉ ERIBERTO DE SOUZA, CPF: 637.989.484-53,  torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Regula-
rização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada na Rua 
Severino Gonçalves,  n° 50, Sítio Santa Cruz, Vera Cruz, CEP 59.184-000.
 

JOSÉ ERIBERTO DE SOUZA
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

JOSÉ GOMES DA SILVA, CPF: 452.442.354-00,  torna público que está requerendo ao Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Regularização 
de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados , localizada no Sítio Santa 
Cruz, n° 394, Zona Rural, Vera Cruz/RN, CEP 59.184-000.
 

JOSÉ GOMES DA SILVA
EMPRESÁRIO

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- RLS

J.W NOBRE DE OLIVEIRA – ME CNPJ: 24.516.565/0001-94, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Re-
novação de Licença Simplificada - RLS, para Industria Cerâmica para produtos de tijolos e lajotas. 
Localizada na RN-116, Km 01, nº 1045 Sitio Canadá, Itajá/RN
 

J.W NOBRE DE OLIVEIRA – ME 
Requerente/Proprietário

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) contabilizou 
14.848 reclamações sobre a presta-
ção de serviço de serviços de tele-
comunicações, telefonia móvel, te-
lefonia fixa e TV por assinatura no 
Rio Grande do Norte. As empresas 
de telefonia lideram as estatísticas, 
com 12.108 casos, o que representa 
81% de todas as reclamações.

Segundo os números da Anatel, 
que foram compilados até outubro 
deste ano, a operadora TIM teve 
5.387 reclamações, tendo à frente 
os casos de cobrança em desacordo 
com o contrato, com 547. A opera-
dora que aparece em segundo lu-
gar é a OI, com 3.446 reclamações.

Em comparação com os núme-
ros de 2018, o número de recla-
mações caiu 7,56%, quando foram 
contabilizadas 16.062 reclamações 
entre janeiro e outubro daquele 
ano. Uma das possíveis justifica-
tivas para isso é o início das ativi-
dades do sistema “Não Pertube”, 
de julho do ano passado, que foi 
criado pela Anatel. Ao se cadastrar 
no sistema, os usuários deixam de 
receber ligações indesejadas de te-
lemarketing das empresas de tele-
comunicações.

As reclamação sobre os serviços 
de telefonia, TV e internet podem 
ser feita pelo sistema virtual da 
agência, pelo site da “Anatel Con-
sumidor”.

O registro também pode ser 
feito também por telefone (1331) e 
ainda presencialmente. A unidade 
de atendimento da Anatel no Rio 
Grande do Norte fica em Natal, na 
Av. Rodrigues Alves, 1187, no bair-
ro do Tirol. Depois do registro da 
ocorrência, a Anatel fornecerá um 
número de solicitação. O consumi-
dor deve anotar o protocolo, “ele se-
rá útil sempre que você entrar em 
contato com a Agência”.

RN registrou 14,8 mil 
reclamações sobre 
serviços de telefonia, 
TV e internet em 2019

Dados

Setor de telefonia lidera reclamações

José Aldenir / Agora RN
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A BRASÓLEO TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ sob nº 
07.224.300/0001-01, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação (RLO), 
com prazo de validade até 19/12/2024, em favor do empreendimento para Coleta Transporte e 
Gerenciamento de Resíduos Perigosos (Classe I), dos serviços de saúde e não-perigosos (Clas-
se IIA e IIB), gerados por empresas dos segmentos industriais comerciais e serviços situadas no 
Estado do RN, com capacidade de 100,13 Ton. localizada na Av. Romualdo Galvão, nº 2109, Ed. 
Trade Center, 3º Andar – Sl. 309 e 310, Lagoa Nova, Natal/RN.

Carlos Frederico Miranda de Carvalho
Diretor

PEDIDO DE LICEÇA DE OPERAÇÃO - LO

MCR - Indústria, Comércio, Import. e Export. de Produto de Origem Animal Ltda, 
23.802.975/0001-39,  torna público que que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação (LO), 
Loteamento Taborda, S/N – BR 101. São José do Mipibu.

Flávio Medeiros
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao IDEMA: 
Renovações de Licenças de Operações para:
Sistema de injeção de Água de Riacho da Forquilha, contemplando 11 (onze) poços injetores de 
água, suas respectivas linhas de códigos e Coordenadas UTM(Zona 24M): RFQ-0006 (9.397.299 
m N; 640.244 m E), RFQ-0010 (9.397.086 m N; 639.436 m E), RFQ-0013 (9.397.154 m N; 
642.471 m E), RFQ-0018 (9.397.305 m N; 639.433 m E), RFQ-0019 (9.396.857 m N; 639.503 
m E), RFQ-0021 (9.397.079 m N; 641.577 m E), RFQ-0022 (9.396.716 m N; 641.797 m E), 
RFQ-0025 (9.396.776 m N; 641.269 m E), RFQ-0028 (9.397.152 m N; 640.575 m E), RFQ-0029 
(9.396.741 m N; 640.174 m E) e RFQ-0031 (9.397. 305 m N; 640.881 m E) Datum SIRGAS2000, 
e demais instalações do sistema.

Welliton Gomes Chaves
Gerente Administrativo / Financeiro

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

MARCELO RODRIGUES DE PAIVA, CPF: 029.217.124-23,  torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e deri-
vados, localizada no Sítio Lagoa das Figuras, s/n, Zona Rural, Serra Caiada, CEP 59.245-000.

MARCELO RODRIGUES DE PAIVA
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

MARCOS ANTÔNIO MARTINS PADILHA, CPF: 058.801.094-45, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e 
derivados, localizada no Sítio Lagoa Das Figuras, S/N, Zona Rural, Serra Caiada, CEP 59.245-000.

MARCOS ANTÔNIO MARTINS PADILHA
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA  SIMPLIFICADA - LS

MARIA DAS GRACAS PINHEIRO, CNPJ: 09.440.994/0001-31, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada - LS para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada Rua 
Povoado Araçá 01, n° 142, Araçá 01, Vera Cruz, CEP 59.184-000.

MARIA DAS GRACAS PINHEIRO
EMPRESÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

MATEUS DA SILVA MOURA, CPF: 068.851.214-36, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada - LS para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada na Fazenda 
Lagoa dos Parias, n°  8991, Zona Rural, Serra Caiada, CEP 59.245-000.

MATEUS DA SILVA MOURA
EMPRESÁRIO

 PEDIDO DE LICENÇA  SIMPLIFICADA - LS

PAULO CÉSAR DE SOUZA, CPF: 008.535.354-00, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Sim-
plificada - LS para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada no Sítio Pororoca 
I, Zona Rural, Vera Cruz, CEP 59.184-000.

PAULO CÉSAR DE SOUZA
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

PAULO JARDEL DA SILVA, CPF: 050.407.734-12, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Re-
gularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada 
no Sítio São José, S/N, Zona Rural, Vera Cruz, CEP 59.184-000.

PAULO JARDEL DA SILVA
EMPRESÁRIO

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

PEDRO F VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ Nº  25.036.042/0001-03, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
concessão da Licença de Instalação nº 2019-138398/TEC/LI-0100, com validade até 08/01/2024, 
para um Posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Rua Cristovam Tomaz Dantas, 
nº18, Alto São Francisco, CEP: 59.650-000, Assu/RN.

PEDRO FRANCISCO VIEIRA 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

RINALDO BATISTA RAFAEL COSTA, CPF: 722.817.824-68, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, 
localizada no Sítio Lagoa Limpa, n° 8866, Zona Rural, Serra Caiada, CEP 59.245-000.

RINALDO BATISTA RAFAEL COSTA
EMPRESÁRIO

O Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública vai firmar parceria 
com a Polícia Federal para ações 
de combate à criminalidade no Rio 
Grande do Norte. A iniciativa prevê 
o fortalecimento da participação das 
forças policiais no Centro Integrado 
de Comando e Controle Nacional 
(CICCN), órgão que gerencia as 
ações da União para a  segurança.

A portaria que detalha a par-
ceria entre as instituições foi pu-
blicada no Diário Oficial da União 
desta terça-feira, 14. O documento, 
assinado pelo ministro Sérgio Mo-
ro, estipula a disponibilidade do 
emprego da Secretaria de Opera-
ções Integradas (Seopi), entidade 
ligada ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, em apoio à Su-
perintendência Regional de Polícia 
Federal no Rio Grande do Norte.

O objetivo da medida é permitir 
maior integração e troca de infor-
mações entre os dois órgãos de se-

Portaria foi assinada pelo ministro Sérgio Moro e está no Diário Oficial da União

Sérgio Moro autoriza apoio
para o combate do crime no RN

Justiça Federal rejeita denúncia aberta 
contra presidente da OAB por calúnia

Medida permite a cooperação entre a Secretaria de Operações Integradas, 
criada pelo Ministério, e a Superintendência Regional de Polícia Federal 

Parceria

Santa Cruz

José Cruz / Agência Brasil

gurança pública. 
No Rio Grande do Norte, se-

gundo o Ministério da Justiça, será 
designado um gerente de operações 
local para desempenhar as atribui-
ções para integração do Estado no 
Centro Integrado de Comando e 
Controle Nacional.

A operação da parceria terá o 
apoio logístico da Polícia Federal 
no RN, que deverá dispor da infra-
estrutura para o serviço. O número 
de pessoas que será deslocado para 
atuar no Rio Grande do Norte obe-
decerá ao planejamento do Minis-
tério da Justiça.

A Justiça Federal de Brasília 
rejeitou denúncia apresentada pelo 
Ministério Público Federal (MPF) 
em dezembro contra o presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz, que foi 
acusado de caluniar o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Ser-
gio Moro.

Na denúncia, o procurador 
Wellington Divino Marques de Oli-
veira pedia o afastamento de Santa 
Cruz do cargo. Para o MPF, o presi-
dente da OAB teria caluniado Mo-
ro em entrevista ao jornal Folha de 
S.Paulo, concedida em julho do ano 
passado, e de agir como “militante 
político”.  

Na entrevista, Santa Cruz 
afirmou que Moro “usa o cargo, 
aniquila a independência da Polí-
cia Federal e ainda banca o chefe 
de quadrilha ao dizer que sabe das 
conversas de autoridades que não 
são investigadas”. Ele fez referên-
cia à Operação Spoofing, da Polícia 
Federal, responsável por investi-
gar a invasão de celulares de auto-
ridades da República.

O juiz Rodrigo Parente Paiva 
Bentemuller, da 15ª Vara Fede-
ral de Brasília, reconheceu que a 
declaração de Santa Cruz “não se 
amolda a uma fala institucional, 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

MAGNO MENDES DA SILVA SOUZA -  PRODUTOS M M  EIRELI / GOMA SANTA FÉ , CNPJ: 
30.891.827/0001-01, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS para a 
Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada no Sítio Gravatá, s/n, Zona Rural, 
Serra Caiada, CEP 59.245-000.

MAGNO MENDES DA SILVA SOUZA
EMPRESÁRIO

tendo o acusado extrapolado suas 
funções”, mas afirmou que, apesar 
da contundência, ela não se confi-

gura como crime de calúnia.
O Ministério da Justiça ainda 

não se pronunciou sobre o caso.
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3/así. 6/pérsia — traíra. 7/assopro — garimpo.

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

Apesar dos desafios, cumprirá as 
tarefas. Cuidado para não assumir 
responsabilidades demais e acabar 
prejudicando a sua saúde. No romance, 
valorize as afinidades e os objetivos em 
comum. Palpites: 20, 02 e 74. Cor: bege.

A Lua vai realçar toda a simpatia do 
seu signo. Use isso a seu favor, seja no 
trabalho, na paquera ou no romance. 
Terá prazer em cuidar da saúde e da 
beleza. Explore sua sensualidade. 
Palpites: 72, 99 e 27. Cor: pink.

Pode fazer uma fezinha, mas não aposte 
tão alto. No trabalho, agarre as boas 
oportunidades que vão surgir e aprenda 
tudo que puder. Use e abuse do seu 
charme para apimentar o seu romance. 
Palpites: 75, 48 e 03. Cor: azul-vivo.

Você pode precisar de mais 
concentração para cumprir as tarefas 
e vai preferir se isolar. Astral ótimo para 
os assuntos do coração e um namoro 
recente tem tudo para ficar mais sério. 
Palpites: 10, 28 e 55. Cor: branco.

Bom astral para quem planeja mudar ou 
reformar a casa. O astral também facilita 
uma reconciliação com parentes. O 
romance será repleto de paixão, mas não 
dê espaço para brigas. Palpites: 67, 58 e 
22. Cor: bege.

Se depender de criatividade e boa lábia, 
você vai conseguir tudo que quiser hoje. 
Explore este dom,sadfPalpites: 47, 38 e 
29. Cor: prata.

Sua saúde pode exigir atenção no 
início do dia: não deixe para depois. No 
trabalho, tome cuidado com fofocas e 
mal-entendidos. A Lua deixará você mais 
extrovertida(o), ótimo para as paqueras. 
Palpites: 95, 14 e 77. Cor: amarelo.

Você vai usar toda determinação do seu signo 
para atingir seus objetivos. Na paquera, você 
vai revelar toda sua simpatia e autoconfiança 
e pode deixar quem quiser aos seus pés. 
Palpites: 57, 12 e 21. Cor: roxo.

Se você quer aumentar seus ganhos, 
invista no trabalho. Vale até arrumar um 
segundo emprego. Seu charme continua 
acentuado e vai ser fácil envolver quem 
deseja, seja na paquera. Palpites: 16, 34 
e 70. Cor: preto.

Confie no seu sexto sentido para se livrar 
de pessoas falsas e trapaceiras. Pode 
lucrar com algo feito em casa nas horas 
vagas. Mostre ao par o valor que dá à 
união e à família. Palpites: 31, 85 e 67. 
Cor: bege.

Você vai conseguir o que quiser dos 
outros se apostar na simpatia. Em vez 
de críticas, elogie os colegas pelo que 
eles fazem bem. O convívio com quem 
ama será harmonioso. Palpites: 17, 08 e 
53. Cor: vermelho.

Estimule a cooperação e saiba driblar 
as diferenças para não brigar. Marte 
deixa seu signo mais determinado, 
use isso a seu favor, mas sem impor 
as suas vontades. União firme e forte, 
é só aproveitar. Palpites: 22, 94 e 13. 

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)

NOVELAS

Vinícius e Amanda fogem com os ativistas. Davi afirma a Vitória, Raul e Álvaro que não teve envolvimento 
na ação do grupo radical. Wesley conta a Magno que decidiu se separar de Penha. Betina afirma a Magno 
que só voltará a ficar com ele quando Leila deixar sua casa. Vitória garante a Davi que Álvaro encontrará 
Amanda. Sandro confronta Vinícius sobre a ação de seu grupo. Belizário segue Davi e encontra Amanda, 
que consegue fugir. Miranda diz a Matias que aceita continuar casada, desde que ela possa passar uma noite 
com outro homem. 

AMOR DE MÃE

 Carlos não gosta do jeito como o irmão conversa com Inês. Felício tenta se explicar para Isabel. Virgulino 
revela para a família a ameaça que sofreu de Hilton. Inês conversa com Durvalina sobre as diferenças 
entre Carlos e Alfredo. Lola pede que Alfredo não atrapalhe o namoro de Carlos. Osório recebe mais 
mercadorias roubadas. Olga sugere que Zeca peça seu emprego de volta para Emília. Marcelo entrega 
para Adelaide o contato de uma médica que pode ajudar Justina. Isabel questiona Clotilde sobre seu 
romance com Almeida. 

ÉRAMOS SEIS

Gisele prova a Nana que está fingindo apoiar Diogo apenas para descobrir seus planos. Pessanha 
consegue escapar da polícia. Machado revela a Alberto que eles conseguiram a prova de que o livro 
“O Satanás Burlesco” é de Eric Feitosa. Diogo se surpreende ao chegar à Editora, pois é recebido 
por Alberto, que o expulsa da Prado Monteiro.

Filipa marca um encontro com Eric, porém o menino convida Paola e Hugo para irem também. 
Gleyce segue preocupada com o sumiço de Mosquito. Sophie faz algumas perguntas a Ester. 
A falsa Dark Lady envia uma mensagem a Raquel propondo um encontro entre as duas. Para 
animar Luisa, Poliana prepara uma surpresa para a tia. Pressionado por Marcelo, João conta 
toda a verdade.  

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A comédia “Minha Mãe É 
Uma Peça 3” já alcançou 6 mi-
lhões de espectadores em três 
semanas que está em cartaz. O 
filme já arrecadou mais de R$ 110 
milhões desde que estreou nos ci-
nemas brasileiros.

Apesar do sucesso incontestá-
vel de “Minha Mãe É Uma Peça 
3”, a renda dos títulos nacionais 
exibidos nos últimos 12 meses cor-
responde a apenas 13% da renda 
dos filmes internacionais, segundo 
dados divulgados nesta semana 
pela Agência Nacional de Cinema 
(Ancine).

Os filmes brasileiros arrecada-
ram R$ 315 milhões, ante R$ 2,4 
bilhões das produções estrangeiras 
- os dois números cresceram cerca 
de 13% em relação a 2018.

Ainda no final de dezembro de 
2019, o presidente Jair Bolsonaro 
assinou o decreto que define as co-
tas de telas para 2020 - depois de 
passar o ano sem regulamentar o 
dispositivo, que prevê obrigato-
riedade na ocupação de um por-
centual de salas nos complexos 
de cinema por filmes nacionais. 
Há uma expectativa do mercado 
de que essa seja a última cota de 
tela assinada pelo presidente. A 
Medida Provisória que regula-
menta o setor, de 2001, prevê a 
manutenção das cotas somente 
até setembro de 2021

O número mínimo de produ-
ções brasileiras a serem exibidas 
varia conforme a quantidade de 
salas que cada empresa possui. 
Com apenas uma sala, a empresa 
deve exibir por 27 dias pelo menos 
3 filmes brasileiros. Uma compa-

nhia que tenha mais de 200 salas 
deve exibir por no mínimo 57 dias, 
pelo menos, 24 filmes nacionais. 
Há uma redução de 20% da cota 
obrigatória para espaços que vo-
luntariamente exibirem filmes na-
cionais depois das 17h.

A ocupação do parque exibidor 
brasileiro por filmes nacionais foi 
de 14% em 2018, segundo o rela-
tório mais recente sobre o assunto, 
também da Ancine. “A cota de tela 
é algo muito bem-visto pelas distri-
buidoras de filmes brasileiros”, ex-
plica o diretor de distribuição da O2 
Play, Igor Kupstas. “Faz diferença 
para nós. A cota e as políticas de 
incentivo ao audiovisual nos aju-
dam a inclusive tentar encontrar 
e gerar outros fenômenos”, avalia. 
Ele também defende a ampliação 
do número de salas de cinema no 
Brasi. Eram 3,3 mil em 2018, se-
gundo a Ancine.

O projeto “Livre Iniciattiva 
Convida” ocupa na próxima sex-
ta-feira, 17, o palco do Castelo do 
Mestre Zaia, em Ponta Negra, na 
zona Sul de Natal, para celebrar a 
musicalidade. Misturando artistas 
diferentes em um show exclusivo e 
inusitado, o projeto tem como base 
trazer bandas potiguares com íco-
nes da música brasileira.

Nesta primeira edição, o proje-
to recebe os grupos locais Skarimbó 
e Livre Iniciattiva. Como convida-
do da noite, o pernambucano Fred 
Zero Quatro, vocalista da banda 
Mundo Livre S/A, terá o papel de 
comandar uma Jam Session acom-
panhado dos grupos potiguares. 

Mais do que proporcionar uma 
experiência única ao público e aos 
artistas convidados, o projeto ain-
da pretende movimentar o espaço 
físico do evento. 

A banda Livre Iniciattiva conta 
com músicos experientes, sendo 
sua maioria composta por ex-inte-
grantes da banda Brigite Beréu. 

Com um estilo cheio de swing 
, a proposta do grupo é animar 
com samba rock com pitadas de 
Mangue Beat. O projeto “Livre 
Iniciattiva convida” acontece dia 
17, a partir das 22h, no Castelo do 
Mestre Zaia, em Ponta Negra, em 
frente ao estádio Frasqueirão. O 
ingresso custa R$ 20.

“Minha mãe é uma peça 3”
arrecada R$ 110 milhões

Projeto “Livre Iniciattiva 
Convida” traz Fred Zero Quatro

Entretenimento

Música

Com apenas três semanas em cartaz nos cinemas do 
País, comédia já alcançou 6 milhões de espectadores 

Comédia está há três semanas em cartaz
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A Confederação Brasileira de 
Futebol já decidiu que a estreia 
do Brasil nas Eliminatórias para 
a Copa do Mundo de 2022 será no 
Nordeste. Natal, Salvador (BA), 
Recife (PE) e Fortaleza (CE) são as 
quatro capitais que estão na dispu-
ta para sediar a partida.

O jogo será contra a Bolívia, ad-
versário que a Seleção Brasileira 
enfrentou em 2016, quando goleou 

o time boliviano por 5 a 0, pelas  
Eliminatórias da Copa de 2018.
Este foi o único jogo da Seleção Ca-
narinho na Arena das Dunas.

Na ocasião, Neymar, Phillipe 
Coutinho, Filipe Luís, Gabriel Je-
sus e Roberto Firmino marcaram 
os gols brasileiros.

Roberto Firmino, naquele jogo, 
devido ao seu penteado, recebeu 
gritos de “Vai Safadão”, por lem-
brar o estilo de cabelo que o cantor 
de forró Wesley Safadão utilizava 
na época.

Outra recordação da partida foi 
o tempo em que os ingressos esgo-
taram. Foram colocados à venda 31 
mil ingressos, que foram esgotados 
em menos de oito horas.

Em um momento de descon-
tentamento da torcida, a Seleção 

Brasileira tenta reencontrar o 
caminho do bom futebol com o téc-
nico Tite. Mesmo após conquistar 
a Copa América de 2019, muito se 
questionou do futebol apresentado 
pelo Brasil.

Nesta temporada, além das Eli-
minatórias para a Copa do Mundo, 
a Seleção Brasileira disputará a 
47ª edição da Copa América, que 
será jogada na Argentina e na Co-
lômbia, entre os dias 12 de junho e 
12 de julho deste ano.

Uma vistoria feita pela CBF 
e uma avaliação de logística para 
melhor deslocamento da Seleção 
serão os fatores que irão determi-
nar as escolhas dos estádios. Ainda 
sem data definida, a estreia pode 
acontecer entre os dias 26 e 31 de 
março. Último jogo da Seleção que aconteceu na Arena das Dunas foi em outubro de 2016

Natal é cotada para sediar jogo de estreia 
do Brasil nas Eliminatórias contra a Bolívia
Recife, Fortaleza e 
Salvador também 
estão na briga, após 
a CBF anunciar que 
primeiro partida será 
na região Nordeste

Arena das Dunas

Assessoria / Arena das Dunas
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PASSATEMPO

HORÓSCOPO

Apesar dos desafios, cumprirá as 
tarefas. Cuidado para não assumir 
responsabilidades demais e acabar 
prejudicando a sua saúde. No romance, 
valorize as afinidades e os objetivos em 
comum. Palpites: 20, 02 e 74. Cor: bege.

A Lua vai realçar toda a simpatia do 
seu signo. Use isso a seu favor, seja no 
trabalho, na paquera ou no romance. 
Terá prazer em cuidar da saúde e da 
beleza. Explore sua sensualidade. 
Palpites: 72, 99 e 27. Cor: pink.

Pode fazer uma fezinha, mas não aposte 
tão alto. No trabalho, agarre as boas 
oportunidades que vão surgir e aprenda 
tudo que puder. Use e abuse do seu 
charme para apimentar o seu romance. 
Palpites: 75, 48 e 03. Cor: azul-vivo.

Você pode precisar de mais 
concentração para cumprir as tarefas 
e vai preferir se isolar. Astral ótimo para 
os assuntos do coração e um namoro 
recente tem tudo para ficar mais sério. 
Palpites: 10, 28 e 55. Cor: branco.

Bom astral para quem planeja mudar ou 
reformar a casa. O astral também facilita 
uma reconciliação com parentes. O 
romance será repleto de paixão, mas não 
dê espaço para brigas. Palpites: 67, 58 e 
22. Cor: bege.

Se depender de criatividade e boa lábia, 
você vai conseguir tudo que quiser hoje. 
Explore este dom,sadfPalpites: 47, 38 e 
29. Cor: prata.

Sua saúde pode exigir atenção no 
início do dia: não deixe para depois. No 
trabalho, tome cuidado com fofocas e 
mal-entendidos. A Lua deixará você mais 
extrovertida(o), ótimo para as paqueras. 
Palpites: 95, 14 e 77. Cor: amarelo.

Você vai usar toda determinação do seu signo 
para atingir seus objetivos. Na paquera, você 
vai revelar toda sua simpatia e autoconfiança 
e pode deixar quem quiser aos seus pés. 
Palpites: 57, 12 e 21. Cor: roxo.

Se você quer aumentar seus ganhos, 
invista no trabalho. Vale até arrumar um 
segundo emprego. Seu charme continua 
acentuado e vai ser fácil envolver quem 
deseja, seja na paquera. Palpites: 16, 34 
e 70. Cor: preto.

Confie no seu sexto sentido para se livrar 
de pessoas falsas e trapaceiras. Pode 
lucrar com algo feito em casa nas horas 
vagas. Mostre ao par o valor que dá à 
união e à família. Palpites: 31, 85 e 67. 
Cor: bege.

Você vai conseguir o que quiser dos 
outros se apostar na simpatia. Em vez 
de críticas, elogie os colegas pelo que 
eles fazem bem. O convívio com quem 
ama será harmonioso. Palpites: 17, 08 e 
53. Cor: vermelho.

Estimule a cooperação e saiba driblar 
as diferenças para não brigar. Marte 
deixa seu signo mais determinado, 
use isso a seu favor, mas sem impor 
as suas vontades. União firme e forte, 
é só aproveitar. Palpites: 22, 94 e 13. 

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)

NOVELAS

Vinícius e Amanda fogem com os ativistas. Davi afirma a Vitória, Raul e Álvaro que não teve envolvimento 
na ação do grupo radical. Wesley conta a Magno que decidiu se separar de Penha. Betina afirma a Magno 
que só voltará a ficar com ele quando Leila deixar sua casa. Vitória garante a Davi que Álvaro encontrará 
Amanda. Sandro confronta Vinícius sobre a ação de seu grupo. Belizário segue Davi e encontra Amanda, 
que consegue fugir. Miranda diz a Matias que aceita continuar casada, desde que ela possa passar uma noite 
com outro homem. 

AMOR DE MÃE

 Carlos não gosta do jeito como o irmão conversa com Inês. Felício tenta se explicar para Isabel. Virgulino 
revela para a família a ameaça que sofreu de Hilton. Inês conversa com Durvalina sobre as diferenças 
entre Carlos e Alfredo. Lola pede que Alfredo não atrapalhe o namoro de Carlos. Osório recebe mais 
mercadorias roubadas. Olga sugere que Zeca peça seu emprego de volta para Emília. Marcelo entrega 
para Adelaide o contato de uma médica que pode ajudar Justina. Isabel questiona Clotilde sobre seu 
romance com Almeida. 

ÉRAMOS SEIS

Gisele prova a Nana que está fingindo apoiar Diogo apenas para descobrir seus planos. Pessanha 
consegue escapar da polícia. Machado revela a Alberto que eles conseguiram a prova de que o livro 
“O Satanás Burlesco” é de Eric Feitosa. Diogo se surpreende ao chegar à Editora, pois é recebido 
por Alberto, que o expulsa da Prado Monteiro.

Filipa marca um encontro com Eric, porém o menino convida Paola e Hugo para irem também. 
Gleyce segue preocupada com o sumiço de Mosquito. Sophie faz algumas perguntas a Ester. 
A falsa Dark Lady envia uma mensagem a Raquel propondo um encontro entre as duas. Para 
animar Luisa, Poliana prepara uma surpresa para a tia. Pressionado por Marcelo, João conta 
toda a verdade.  

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A comédia “Minha Mãe É 
Uma Peça 3” já alcançou 6 mi-
lhões de espectadores em três 
semanas que está em cartaz. O 
filme já arrecadou mais de R$ 110 
milhões desde que estreou nos ci-
nemas brasileiros.

Apesar do sucesso incontestá-
vel de “Minha Mãe É Uma Peça 
3”, a renda dos títulos nacionais 
exibidos nos últimos 12 meses cor-
responde a apenas 13% da renda 
dos filmes internacionais, segundo 
dados divulgados nesta semana 
pela Agência Nacional de Cinema 
(Ancine).

Os filmes brasileiros arrecada-
ram R$ 315 milhões, ante R$ 2,4 
bilhões das produções estrangeiras 
- os dois números cresceram cerca 
de 13% em relação a 2018.

Ainda no final de dezembro de 
2019, o presidente Jair Bolsonaro 
assinou o decreto que define as co-
tas de telas para 2020 - depois de 
passar o ano sem regulamentar o 
dispositivo, que prevê obrigato-
riedade na ocupação de um por-
centual de salas nos complexos 
de cinema por filmes nacionais. 
Há uma expectativa do mercado 
de que essa seja a última cota de 
tela assinada pelo presidente. A 
Medida Provisória que regula-
menta o setor, de 2001, prevê a 
manutenção das cotas somente 
até setembro de 2021

O número mínimo de produ-
ções brasileiras a serem exibidas 
varia conforme a quantidade de 
salas que cada empresa possui. 
Com apenas uma sala, a empresa 
deve exibir por 27 dias pelo menos 
3 filmes brasileiros. Uma compa-

nhia que tenha mais de 200 salas 
deve exibir por no mínimo 57 dias, 
pelo menos, 24 filmes nacionais. 
Há uma redução de 20% da cota 
obrigatória para espaços que vo-
luntariamente exibirem filmes na-
cionais depois das 17h.

A ocupação do parque exibidor 
brasileiro por filmes nacionais foi 
de 14% em 2018, segundo o rela-
tório mais recente sobre o assunto, 
também da Ancine. “A cota de tela 
é algo muito bem-visto pelas distri-
buidoras de filmes brasileiros”, ex-
plica o diretor de distribuição da O2 
Play, Igor Kupstas. “Faz diferença 
para nós. A cota e as políticas de 
incentivo ao audiovisual nos aju-
dam a inclusive tentar encontrar 
e gerar outros fenômenos”, avalia. 
Ele também defende a ampliação 
do número de salas de cinema no 
Brasi. Eram 3,3 mil em 2018, se-
gundo a Ancine.

O projeto “Livre Iniciattiva 
Convida” ocupa na próxima sex-
ta-feira, 17, o palco do Castelo do 
Mestre Zaia, em Ponta Negra, na 
zona Sul de Natal, para celebrar a 
musicalidade. Misturando artistas 
diferentes em um show exclusivo e 
inusitado, o projeto tem como base 
trazer bandas potiguares com íco-
nes da música brasileira.

Nesta primeira edição, o proje-
to recebe os grupos locais Skarimbó 
e Livre Iniciattiva. Como convida-
do da noite, o pernambucano Fred 
Zero Quatro, vocalista da banda 
Mundo Livre S/A, terá o papel de 
comandar uma Jam Session acom-
panhado dos grupos potiguares. 

Mais do que proporcionar uma 
experiência única ao público e aos 
artistas convidados, o projeto ain-
da pretende movimentar o espaço 
físico do evento. 

A banda Livre Iniciattiva conta 
com músicos experientes, sendo 
sua maioria composta por ex-inte-
grantes da banda Brigite Beréu. 

Com um estilo cheio de swing 
, a proposta do grupo é animar 
com samba rock com pitadas de 
Mangue Beat. O projeto “Livre 
Iniciattiva convida” acontece dia 
17, a partir das 22h, no Castelo do 
Mestre Zaia, em Ponta Negra, em 
frente ao estádio Frasqueirão. O 
ingresso custa R$ 20.

“Minha mãe é uma peça 3”
arrecada R$ 110 milhões

Projeto “Livre Iniciattiva 
Convida” traz Fred Zero Quatro

Entretenimento

Música

Com apenas três semanas em cartaz nos cinemas do 
País, comédia já alcançou 6 milhões de espectadores 

Comédia está há três semanas em cartaz

Reprodução
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A Confederação Brasileira de 
Futebol já decidiu que a estreia 
do Brasil nas Eliminatórias para 
a Copa do Mundo de 2022 será no 
Nordeste. Natal, Salvador (BA), 
Recife (PE) e Fortaleza (CE) são as 
quatro capitais que estão na dispu-
ta para sediar a partida.

O jogo será contra a Bolívia, ad-
versário que a Seleção Brasileira 
enfrentou em 2016, quando goleou 

o time boliviano por 5 a 0, pelas  
Eliminatórias da Copa de 2018.
Este foi o único jogo da Seleção Ca-
narinho na Arena das Dunas.

Na ocasião, Neymar, Phillipe 
Coutinho, Filipe Luís, Gabriel Je-
sus e Roberto Firmino marcaram 
os gols brasileiros.

Roberto Firmino, naquele jogo, 
devido ao seu penteado, recebeu 
gritos de “Vai Safadão”, por lem-
brar o estilo de cabelo que o cantor 
de forró Wesley Safadão utilizava 
na época.

Outra recordação da partida foi 
o tempo em que os ingressos esgo-
taram. Foram colocados à venda 31 
mil ingressos, que foram esgotados 
em menos de oito horas.

Em um momento de descon-
tentamento da torcida, a Seleção 

Brasileira tenta reencontrar o 
caminho do bom futebol com o téc-
nico Tite. Mesmo após conquistar 
a Copa América de 2019, muito se 
questionou do futebol apresentado 
pelo Brasil.

Nesta temporada, além das Eli-
minatórias para a Copa do Mundo, 
a Seleção Brasileira disputará a 
47ª edição da Copa América, que 
será jogada na Argentina e na Co-
lômbia, entre os dias 12 de junho e 
12 de julho deste ano.

Uma vistoria feita pela CBF 
e uma avaliação de logística para 
melhor deslocamento da Seleção 
serão os fatores que irão determi-
nar as escolhas dos estádios. Ainda 
sem data definida, a estreia pode 
acontecer entre os dias 26 e 31 de 
março. Último jogo da Seleção que aconteceu na Arena das Dunas foi em outubro de 2016

Natal é cotada para sediar jogo de estreia 
do Brasil nas Eliminatórias contra a Bolívia
Recife, Fortaleza e 
Salvador também 
estão na briga, após 
a CBF anunciar que 
primeiro partida será 
na região Nordeste

Arena das Dunas

Assessoria / Arena das Dunas
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CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE I LTDA.
CNPJ/MF nº 24.895.239/0001-35 - NIRE nº 24200724304 (em transformação)

Instrumento Particular da Terceira Alteração do Contrato Social da Sociedade Limitada 
“Central Eólica Terra Santa SPE I Ltda.” e Transformação da Sociedade Limitada em 
Sociedade por Ações, sob a Denominação de “Central Eólica Terra Santa SPE I S.A.”

Eren Terra Santa Participações S.A. (nova denominação social da Eren Terra Santa Participações Ltda.), com sede na Rua Bandeira Paulista, nº 275,  
1º andar, Itaim Bíbi, CEP 04532-010, na cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.483.573/0001-70, com seu ato de constituição registrado na 
JUCESP em sessão de 06/04/2017, e sua 4ª Alteração ao Contrato Social e Transformação em Sociedade por Ações registrada em sessão de 14/03/2019 sob o NIRE 
3530053326-7, neste ato representada por sua Diretora Sra. Gabriela Autilio Ianhez, brasileira, solteira, nascida em 13/05/1994, engenheira, portadora do RG nº 
545421007, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 431.056.238-84, residente à Rua Pedro Gomes Cardim, 157, apto. 52, Vila Progredior, CEP: 05617-902, 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Na qualidade de única Sócia da sociedade empresária constituída sob a forma de limitada denominada Central Eólica 
Terra Santa SPE I Ltda. (em transformação), com sede na Propriedade Rural Lagoa do Maroto s/nº, Zona Rural, CEP 59.592-000, cidade de Caiçara do Norte/RN, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 24.895.239/0001-35, com seu ato constitutivo registrado na JUCERN sob o NIRE 24200724304, em sessão de 30 de maio de 2016 (a “Sociedade”), 
decide alterar o Contrato Social da Sociedade, mediante as seguintes deliberações: I. Abertura de Filial: I.I. A única Sócia resolve abrir uma filial da Sociedade, no 
endereço da Rua Tabapuã, nº 82, Edifício Tabapuã Concept Office, 10º andar, conj. 1001 e 1002, Sala 6, CEP 04533-000, Cidade e Estado de São Paulo. I.II. Em virtude 
da deliberação do item I.I. acima, a única Sócia decide alterar as Cláusulas 1.1. e 1.2. do Contrato Social, que devidamente renumeradas, passará a constar com a seguinte 
redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social na Propriedade Rural Lagoa do Maroto s/nº, Zona Rural, CEP 59.592-000, na Cidade de Caiçara do Norte, Estado 
do Rio Grande do Norte, podendo abrir filiais, sucursais ou estabelecimentos de qualquer natureza, no País ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria.  
Parágrafo Único: A Companhia possui filial localizada na Rua Tabapuã, nº 82, Edifício Tabapuã Concept Office, 10º andar, conj. 1001 e 1002, Saia 6, CEP 04533-000, 
Cidade e Estado de São Paulo.”. II. Alteração do Objeto Social: II.I. A única Sócia decide alterar o objeto social da Sociedade para: geração e comercialização de energia 
elétrica, de matriz eólica ao sistema interligado nacional (SIN) para suprimento de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica 
denominada EOL Terra Santa I. II.II. Em decorrência da deliberação do item II.I acima, a única Sócia decide alterar a Cláusula 2ª do Contrato Social, que devidamente 
renumerada, passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a geração e comercialização de energia elétrica, de matriz eólica 
ao sistema interligado nacional (SIN) para suprimento de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Terra 
Santa I, localizada no Município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte.”. III. Integralização do Capital Social: III.I. A única Sócia da Sociedade neste ato 
integraliza as 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 cada, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, representativas de 100% do capital social 
da Sociedade, por meio de depósito bancário na conta da Sociedade. IV. Aumento do Capital Social: IV.I. Considerando que o capital social restou totalmente subscrito 
e integralizado, nos termos do Capítulo III acima, a única Sócia resolve aumentar o capital social da Sociedade em R$ 1.967.723,00 (um milhão, novecentos e sessenta 
e sete mil, setecentos e vinte e três reais), passando o capital social de R$ 50.000,00 (mil reais) para R$ 2.017.723,00 (dois milhões, dezessete mil, setecentos é vinte e 
três” reais) por meio da emissão de 1.967.723 (um milhão, novecentas e sessenta e sete mil, setecentas e vinte e três) novas quotas, com valor nominal e unitário de 
R$1,00 (um real) cada. IV.II. Ato contínuo, a única Sócia Eren Terra Santa Participações S.A., já qualificada, subscreve e integraliza integralmente neste ato as 1.967.723 
(um milhão, novecentas e sessenta e sete mil, setecentas e vinte e três) novas quotas, no valor de R$1,00 cada, em moeda corrente nacional, por meio de transferência 
bancária. IV.III. Em face das deliberações acima, fica alterado o quadro social da Sociedade conforme segue: Sócia - Nº de Quotas - Valor R$ - Participação no Capital 
Social (%): Eren Terra Santa - 2.017.723 - R$ 2.017.723,00 - 100%; Total - 2.017.723 - R$ 2.017.723,00 - 100%. V. Transformação de Tipo Societário e Aprovação do 
Estatuto Social: V.l. A única Sócia decide, transformar o tipo societário da Sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, com fulcro no artigo 
220 e seguintes da Lei nº 6.404/76. V.II. Em virtude da deliberação acima: (a) fica alterada a denominação social da Central Eólica Terra Santa SPE I Ltda., para Central 
Eólica Terra Santa SPE I S.A. (doravante denominada “Companhia”); (b) cada 1 (uma) quota é convertida em 1 (uma) ação ordinária, nominativa e sem valor nominal 
e, portanto, a única Sócia Eren Terra Santa Participações S.A., já qualificada, atual quotista da Sociedade, passa à qualidade de única Acionista; (c) o capital social da 
Sociedade, atualmente de R$ 2.017.723,00 (dois milhões, dezessete mil, setecentos e vinte e três reais) permanece inalterado, sendo agora dividido 2.017.723 (duas 
milhões, dezessete mil, setecentas e vinte e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente 
nacional, detidas integralmente pela única Acionista Eren Terra Santa Participações S.A., já qualificada, conforme o quadro abaixo: Acionistas - Nº de Ações - 
Participação no Capital Social (%): Eren Terra Santa - 2.017.723 - 100%; Total - 2.017.723 - 100%. V.III. A presente transformação operar-se-á: i) sem nenhuma solução 
de continuidade; e ii) todos os bens, valores e direitos de propriedade da Companhia, assim como as obrigações de responsabilidade da Companhia permanecem 
inalterados. V.IV. Tendo em vista a transformação da Companhia ora aprovada, resolve a única Acionista aprovar o Estatuto Social da Companhia, o qual é parte 
integrante do presente na forma do Anexo I. VI. Nomeação da Diretoria: VI.I. A única Acionista, decide, eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, 
para um mandato unificado de 3 (três) anos, que apresentaram nesta data suas declarações de desimpedimento, conforme os respectivos termos de posse devidamente 
arquivados na sede da Companhia: (i) Leandro Kenji Kawahira, brasileiro, solteiro, nascido em 13/05/1994, engenheiro, portador do RG nº 30.294.739-5, expedido 
pela SSP/SP, portador da CNH nº 04227049466, expedida pelo DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 370.558.248-85, residente à Rua Jesuíno Arruda, 657,  
apto. 74 - Itaim Bibi, CEP: 04532-082, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para a cargo de Diretor sem designação específica; e (ii) Gabriela Autilio Ianhez, 
brasileira, solteira, nascida em 13/05/1994, engenheira, portadora do RG nº 545421007, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 431.056.238-84, residente à 
Rua Pedro Gomes Cardim, 157, apto. 52, Vila Progredior, CEP: 05617-902, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora sem designação 
específica. IV.II. Diante das deliberações acima, decide a única Acionista, alterar a Cláusula 13º do Contrato Social, que devidamente renumerada, passará a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 25º. A Diretoria da Companhia será composta por (i) Leandro Kenji Kawahira, brasileiro, solteiro, nascido em 13/05/1994, 
engenheiro, portador do RG nº 30.294.739-5, expedido pela SSP/SP, portador da CNH nº 04227049466, expedida pelo DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF  
sob nº 370.558.248-85, residente à Rua Jesuíno Arruda, 657, apto. 74 - Itaim Bibi, CEP: 04532-082, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor 
sem designação específica; e Gabriela Autilio Ianhez, brasileira, solteira, nascida em 13/05/1994, engenheira, portadora do nº 545421007, expedido pela SSP/SP, 
inscrita no CPF/MF sob nº 431.056.238-84, residente à Rua Pedro Gomes Cardim, 157, apto. 52, Vila Progredior, CEP: 05617-902, na cidade de São Paulo Estado de São 
Paulo, para o cargo de Diretora sem designação específica.” E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em via única perante 
as testemunhas abaixo. Rio Grande do Norte, 28 de junho de 2019. Acionista: Eren Terra Santa Participações S.A. - Diretora: Gabriela Autilio Ianhez. Diretores: 
Leandro Kenji Kawahira; Gabríela Autilio Ianhez. Visto do advogado: Hélène Louise Plaisance - OAB/SP 360.661. Testemunhas: Nome: Tatiana Cerqueira Ribeiro, CPF: 
433.547.728-75; Nome: Patrícia Rodrigues, CPF: 474.855.150-04. JUCERN - Certifico o registro em 27/08/2019, sob nº 24300013141. Protocolo: 190387300 de 19/08/2019. 
Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral. JUCESP nº 542.514/19-9 e JUCESP/NIRE FILIAL 3590595952-2 em 11/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
Anexo I-  Estatuto Social da Central Eólica Terra Santa SPE I S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto Social e Duração: Artigo 1º - A Companhia tem a 
denominação de Central Eólica Terra Santa SPE I S.A. (a seguir designada simplesmente “Companhia”), sociedade por ações de capital fechado, que será regida pelo 
presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social na Propriedade Rural Lagoa do Maroto s/nº, 
Zona Rural, CEP 59.592-000, na Cidade de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, e foro jurídico no Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no  
CNPJ nº 24.895.239/0001-35, podendo abrir filiais, sucursais ou estabelecimentos de qualquer natureza, no País ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria. 
Parágrafo Único - A Sociedade possui filial localizada na Rua Tabapuã, nº 82, Edifício Tabapuã Concept Office, 10º andar, conj. 1001 e 1002, Sala 6, CEP 04533-000, 
Cidade e Estado de São Paulo. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a geração e comercialização de energia elétrica, de matriz eólica ao sistema interligado nacional 
(SIN) para suprimento de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Terra Santa I, localizada no Município de 
Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte. Artigo 4º - A Companhia, que iniciou suas atividades em 30 de maio de 2016 sob o tipo societários de Sociedade 
Limitada, terá duração por prazo indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional, é de R$ 2.017.723,00 (dois milhões, dezessete mil, setecentos e vinte e três reais), dividido em 2.017.723 (duas milhões, dezessete mil, setecentas e 
vinte e três) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária nominativa corresponde a 01 (um) voto nas deliberações da Assembleia 
Geral. Parágrafo 2º - Na proporção do número de ações que possuírem, a(s) Acionista(s) terão direito de preferência para a subscrição de aumento do capital, observadas 
as disposições do artigo 171 da Lei nº 6.404/76. 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 Único 
- Ficam dispensadas as formalidades de convocação se todos a(s) Acionista(s) comparecerem à Assembleia Geral, nos termos do Artigo 124, §4º a Lei nº 6.404/76. 
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 pelas a(s) Acionista(s) 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 composta de 2 (dois) membros, acionistas ou não, residentes no país, ambos para o cargo de Diretor sem designação específica. 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. Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria serão eleitos e destituídos pela Acionista. 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 2º deste artigo. Artigo 13º - Os atos do(s) diretor(es) estão sujeitos à prévia aprovação da Acionista, exceto para prática dos 
seguintes atos desde já autorizados: (i) Elaborar, anualmente, o relatório de administração e as demonstrações financeiras do exercício, bem como os balancetes 
mensais; (ii) Preparar o orçamento geral e os especiais da Companhia, inclusive as reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anuais e plurianuais a que se 
referiam, a ser apresentado(s) aos sócios quotistas; (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) Abrir e movimentar as contas bancárias, observados os limites mencionados nos itens (v) e (vi) abaixo; (v) Realizar pagamentos de 
qualquer natureza pela Companhia em valor igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observado o limite mensal de R$100.000,00 (cem mil reais) acima 
do qual será necessária a aprovação dos sócios quotistas; (vi) Praticar atos ou firmar contratos que representem a assunção de obrigações para a Companhia em valor 
igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) observado o limite mensal de R$100.000,00 acima do qual será necessária aprovação do Conselho de Administração, 
exceto quando se tratar dos investimentos mencionados no item (iv) acima. Parágrafo Único - As aprovações de que tratam este Artigo 13 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 dispensada 
qualquer formalidade adicional. Artigo 14º - Os Diretores não farão jus a qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções. Artigo 15º - 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 do Artigo 16º abaixo. Artigo 16º - As procurações outorgadas pela Companhia deverão especificar expressamente 
os poderes conferidos e conter prazo de validade limitado a no máximo 01 (um) ano, prazo previsto neste artigo não se aplica às procurações outorgadas (i) a 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) a instituições financeiras, agentes fiduciários ou agentes de garantia no âmbito de operações de endividamento contratadas pela Companhia ou por sociedades 
do seu grupo econômico, cujo prazo de validade poderá ser equivalente à vigência dos respectivos instrumentos de endividamento e/ou contratos acessórios. Artigo 
17º - É vedada a utilização da denominação social pelos diretores ou procuradores, para atividades não compreendidas no objeto social, conforme definido neste 
Estatuto social, bem como para atos de mero favor e liberalidade, como aval, fiança ou outras garantias e obrigações de terceiros. Capítulo V - Do Conselho Fiscal: 
Artigo 18º - 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 da(s) Acionistas, de acordo com a Lei das S.A. e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Capítulo VI - Do Exercício Social: Artigo 
19º - O exercício social da Companhia terá início em 12 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 20º - 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 21º - 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 toda(s) as sua(s) Acionista(s); (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. Artigo 22º - A Diretoria poderá declarar dividendos à conta de lucros ou reservas de lucros, apurados em demonstrações 
financeiras anuais, semestrais e trimestrais. Artigo 23º - 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 VII - Dissolução, Liquidação e Extinção: Artigo 24º - 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 VIII - Disposições Gerais: 
Artigo 25º - A Diretoria da Companhia será composta por (i) Leandro Kenji Kawahira, brasileiro, solteiro, nascido em 13/05/1994, engenheiro, portador do  
RG nº 30.294.739-5, expedido pela SSP/SP, portador da CNH nº 04227049456, expedida pelo DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 370.558.248-85, residente à Rua 
Jesuíno Arruda, 657, apto. 74 - Itaim Bibi, CEP: 04532-082, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação específica;  
e (ii) Gabriela Autilio lanhez, brasileira, solteira, nascida em 13/05/1994, engenheira, portadora do RG nº 545421007, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob 
nº 431.056.238-84, residente à Rua Pedra Gomes Cardim, 157, apto. 52, Vila Progredior, CEP: 05617-902, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de 
Diretora sem designação específica. Artigo 26º - Quaisquer conflitos, controvérsias, reivindicações ou litígios, que se originem ou se relacionem com  
este Estatuto Social, serão resolvidos pela arbitragem, de acordo com a Lei 9.307/1996 e com o regulamento de mediação e arbitragem do Centro  
de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, conforme previsto no Acordo de Sócios da Companhia. Artigo 27º - Os casos omissos nesse Estatuto 
serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei 6.404/76; Visto do advogado: Hélène Louise Plaisance - OAB/SP 360.661. 
JUCERN - Certifico o registro em 02/09/2019, sob nº 24355257. Protocolo: 19/155151-1 de 19/08/2019. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE II LTDA.
CNPJ/MF 24.894.829/0001-43 - NIRE 24200724291 (Em transformação)

Instrumento Particular da Terceira Alteração do Contrato Social da Sociedade Limitada 
Central Eólica Terra Santa SPE II Ltda.” e Transformação da Sociedade Limitada em 
Sociedade por Ações, sob a Denominação de “Central Eólica Terra Santa SPE II S.A.”

Eren Terra Santa Participações S.A. (nova denominação social da Eren Terra Santa Participações Ltda.), com sede na Rua Bandeira Paulista, nº 275, 1º andar, Itaim 
Bibi, CEP 04532-010, na cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.483.573/0001-70, com seu ato de constituição registrado na JUCESP em sessão 
de 06/04/2017, e sua 4ª Alteração ao Contrato Social e Transformação em Sociedade por Ações registrada em sessão de 14/03/2019 sob o NIRE 3530053326-7, neste 
ato representada por sua Diretora Sra. Gabriela Autilio lanhez, brasileira, solteira, nascida em 13/05/1994, engenheira, portadora do RG nº 545421007, expedido pela 
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 431.056.238-84, residente à Rua Pedro Gomes Cardim, 157, apto. 52, Vila Progredior, CEP: 05617-902, na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo. Na qualidade de única Sócia da sociedade empresária constituída sob a forma de limitada denominada Central Eólica Terra Santa SPE II Ltda. (em 
transformação), com sede na Propriedade Rural Capril Farias s/nº, Zona Rural, CEP 59.592-000, na Cidade de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 24.894.829/0001-43, com seu ato constitutivo registrado na JUCERN sob o NIRE 24200724291, em sessão de 30 de maio de 2016 (a “Sociedade”), 
decide alterar o Contrato Social da Sociedade, mediante as seguintes deliberações: I. Abertura de Filial: 1.l. A única Sócia resolve abrir uma filial da Sociedade, no 
endereço da Rua Tabapuã, nº 82, Edifício Tabapuã Concept Office, 10º andar, conjunto 1001 e 1002, Sala 7, CEP 04533-000, Cidade e Estado de São Paulo. I. ll. Em virtude 
da deliberação do item I.I. acima, a única Sócia decide alterar as Cláusulas 1.1. e 1.2. do Contrato Social, que devidamente renumeradas, passará a constar com a seguinte 
redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social na Propriedade Rural Capril Farias s/nº, Zona Rural, CEP 59.592-000, na Cidade de Caiçara do Norte, Estado do 
Rio Grande do Norte, podendo abrir filiais, sucursais ou estabelecimentos de qualquer natureza, no País ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria. Parágrafo 
Único: A Companhia possui filial localizada na Rua Tabapuã, nº 82, Edifício Tabapuã Concept Office, 10º andar, conj. 1001 e 1002, Sala 7, CEP 04533-000, Cidade e Estado 
de São Paulo.”. II. Alteração do Objeto Social: II.I. A única Sócia decide alterar o objeto social da Sociedade para: geração e comercialização de energia elétrica, de 
matriz eólica ao sistema interligado nacional (SIN) para suprimento de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada 
EOL Terra Santa II. II. II. Em decorrência da deliberação do item II.I. acima, a única Sócia decide alterar a Cláusula 2ª do Contrato Social, que devidamente renumerada, 
passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a geração e comercialização de energia elétrica, de matriz eólica ao sistema 
interligado nacional (SIN) para suprimento de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Terra Santa II, localizada 
no Município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte.”. III. Integralização do Capital Social: III.I. A única Sócia da Sociedade neste ato integraliza as 50.000 
(cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 cada, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, representativas de 100% do capital social da Sociedade, por 
meio de depósito bancário na conta da Sociedade. III. Aumento do Capital Social: IV. I. Considerando que o capital social restou totalmente subscrito e integralizado, 
nos termos do Capítulo III acima, a única Sócia resolve aumentar o capital social da Sociedade em R$ 1.413.167,00 (um milhão, quatrocentos e treze mil, cento e sessenta 
e sete reais), passando o capital social de R$ 50.000,00 (mil reais) para R$ 1.463.167,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e sete reais) por 
meio da emissão de 1.413.167 (um milhão, quatrocentas e treze mil, cento e sessenta e sete) novas quotas, com valor nominal e unitário de R$1,00 (um real) cada. IV. 
II. Ato contínuo, a única Sócia Eren Terra Santa Participações S.A., já qualificada, subscreve e integraliza integralmente neste ato as 1.413.167 (um milhão, quatrocentas 
e treze mil, cento e sessenta e sete) novas quotas, no valor de R$1,00 cada, em moeda corrente nacional, por meio de transferência bancária. IV. III. Em face das 
deliberações acima, fica alterado o quadro social da Sociedade conforme segue: Sócia - Nº de Quotas - Valor - R$ - Participação no Capital Social (%): Eren Terra 
Santa: 1.463.167 - R$ 1.463.167,00 - 100%; Total: 1.463.167 - R$ 1.463.167,00 - 100%. IV. Transformação de Tipo Societário e Aprovação do Estatuto Social: V.I. A 
única Sócia decide, transformar o tipo societário da Sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, com fulcro no artigo 220 e seguintes da 
Lei nº 6.404/76. V.II. Em virtude da deliberação acima: (a) fica alterada a denominação social da Central Eólica Terra Santa SPE II Ltda. para Central Eólica Terra 
Santa SPE II S.A. (doravante denominada “Companhia”); (b) cada 1 (uma) quota é convertida em 1 (uma) ação ordinária, nominativa e sem valor nominal e, portanto, 
a única Sócia Eren Terra Santa, atual quotista da Sociedade, passa à qualidade de única Acionista; (c) o capital social da Sociedade, atualmente de R$ 1.463.167,00 
(um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e sete reais) permanece inalterado, sendo agora dividido em 1.463.167 (um milhão, quatrocentas e 
sessenta e três mil, cento e sessenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente 
nacional, detidas integralmente pela única Acionista Eren Terra Santa, conforme o quadro abaixo: Acionista - Ações - Participação no Capital Social (%): Eren Terra 
Santa Participações Ltda. - 1.463.167 - 100%; Total - 1.463.167 - 100%. V.III. A presente transformação operar-se-á: i) sem nenhuma solução de continuidade; e ii) 
todos os bens, valores e direitos de propriedade da Companhia, assim como as obrigações de responsabilidade da Companhia permanecem inalterados. V.IV. Tendo 
em vista a transformação da Companhia ora aprovada, resolve a única Acionista aprovar o Estatuto Social da Companhia, o qual é parte integrante do presente na 
forma do Anexo I. V. Nomeação da Diretoria: VI.I. A única Acionista, decide, eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado 
de 3 (três) anos, que apresentaram nesta data suas declarações de desimpedimento, conforme os respectivos termos de posse devidamente arquivados na sede da 
Companhia: (i) Leandro Kenji Kawahira, brasileiro, solteiro, nascido em 13/05/1994, engenheiro, portador do RG nº 30.294.739-5, expedida pela SSP/SP, portador da 
CNH nº 04227049466, expedida pelo DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 370.558.248-85, residente à Rua Jesuíno Arruda, 657, apto. 74 - Itaim Bibi, CEP: 04532-082, 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (ii) Gabriela Autilio Ianhez, brasileira, solteira, nascida em 13/05/1994, 
engenheira, portadora do RG nº 545421007, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 431.056.238-84, residente à Rua Pedro Gomes Cardim, 157, apto. 52, Vila 
Progredior, CEP: 05617-902, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora sem designação específica. IV.II. Diante das deliberações acima, 
decide a Acionista, alterar a Cláusula 13ª do Contrato Social, que devidamente renumerada, passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 25º - A Diretoria 
da Companhia será composta por (i) Leandro Kenji Kawahira, brasileiro, solteiro, nascido em 13/05/1994, engenheiro, portador do RG nº 30.294.739-5, portador do 
CNH nº 04227049466, expedida pelo DETRAN/SP expedido pela SSP/SP, inscrito no CPE/MF sob nº 370.558.248-85, residente à Rua Jesuino Arruda, 657, apto. 74 - Itaim 
Bibi, CEP: 04532-082, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (ii) Gabriela Autilio Ianhez, brasileira, solteira, 
nascida em 13/05/1994, engenheira, portadora do RG nº 545421007, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 431.056.238-84, residente à Rua Pedro Gomes 
Cardim, 157, apto. 52, Vila Progredior, CEP: 05617-902, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora sem designação específica.”. E, por estarem 
assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em via única, perante as testemunhas abaixo. Rio Grande do Norte, 28 de junho de 2019. Acionista: 
Eren Terra Santa Participações S.A. - Diretora: Gabriela Autilio lanhez. Diretores: Leandro Kenji Kawahira, Gabriela Autilio Ianhez. Visto do Advogado: Hélène Louise 
Plaisance - OAB/SP 360.661. Testemunhas: Nome: Tatiana Cerqueira Ribeiro - CPF: 433.547.728-75; Nome: Patricia Rodrigues - CPF: 474.855.150-04. JUCERN - Certifico 
o Registro em 27/08/2019 sob n° 24300013159. Protocolo: 190387343 de 19/08/2019. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral. JUCESP nº 542.863/19-4 e JUCESP/
NIRE S/A nº 3590595976-0 em 11/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social da Central Eólica Terra Santa SPE II S.A. - Capítulo 
I - Denominação, Sede, Objeto Social e Duração: Artigo 1º - A Companhia tem a denominação de Central Eólica Terra Santa SPE II S.A. (a seguir designada 
simplesmente “Companhia”), sociedade por ações de capital fechado, que será regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social na Propriedade Rural Capril Farias s/nº, Zona Rural, CEP 59.592-000, na Cidade de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande 
do Norte, na Cidade de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, e foro jurídico no Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ nº 24.894.829/0001-43, 
podendo abrir filiais, sucursais ou estabelecimentos de qualquer natureza, no País ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria. Parágrafo Único: A Sociedade 
possui filial localizada na Rua Tabapuã, nº 82, Edifício Tabapuã Concept Office, 10º andar, conj. 1001 e 1002, Sala 7, CEP 04533-000, Cidade e Estado de São Paulo. Artigo 
3º - A Companhia tem por objeto a geração e comercialização de energia elétrica, de matriz eólica ao sistema interligado nacional (SIN) para suprimento de energia 
elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Terra Santa II, localizada no Município de Caiçara do Norte, Estado do Rio 
Grande do Norte. Artigo 4º - A Companhia terá duração por prazo indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 1.463.167,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e sete reais), dividido em 
1.463.167 (um milhão, quatrocentas e sessenta e três mil, cento e sessenta e sete) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária 
nominativa corresponde a 01 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 2º - Na proporção do número de ações que possuírem, a(s) Acionista(s) terão 
direito de preferência para a subscrição de aumento do capital, observadas as disposições do artigo 171 da Lei nº 6.404/76. 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 Único - Ficam dispensadas as formalidades de convocação se todos a(s) Acionista(s) 
comparecerem à Assembleia Geral, nos termos do Artigo 124, §4º a Lei nº 6.404/76. 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 a(s) Acionista(s) 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 composta de 2 (dois) membros, acionista ou não, 
residentes no país, ambos para o cargo de Diretor sem designação específica. 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. Parágrafo 1º - Os membros 
da Diretoria serão eleitos e destituídos pela Acionista. Paragrafo 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 2º deste artigo. Artigo 13º - Os 
atos do(s) diretor(es) estão sujeitos à prévia aprovação da Acionista, exceto para prática dos seguintes atos desde já autorizados: (i) Elaborar, anualmente, o relatório 
de administração e as demonstrações financeiras do exercício, bem como os balancetes mensais; (ii) Preparar o orçamento geral e os especiais da Companhia, inclusive 
os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anuais e plurianuais a que se referiam, a ser apresentado(s) aos sócios quotistas; (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) Abrir e movimentar as contas bancárias, observados 
os limites mencionados nos itens (v) e (vi) abaixo; (v) Realizar pagamentos de qualquer natureza pela Companhia em valor igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), observado o limite mensal de R$100.000,00 (cem mil reais) acima do qual será necessária a aprovação dos sócios quotistas; (vi) Praticar atos ou firmar contratos 
que representem a assunção de obrigações para a Companhia em valor igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) observado o limite mensal de R$100.000,00 
acima do qual será necessária aprovação do Conselho de Administração, exceto quando se tratar dos investimentos mencionados no item (iv) acima. Parágrafo Único: 
As aprovações de que tratam este Artigo 13 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 dispensada qualquer formalidade adicional. Artigo 14º - Os Diretores não farão jus a qualquer tipo de remuneração 
pelo desempenho de suas funções. Artigo 15º - 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 do Artigo 16º abaixo. Artigo 16º - As procurações 
outorgadas pela Companhia deverão especificar expressamente os poderes conferidos e conter prazo de validade limitado a no máximo 01 (um) ano, prazo previsto 
neste artigo não se aplica às procurações outorgadas (i) a 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) a instituições financeiras, agentes fiduciários ou agentes de garantia no âmbito de operações 
de endividamento contratadas pela Companhia ou por sociedades do seu grupo econômico, cujo prazo de validade poderá ser equivalente à vigência dos respectivos 
instrumentos de endividamento e/ou contratos acessórios. Artigo 17º - É vedada a utilização da denominação social pelos diretores ou procuradores, para atividades 
não compreendidas no objeto social, conforme definido neste Estatuto social, bem como para atos de mero favor e liberalidade, como aval, fiança ou outras garantias 
e obrigações de terceiros. Capítulo V - Do Conselho Fiscal: Artigo 18º - 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 da(s) Acionista(s), de acordo com a Lei das S.A. e pelas demais disposições legais 
que lhe forem aplicáveis. Capítulo VI - Do Exercício Social: Artigo 19º - O exercício social da Companhia terá início em l2 de janeiro e terminará em 31 de dezembro 
de cada ano. Artigo 20º - O balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras obrigatórias, de acordo com a legislação societária em vigor, deverão ser discutidos 
e vetados na Assembleia Geral a ser realizada até o dia 30 de abril do ano seguinte ao término do exercício social. Artigo 21º - 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 toda(s) as 
sua(s) Acionista(s); (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. Artigo 22º - A Diretoria poderá declarar dividendos à conta de lucros 
ou reservas de lucros, apurados em demonstrações financeiras anuais, semestrais e trimestrais. Artigo 23º - 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 VII - Dissolução, 
Liquidação e Extinção: Artigo 24º - 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. Artigo 25º - a Diretoria da Companhia será composta por (i) Leandro Kenji Kawahira, brasileiro, solteiro, nascido em 13/05/1994, engenheiro, portador 
do RG nº 30.294.739-5, portador da CNH nº 04227049466, expedida pelo DETRAN/SP, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 370.558.248-85, residente à Rua 
Jesuíno Arruda, 657, apto 74 - Itaim Bibi, CEP: 04532-082, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (ii) Gabriela 
Autilio Ianhez, brasileira, solteira, nascida em 13/05/1994, engenheira, portadora do RG nº 545421007, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 431.056.238-
84, residente à Rua Pedro Gomes Cardim, 157, apto. 52, Vila Progredior, CEP: 05617-902, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora sem 
designação específica. Artigo 26º - Quaisquer conflitos, controvérsias, reivindicações ou litígios, que se originem ou se relacionem com este Estatuto Social, serão 
resolvidos pela arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/1996 e com o regulamento de mediação e arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá, conforme previsto no Acordo de Sócios da Companhia. Artigo 27º - Os casos omissos nesse Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral 
e regulados de acordo com o que preceitua a Lei nº 6.404/76. Visto do Advogado: Hélène Louise Plaisance - OAB/SP 360.661
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O Fortaleza está em con-
tato com representantes do 
bilionário russo Ivan Savvi-
dis para formar uma possível 
parceria. O clube nordestino 
admite a existência de con-
versas em estágio inicial e 
se mostra interessado em 
avaliar as propostas. O em-
presário da área tabagista já 
foi presidente do Rostov, da 
Rússia, e desde 2012 é dono 
do PAOK, da Grécia.

O presidente do Fortale-
za, Marcelo Paz, recebeu um 
contato de representantes de 
Savvidis na semana passada. 
O Estado apurou que foi apre-
sentado ao clube tricolor uma 
ideia preliminar. A operação 
a ser firmada pode ser tanto 
uma compra, como no caso do 
Red Bull Bragantino, ou uma 
parceria para intercâmbio de 
jogadores jovens e de troca de 
experiências.

Nos últimos dias, Paz foi 
entrevistado pelo site grego 
Sport24 e revelou ter apre-
sentado a ideia ao técnico 
Rogério Ceni. O ex-goleiro 
demonstrou ter gostado da 
oportunidade, por possibilitar 
o aumento do investimento 
no elenco. “Nosso treinador, 
Rogério Ceni, está ciente e 
muito empolgado com a pers-
pectiva. Foi o primeiro conta-
to, porque sabemos que o pes-
soal do PAOK ama o futebol 
brasileiro. Eles conhecem o 
Fortaleza, a dinâmica do ti-
me”, disse o presidente.

Dentro do Fortaleza, o 
possível investimento do 
russo ainda é considerado 
distante. O clube avalia se 
tratar de uma conversa em 
estágio muito inicial, com a 
necessidade de mais análise 
e de discussões. “Houve sim 
uma procura, uma aborda-
gem, e nós vamos conduzir 
isso com muito profissionalis-
mo e muito cuidado para que 
seja algo bom para o clube”, 
afirmou Paz em entrevista à 
Rádio Verdes Mares, sobre a 
hipótese do novo investidor 
auxiliar o clube cearense.

Fortaleza abre 
conversas com 
bilionário para 
possível parceria

Verbas

Marcelo Paz, presidente do clube

JL Rosa / DN
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Com boas participações nas 
primeiras partidas do América 
nesta temporada, o volante César 
“de Aço” Sampaio, como vem sendo 
chamado, caiu nas graças da torcida 
americana e já é um dos pilares do 
elenco no Campeonato Potiguar. 

Contratado em 2019 para a 
disputa da Série D do Campeonato 
Brasileiro, o atleta fez apenas um 

jogo na temporada passada, o da eli-
minação diante da Jacuipense-BA.

Após a goleada de 7 a 0 sobre o 
Assu, na terceira rodada do Esta-
dual, que aconteceu no último do-
mingo, 12, o volante comemorou o 
resultado e afirmou que o elenco es-
tá acertando os últimos detalhes, o 
que dá mais confiança para o time.

“Grande vitória! Fizemos uma 
ótima partida, graças a Deus. Es-
tamos fazendo um bom saldo de 
gols, que será muito importante no 
decorrer da competição. Feliz pela 
partida e me sentindo muito bem. 
Estamos cada vez mais acertando 
os detalhes, fazendo o que o pro-
fessor está nos pedindo e isso quer 
dizer que o trabalho está sendo bem 

feito. Creio que assim vamos alcan-
çar nossos objetivos”, contou.

César Sampaio está fazendo 
jus ao apelido “de Aço”. De acordo 
com o Centro de Informação e De-
sempenho (CID) do Alvirrubro, que 
é gerenciado pelo fisiologista Igor 
Melo, somando os dois amistosos 
contra o Campinense-PB e as três 
primeiras partidas no Potiguar, o 
meio-campista esteve em campo 
por 403 minutos, o que representa 
84% do tempo nos cinco jogos.

Ainda segundo o CID america-
no, no Campeonato Potiguar, César 
Sampaio já correu uma média de 8 
Km nos três primeiros compromis-
sos e “desarmou” o adversário em 
17 oportunidades.

Volante tem bom 
início e ganha apoio 
da torcida americana

César  “de Aço” 
Sampaio foi um dos 
remanescentes do 
elenco alvirrubro da 
temporada de 2019

Xodó

O potiguar de Mossoró já en-
cerrou sua preparação para o duelo 
diante do ABC, nesta quarta-feira, 
15, válido pela quarta rodada do 
Campeonato Potiguar.

Durante os trabalhos, o técnico 
Luciano Quadros fez treinos leves 
com os atletas para evitar des-
gastes nos jogadores. O tempo de 
trabalho que o técnico teve, após 
a vitória diante do Globo no fim de 
semana, fez com que o comandante 
mudasse a logística de treinos. Ele 
teve de correr contra o tempo para 
finalizar a preparação.

Para o duelo de logo mais à noi-
te, Luciano Quadros não irá contar 
com dois atletas: os zagueiros Ale-
xandre, que se recupera de uma in-
fecção intestinal, e Roberto Júnior, 
que está voltando após torção no 
tornozelo direto.

Por outro lado, o comandante 
ganhou três reforços para a parti-
da: os recém-contratados Val Pa-
raíba, Kleber e Rodrigo Ramalho, 
tiveram os nomes publicados no 
Boletim Informativo Diário (BID) 
da Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF). Com isto, eles já estão 

na lista de relacionados para o jogo 
desta quarta-feira.

Após o último treino antes da 
partida, Luciano Quadros conver-
sou com a imprensa e falou de sua 
expectativa para o jogo diante do 
ABC, que é vice-líder da competição.

“Expectativa para mais um 
jogo importante dentro de uma 
competição curta. São sete jogos 
que nós temos e estamos indo para 
o quarto jogo. A expectativa é que a 
força do time de evoluir a cada jogo 
se faça mais uma vez neste quarto 

jogo, e que a gente melhore mais 
em termos técnicos, táticos e físi-
cos, para que a gente possa fazer 
um grande jogo, equilibrado contra 
uma grande equipe”, falou.

Uma vitória contra o ABC re-
presentaria para o time de Mossoró 
muito mais que os três pontos dis-
putados, já que a equipe ainda tem 
uma campanha inconsistente.

A partida entre ABC e Potiguar 
acontecerá logo mais às 20h, na 
Arena das Dunas, em Natal, com 
transmissão da 97 FM.

Técnico Luciano Quadros adotou a postura de  ter seus treinos de portões fechados

Potiguar de Mossoró encerra 
preparação para duelo contra o ABC

Últimos ajustes

Yhan Victor / Potiguar de Mossoró

Globo FC fortalece 
treinamentos de olho no jogo 
desta quarta, contra o América

Últimos detalhes

O Globo FC perdeu sua 
segunda partida em três dis-
putadas neste Campeonato 
Potiguar. No último fim de 
semana, o time foi derrotado 
por 2 a 1 para a equipe do 
Potiguar de Mossoró, no está-
dio Nogueirão, em Mossoró. 
O clube já retomou os trei-
namentos, de olho no líder 
do Campeonato Potiguar, o 
América.

Mesmo com novidades na 
equipe titular, o time de Ce-
ará-Mirim não conseguiu um 
bom resultado no seu último 
jogo. Mesmo melhor em al-
guns momentos, a equipe não 
imprimiu no placar o que foi 
apresentado dentro de campo.

O técnico Renatinho Poti-
guar ainda espera contar com 
alguns atletas que não foram 
regularizados para ter todo o 
elenco à disposição. Em três 
jogos, o time ceará-mirinense 
teve duas derrotas e uma vitó-

ria, sendo esta em casa.
A demora na regularização 

de atletas é o que vem atrapa-
lhado as ações de Renatinho 
Potiguar. Sempre após os 
jogos, ele ressalta a ausência 
dos jogadores e os improvisos 
que tem trabalhado.

Com apenas três pontos, 
a Águia precisa da vitória em 
casa para manter-se na briga 
pelo Campeonato Estadual. 
Por ter apenas oito clubes, 
em sete jogos os finalistas do 
turno já serão conhecidos, de 
acordo com regulamento da 
Federação Norte-Riogranden-
se de Futebol (FNF).

Na quarta rodada, o Glo-
bo volta a jogar em seus do-
mínios, desta vez contra a 
equipe do América, o líder do 
campeonato.

 O jogo acontecerá nesta 
quarta-feira, 15, no estádio 
Barrettão, às 20h, com trans-
missão da 97 FM.
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O presidente do ABC, Fernan-
do Suassuna, afirmou que poderá 
vender o ônibus pertencente ao 
clube, caso as finanças do alvinegro 
cheguem a uma situação emergen-
cial. A declaração do dirigente foi 
dada durante entrevista ao progra-
ma “Segunda Bola”, da 87 FM.

De acordo com Suassuna, devi-
do ao déficit acumulado que o time 
possui nas finanças, se a situação 
financeira for agravada, a venda 
do automóvel não está descartada. 
Segundo o presidente, os custos do 
veículo também influenciariam na 
decisão.

“Se o ABC precisar, vai vender 
o ônibus também. É um ônibus que 
está lá. Tem um motorista que tem 
um custo. Vocês sabem que moto-
rista desse veículo é mais caro. Se 
a gente não tiver condições, vamos 
fazer isso. Preciso que todos aju-
dem, em vez de ficar cornetando e 
fofocando”, contou.

Por determinação judicial, o 

ABC não pode negociar patrimô-
nios que estejam inscritos no Ca-
dastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) do clube. Conforme infor-
mado pelo membro da comissão 
executiva do time Wilton Gomes, 
há a possibilidade de o ônibus es-
tar no meio desses bens nominais 

ao alvinegro.
Com relação ao valor que o au-

tomóvel seria vendido, o presidente 
foi claro e afirmou que não seria 
entregue por um valor inferior ao 
seu custo. Para chegar a um mon-
tante equivalente ao custo do ôni-
bus, Suassuna disse que irá olhar 

na tabela de custos.
“Vamos ver pela tabela. Não 

será vendido por menos do que ele 
vale”, informou.

Um dos maiores problemas en-
frentados pelo clube, assim como 
grande parte dos times do futebol 
brasileiro, é a arrecadação de re-
ceitas para que o balanço seja po-
sitivo. Segundo Wilton Gomes, por 
não conseguir cobrir as despesas 
em aberto na temporada anterior, 
o clube teve que transferi-las para 
este ano.

“Eram R$ 3 milhões que preci-
sávamos em 2019. Como não con-
seguimos, pulou para 2020 e uma 
hora teremos que pagar”, relatou.

A maior problemática para 
os cofres do alvinegro estão nas 
dívidas trabalhistas. Um ponto 
de destaque nestes débitos é que 
boa parte dos atletas reclamantes 
pouco atuou pelo time e alguns 
tiveram breves passagens ainda 
em 2015.

Presidente do ABC, Fernando Suassuna falou possibilidade da venda do automóvel

Presidente do ABC diz que pode vender 
ônibus do clube para aliviar as finanças
Dirigente do clube alvinegro disse que decisão só seria tomada em caso de alguma emergência no 
balanço financeiro da equipe, com relação ao quantitativo de dívidas que o time tem acumuladas

Opção

José Aldenir / Agora RN

A próxima partida do 
Santa Cruz é contra um ad-
versário conhecido, desde que 
a equipe voltou ao futebol 
profissional, em 2015: o Assu. 
O alviverde é o time com o 
qual o Santa Cruz mais jogou. 
Ao todo foram oito confrontos, 
sendo quatro vitórias do clube 
do Oeste Potiguar, três empa-
tes e apenas uma vitória da 
equipe natalense.

Em 2015, quando os dois 
clubes estavam na 2ª divisão 
do Estadual, o primeiro en-
contro entre os times termi-
nou com a vitória do Assu por 
2 a 0. Na segunda partida, 
mais um triunfo do alviverde, 
dessa vez por 6 a 3. Com uma 
campanha invicta, o Cama-
leão do Vale foi campeão da 
Série B, enquanto o Santa 
Cruz ficou na divisão de aces-
so para 2016. 

O próximo confronto 
entre as equipes será nesta 
quinta-feira, 16, no Edgarzão, 
em Assu.

Santa Cruz tenta 
superar mau 
retrospecto 
contra o Assu

Expectativa


