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Fim de semana com 
música e alto astral
é com Rô Medeiros

Com dicas imperdíveis, 
a equipe do Over te 
prepara para o Enem

Horário nobre
tem Sávio Hackradt,
Osair e Antônio Melo

Top Show - 6h às 12h

Agora é Over - 15h às 17h

Sem Amarras - 18h às 19h

Anna Karinna Castro 
e Cláudia Angélica 
analisam noticiário

Descontração com
Daniel León, Alayde 
Passaia e Pedro Binderli

Papinha e Jota Régis 
comandam atração
sem papas na língua

Manhã Agora - 7h às 9h

Agora é Show - 9h às 11h

Comando 97 - 5h30 às 7h

Responsabilidade
social e entretenimento
com Jussier Ramalho

Irreverência com 
grande elenco liderado 
por Mafaldo Pinto

Daniela Freire 
comanda informação 
com imparcialidade

Tarde Agora - 16h às 17h

Agora Vai - 17h às 18h

Agora News - 14h30 às 16h

Renato Dantas prima 
pela verdade no debate 
dos assuntos públicos

Empreendedorismo 
com André de Paula 
e Giovani Magnus

O noticiário policial 
na voz marcante de 
Genésio Pitanga

A Hora é Agora - 12h às 13h30

Tudo Agora - 13h30 às 14h30

Patrulha Agora - 11h às 12h

ÚNICA RÁDIO DO RN FOCADA EM 
NOTÍCIA É SUCESSO ABSOLUTO

97 FM A MELHOR RÁDIO DO BRASIL>>>

>>>
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Elizabeth Produtos Cerâmicos Ltda.  CNPJ: 08.568.537/0001-64, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Licença de Regularização de Operação - LRO para a Extração de Argila localizada 
em Pedrinhas, Zona Rural, Ipanguaçu-RN

Elizabeth Produtos Cerâmicos Ltda 
Proprietário

CONCESSÃO DE RENOVAÇAO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

LADJANE LOPES FRANÇA MAGNUS, CNPJ 18.281.763/0001-13 torna público recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da 
Renovação da Licença de Operação nº 2019-135683/TEC/RLO-0193, com validade até 02/09/2025, 
para uma empresa que realiza Transporte de Cargas Perigosas, localizada a Rua Manoel Alexandre, 
nº 933, sala 01, Bairro Princesinha do Oeste, Pau dos Ferros/RN, CEP: 59.900-000.

LADJANE LOPES FRANÇA MAGNUS
 Representante legal

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CANOPUS AQUICULTURA LTDA, CNPJ 08.596.355/0001-05, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Re-
novação de Licença de Operação, nº 2018-122355/TEC/RLO-0401, com validade até 04/09/2025 
para uma empresa de criação de camarão, localizada na Fazenda Cachoeira, s/n, Zona Rural. 
CEP: 59.665-000. Carnaubais/RN.

PAULO EDUARDO CAMPIELO BARRETO RAMOS 
Proprietário

PEDIDO DE  LICENÇA PRÉVIA

BRUNO ALVES DE LUCENA, CPF: 054.551.654-45, torna público que está requerendo do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença Prévia,  para Posto de revenda de combustível líquido, com capacidade 60m3, localizado 
na Rodovia RN 269, Centro, Nova Cruz/RN;

BRUNO ALVES DE LUCENA
PROPRIETARIO

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 03.092.799/0001-81, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS, para extração mineral de Saibro numa área de 3,75 
(há) localizada na Vila Piauí – Lote 12, Zona Rural no Município de Serra do Mel/RN. 

DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Requerente/Proprietário

LICENÇA AMBIENTAL

L H DA COSTA COMBUSTÍVEIS, inscrito no CNPJ: 28.602.819/0003-00, torna público, con-
forme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 06/09/2019, através do 
Processo Administrativo Nº 041762/2019, a Renovação da Licença de Operação de um Posto 
de Revenda de Combustíveis com área construída de 418,72m², em um terreno de 4.000,00m², 
situado na Rua Eng. João Hélio Alves Rocha, 846, Planalto, Natal/RN., ficando estabelecido um 
prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

 

Eng.ª Maria Geny Formiga
Diretora de Empreendimentos

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado 
Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença de Operação do SAA para o bairro de Nova Parnamirim, no Estado do 
Rio Grande do Norte.

Lançada há nove meses, a rá-
dio Agora FM, que opera na frequ-
ência 97,9 FM e já disputa a lide-
rança na audiência com emissoras 
tradicionais do dial, virou sucesso 
no Rio Grande do Norte.

Com a proposta de ser uma 
emissora dedicada à informação 
com credibilidade - por isso, o slo-
gan “O som da notícia”, ela surgiu 
para veicular notícias e prestação 
de serviços. E as ondas da Agora 
FM já chegam a dezenas de mu-
nicípios. A frequência 97,9 MHz 
pode ser ouvida em um raio de 
aproximadamente 150 Km a par-
tir de Natal.

O jornalismo, inclusive, é o 

item essencial da sua programa-
ção. Hoje, 12 programas compõem 
a grade da emissora. O primeiro 
deles é o “Comando 97”, com Cyro 
Robson e Jota Régis. Na sequência 
vem o “Manhã Agora” com Anna 
Karinna Castro e Claudia Angéli-
ca. Depois, o “Agora é Show” come-
ça sob o comando de Daniel León, 
Pedro Binderli e Alayde Passaia, 
seguido do “Patrulha Agora”, com 
Genésio Pitanga.

Na parte da tarde, a progra-
mação começa com Renato Dan-
tas, comandando o “A Hora é 
Agora”. Em seguida, vem o “Tudo 
Agora”, com André de Paula e Gio-
vanni Magnus. Eles são seguidos 

pelo “Agora News”, com Daniela 
Freire; o “Tarde Agora”, com Jus-
sier Ramalho; o “Agora vai”, com 
a irreverência de Mafaldo Pinto; 
e o “Sem Amarras”, com Antonio 
Melo, Osair Vasconcelos e Sávio 
Hackradt.

Nos finais de semana, a pro-
gramação continua. Pela manhã, 
aos sábados e domingos, o radia-
lista Rô Medeiros comanda o “Top 
Show”, com música e muito alto 
astral. E à tarde, aos sábados, o 
professor Carlos André reúne um 
timaço de professores do Over 
Colégio e Curso para dar dicas se-
manais para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

97 FM
“O Som da Notícia” é 
sucesso em todo o RN

Estúdio da rádio Agora FM, de onde 12 programas levam informação com credibilidade aos ouvintes pela frequência 97,9 FM

José Aldenir / Agora RN
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Odontologicos para atendimento da populção do Municipio 
de Tangará, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 022/2019.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através da Portaria nº 011/2019, no uso de suas atribuições legais, torna 
público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em 
epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. Devendo ser observadas as seguintes 
disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 19/09/2019 das 08h00min até às 08h59min 
do dia 04/10/2019. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 04/10/2019, às 09h00min. INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 04/10/2019. LOCAL/SITE: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA 
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e 
retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal 
de Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 
12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 17 de Setembro de 2019.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PAULO VICTOR ALVES DE SOUZA ME, CNPJ: 10.764.387/0001-06, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LS para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na 
Rua Zacarias Gomes de Lima, 04 – Nova Betânia, Mossoró/RN.

Paulo Victor Alves De Souza
Propritário

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O. F. DA SILVA JÚNIOR EIRELI, 09.116.039/0001-43, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a con-
cessão da Renovação de Licença de Operação nº 2019-131315/TEC/RLO-0029, com validade 
até 04/09/2025, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Av. Alberto 
Maranhão, 1060, Bairro Alto da Conceição, CEP: 59.600-295, Mossoró/RN.

OTÁVIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR
PROPRIETÁRIO

LICENÇA AMBIENTAL

A MMVV – GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 17.324.595/0001-33, torna 
público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 28/08/2019, 
através do Processo Administrativo Nº 000000.032153/2019-46, a Licença Ambiental Simplifica-
da para funcionamento de um(a) escola com área construída de 1.305,65m2 em um terreno de 
1707,00m2, situado na Rua José Mauro de Vasconcelos, s/n – Capim Macio – Natal/RN, ficando 
estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MARIA ZILDA DA COSTA SILVA, CPF: 024.254.334-06, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a 
Renovação da Licença Simplificada nº 2011-047786/TEC/LS-0734, com validade até 07/11/2019, 
para a extração de areia no leito do Rio Piranhas-Açú em uma área de 13,51 ha., com volu-
me de extração de 1.200 m3/mês. A área localiza-se no Sítio Pendências de Cima, zona rural, 
Pendências/RN e está inserida junto a Agência Nacional de Mineração – ANM, sob processo n. 
848.602/2011, com área total de 41,60 ha.

Maria Zilda da Costa Silva
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

JANILSON DA SILVA PONTES, CNPJ 33.848.643/0001-49, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regu-
larização de Operação – LRO para uma PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA 
DE REVENDA, localizada na Rua Manoel Fortunato de Medeiros, N° 380 - Centro – Jaçanã/
RN - CEP: 59.225-000.

Janílson da Silva Pontes 
Proprietário

LICENÇA AMBIENTAL

Valdinei Lopes de Araújo, inscrito no CPF sob Nº 004.697.184-04, torna público conforme a reso-
lução conama Nº 237/97 que requere á semurb em 26/10/2018, através do processo administrativo 
Nº 032022 / 2018-88, a licença ambiental de operação para o funcionamento de um centro comercial: 
academia, loja de roupas e pizzaria com área construída de 555,99 m² em um terreno de 850,00 m² 
mas, situado a Av. Dr. João Medeiros Filho Nº 4767 no Bairro: Pajuçara, em Natal/RN, ficando estabe-
lecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimentos.

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: o Sr. JOSE ANGEL VILAR PONS, espanhol, arquiteto, nascido em Birmingham – EUA, no dia 
20/01/1973, filho de Jose Vilar Samper e Desamparados Pons Romani, portador da Cédula de identidade RNE 
n° G140099-1, válida até 24/04/2024, inscrito no CPF/MF sob o n° 714.579.194-35, e, a Sra. SILVANA AZE-
VEDO OLIVEIRA, brasileira, designer, nascida em Olinda-PE, no dia 15/12/1974, filha de Sidrach Faustino 
Oliveira e Eunice Azevedo Oliveira, portadora da cédula de identidade RG n° 387546078 – SSP-SP, inscrita 
no CPF/MF sob o n° 906.885.704-53, ambos residentes e domiciliados na Rua Mataripe, n° 35 – Jardim Brasil 
II – Olinda-PE, CEP: 53300-300, por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA 
BERNARDINO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Av. 
Nascimento de Castro, 1762, Lagoa Nova, Natal/RN.   
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado em Rua Projetada(nas proximidades da Rua Gafa-
nhotos), Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 2.400,00m² (dois mil e quatrocentos me-
tros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município  de Tibau do Sul/RN, n. 
1.0101.038.06.1040.0000.6 e sequencial n° 1.008965.9, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição:- ao 
NORTE, com o Sr. Paulo Artur Marinho, ao SUL, com o Sr. José Daniel Aran Fernandez, ao LESTE, com o Sr. 
José Daniel Aran Fernandez, e ao OESTE, com a Rua Projetada. Com as seguintes características:- Partindo 
do vértice inicial, V1, com Datum: SIRGAS 2000, MC=33°W e coordenadas UTM: N= 9.309.104,693 e E= 
272.962,717, seguindo com distancia de 30,17m e azimute de 145°20’52’’, chega-se ao vértice V2; confrontan-
do nesse trecho com Rua Projetada. Seguindo com distancia de 62,26m e azimute de 54°22’12’’, chega-se ao 
vértice V3; seguindo com distancia de 47,81m e azimute de 322°01’30’’ chega-se ao vértice V4; confrontando 
nesses trechos com José Daniel Aran Fernandez. Seguindo com distancia de 23,02m e azimute de 218°09’26’’ 
chega-se ao vértice V5; seguindo com distancia de 22,79m e azimute de 219°30’56’’ chega-se ao vértice 
V6; seguindo com distancia de 16,55m e azimute de 215°32’13’’ chega-se ao vértice inicial V1, confrontando 
nestes trechos com Paulo Artur Marinho, Totalizando uma área de 2.400,00m² e um perímetro de 202,60m. 
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.000,00. 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 Sr. Paulo Artur Marinho, bem como tercei-
ros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 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 even-
tuais 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 con-
frontantes 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, 18.09.2019

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

Central Geradora Eólica Acari S.A. - CNPJ nº 12.959.291/0001-29
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Relatório da Administração - Srs. Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonst. Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2018 e 2017. A íntegra das Demonst. Financeiras, incluindo as Notas Explicativas e o 
Relatório dos Auditores Independentes, encontra-se arquivada na sede da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários. Ceará Mirim, 24 de maio de 2019 A Administração

Balanço Patrimonial
Ativo 2018 2017
Circulante 8.466 4.209
 Caixa e equivalentes de caixa 5.776 1.011
 Contas a receber de clientes 2.489 2.780
 Impostos e contribuições a recuperar 153 142
 Outras contas a receber 47 276
Não circulante 130.743 136.854
 Depósitos judiciais 38 26
 Impostos e contribuições a recuperar 206 206
 Cauções e depósitos vinculados 2.549 2.520
 Partes relacionadas 12.675 12.747
 Imobilizado 115.162 121.195
 Intangível 113 160
Total do ativo 139.209 141.063

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante 69.176 72.582
 Fornecedores 1.586 1.794
 Empréstimos e financiamentos 67.000 70.069
 Partes relacionadas 274 216
 Impostos e contribuições a recolher 87 196
 IR e contribuição social a pagar 229 307

Não circulante

Patrimônio líquido 70.033 68.481
 Capital social 74.067 74.067
 Prejuízos acumulados (4.034) (5.586)
Total do passivo e PL 139.209 141.063

Demonstração do Resultado
2018 2017

Receita operacional líquida 24.185 27.176
Custo do serviços
 Custos de operação (2.872) (2.684)
 Depreciação e amortização (6.079) (6.080)
 Compra de energia elétrica (3.477) (4.200)
 Encargos e taxas setoriais (1.106) (2.082)
Lucro Bruto 10.651 12.130
(Despesas) receitas operacionais
 Serviços de terceiros (366) (318)
 Despesas com pessoal (892) (488)
 Depreciação e amortização (1)
 Despesas administrativas (135) (89)

2018 2017
 Impostos e taxas (16) (39)
 Outras receitas (despesas) 
  operacionais (13) 284
Lucro operacional antes dos 
 efeitos financeiros 9.228 11.480
 Resultado financeiro líquido (6.913) (8.789)
Lucro antes do IR e da CS 2.315 2.691
 IR e contribuição social - correntes (763) (1.006)
 IR e contribuição social - diferidos 961
Lucro líquido do exercício 1.552 2.646
Lucro líquido do exercício 
 por ação do capital social R$ 0,02 0,04

A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada uma vez que não há outros resultados abrangentes 
além do lucro do período.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das atividades 2018 2017
 operacionais
Atividades operacionais 15.387 16.348
(Prejuízo)/Lucro antes do IR e CS 2.315 2.691
Ajustes para reconciliar o lucro 
 com o caixa gerado pelas operações
 Depreciação e amortização 6.080 6.080
 Juros s/empréstimos e financiamentos 6.826 7.403
 Apropriação (amortização) de 
  custos sobre empréstimos 166 174
(Acréscimo)/decréscimo nos 
 ativos operacionais 451 (1.156)
 Contas a receber de clientes 291 (852)
 Impostos e CS compensáveis (29) (39)
 Depósitos judiciais (11) (10)
 Cauções e depósitos vinculados (29) (175)
 Outras contas a receber 229 (80)
Acréscimo nos passivos operacionais (318) 1.155
 Fornecedores (209) 281
 Impostos e contribuições a recolher (109) 874
Caixa gerado pelas ativ.  operacionais 15.520 16.347

2018 2017
(–) Juros pagos (5.600) (6.874)
(–) IR e contribuição social pagos (823) (867)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais 9.097 8.606
Atividades de investimento
 Aquisição de ativo imobilizado (7)
 Partes relacionadas 71 (5.973)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento 71 (5.980)
Atividades de financiamento
 Pagamento de empréstimos 
  e financiamentos (4.461) (3.953)
 Partes relacionadas 58 (192)
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades de financiamento (4.403) (4.145)
Variação
Redução de caixa e equiv. de caixa 4.765 (1.519)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 1.011 2.530
 no final do exercício 5.776 1.011

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social Lucro (Prejuízos) acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2016 74.067 (8.232) 65.835
Lucro líquido do exercício – 2.646 2.646
Em 31 de dezembro de 2017 74.067 (5.586) 68.481
Lucro líquido do exercício – 1.552 1.552
Em 31 de dezembro de 2018 74.067 (4.034) 70.033

Diretoria
André de Oliveira Câncio

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Contador
Luís Carlos Gomes da Silva Júnior 

CRC - 1SP291424/O-0

Central Geradora Eólica Albuquerque S.A. - CNPJ nº 12.960.216/0001-88
Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da Administração - Srs. Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonst. Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2018 e 2017. A íntegra das Demonst. Financeiras, incluindo as Notas Explicativas e o 
Relatório dos Auditores Independentes, encontra-se arquivada na sede da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários. Ceará Mirim, 24 de maio de 2019 A Administração

Balanço Patrimonial
Ativo 2018 2017
Circulante 4.582 3.437
 Caixa e equivalentes de caixa 2.334 1.452
 Contas a receber de clientes 1.876 1.652
 Impostos e contribuições a recuperar 122 113
 Outras contas a receber 250 220
Não circulante 131.921 138.409
 Depósitos judiciais 1.023 1.032
 Impostos e contribuições a recuperar 168 168
 Cauções e depósitos vinculados 2.220 2.149
 Outras contas a receber 72 76
 Imobilizado 112.730 118.541
 Intangível 15.707 16.443
Total do ativo 136.503 141.846

Passivo e patr. líquido 2018 2017
 (passivo a descoberto)
Circulante 77.542 80.262
 Fornecedores 194 484
 Empréstimos e financiamentos 57.542 60.100
 Partes relacionadas 19.572 19.405
 Impostos e contribuições a recolher 72 77
 IR e CS a pagar 155 188
 Outras contas a pagar 8 8
Não circulante 85.749 89.160
 Provisões para contingências 8.208 8.898
Patr. líquido (passivo a descoberto) 50.754 52.686
 Capital social 67.887 67.887
 Prejuízos acumulados (17.133) (15.201)
Total do passivo e patr. líquido   
 (passivo a descoberto) 136.503 141.846

Demonstração do Resultado
2018 2017

Receita operacional líquida 17.250 18.152
Custo do serviços
 Custos de operação (3.083) (2.656)
 Depreciação e amortização (5.895) (5.894)
 Compra de energia elétrica (1.311) (244)
 Encargos de uso da rede elétrica (1.013) (1.074)
Lucro bruto 5.949 8.284
(Despesas) receitas operacionais (1.358) (865)
 Serviços de terceiros (302) (342)
 Despesas com pessoal (863) (469)
 Despesas administrativas (170) (24)

2018 2017
 Impostos e taxas (13) (31)
 Outras despesas administrativas – (97)
 Outras receitas (despesas) operacionais (9) 98
Lucro (prejuízo) operacional 
 Antes dos efeitos financeiros 4.591 7.419
 Resultado financeiro líquido (5.990) (6.904)
Prejuízo antes do IR e da CS (1.399) 515
 Ir e contribuição social (533) (296)
Prejuízo líquido do exercício (1.932) 219
Prejuízo do exercício por ação 
 do capital social - R$ (0,03) 0,00

A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada uma vez que não há outros resultados abrangentes 
além do prejuízo do exercício.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2018 2017

Atividades operacionais 10.538 12.960
 Prejuízo antes do IR e da CS (1.399) 515
 Depreciações e amortizações 5.894 5.893
 Juros s/empréstimos e financiamentos 5.899 6.389
 Apropriação (amortização) de custos 
  sobre empréstimos 144 163
(Aumento) diminuição de ativos
 Clientes (224) (302)
 Impostos e CS compensáveis (21) 170
 Cauções e depósitos vinculados (71) (169)
 Outros créditos (26) 114
Aumento (diminuição) de passivos
 Fornecedores (291) (68)
 Outros tributos e contribuições sociais (5) 16
 Provisões (691) –
 Outros passivos operacionais – 2
Caixa gerado pelas ativ. operacionais 9.209 12.723

2018 2017
 (–) Juros pagos (4.807) (5.947)
 (–) IR e contribuição pagos (555) (571)
Caixa líquido gerado (aplicado nas)
  pelas atividades operacionais 3.847 6.205
 Adições ao imobilizado tangível (38) (1.049)
 Baixa de ativo imobilizado 1.040 –
 Aquisição de ativo intangível (349) (454)
 Depósitos judiciais 9 (13)
Caixa aplic. - ativ. de investimento 662 (1.516)
Atividades de financiamento
 Amortização de principal de empréstimos,
  financiamentos, debêntures (3.794) (3.335)
 Partes relacionadas 167 (95)
Caixa aplic. - ativ. de financiamento (3.627) (3.430)
Red. (aum.) nas disponibilidades 882 1.259
 Disponibilidades - início do exercício 1.452 193
 Disponibilidades - final do exercício 2.334 1.452

882 1.259

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social Prejuízos acumulados Total

Em 31/12/2016 67.887 (15.420) 52.467
Lucro líquido do exercício – 219 219
Em 31/12/2017 67.887 (15.201) 52.686
 Dividendos propostos – (1.932) (1.932)
Em 31/12/2018 67.887 (17.133) 50.754

Diretoria
André de Oliveira Câncio

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Contador
Luís Carlos Gomes da Silva Júnior

CRC - 1SP291424/O-0

A rádio Agora FM oferece 
aos internautas a transmis-
são de todos os seus progra-
mas através do Facebook 
e do YouTube. Para isso, a 
emissora adquiriu seis câ-
meras e equipamentos e sis-
tema de software avançados, 
que permitem a difusão de 
áudio e vídeo em altíssima 
qualidade. 

Além da oportunidade de 
acompanhar, nas telas dos 
computadores e dos celula-
res, todos os programas da 
rede, os ouvintes também po-
dem interagir pelo WhatsApp 
da rádio, através do número 
2030-0797.

Os 12 programas da Ago-
ra FM podem ser assistidos 
pela página do Jornal Agora 
RN no Facebook e pelo canal 
Agora TV no YouTube. As 
duas plataformas, além de 
áudio e vídeo em boas qua-
lidades, propiciam chats de 
interação que permitem o 
contato direto entre ouvintes/
telespectadores e jornalistas, 
dando mais dinamismo as 
transmissões.

Programação 
da Agora FM é 
transmitida nas 
redes sociais

Ao vivo
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O som da notícia
COMANDO 97 5H30 ÀS 7H

CYRO ROBSON 
E JOTA RÉGIS

As opiniões firmes de Cyro 
Robson, o Papinha, e Jota Régis, 
dois ícones do rádio potiguar, 
marcam o início da programação 
da Agora FM em todas as 
manhãs de segunda a sexta. 
Com a participação de repórteres 
espalhados em todas as regiões do 
Estado, eles lideram o Comando 
97 das 5h30 às 7h da manhã.

Além de narrar os fatos que 
marcaram a madrugada, como 
as ocorrências policiais, Papinha 
e Jota Régis antecipam também 
o que será destaque durante 
o dia. Os dois comentam os 
principais fatos da atualidade 
com irreverência, mas também 
com contundência, quando é 
necessário.

“Abordamos todos os temas, 
mas do nosso jeito, elogiando 
quando é bom e descendo o 
porrete quando a coisa ruim”, 
resume Cyro Robson.

O Comando 97 também 
apresenta, logo cedo, as 
manchetes dos principais jornais 
do País e recebe, ao vivo e por 
telefone, a participação dos 
ouvintes. Tudo com a marca de 
credibilidade da experiente dupla 
do rádio potiguar nas ondas da 
rádio Agora FM.

MANHÃ AGORA 7H ÀS 9H

ANNA KARINNA CASTRO 
E CLÁUDIA ANGÉLICA

Na sequência da programação, 
Anna Karinna Castro e Cláudia 
Angélica assumem, a partir das 
7h, o programa Manhã Agora. 
Até as 9h, as duas experientes 
jornalistas apresentam os 
principais destaques da manhã 
e analisam o noticiário nas áreas 
de política, economia, cidades, 
esportes e muito mais.

Anna Karinna e Cláudia 
Angélica também recebem 
convidados especiais, para 
comentários e entrevistas sobre 
os principais fatos da atualidade.

O Manhã Agora tem a 
participação, ainda, de um grupo 
de colunistas. Diariamente, o 
programa tem as colunas “A 
política como ela é”, com Sandro 
Pimentel; “Agora Brasil”, com 
Arthur Dutra e Emídio Melo; 
“Na adega”, com Simone Farret; 
“Papo cultura”, com Sérgio 
Villar; e “Política e cidadania”, 
com Robson Carvalho.

AGORA É SHOW 9H ÀS 11H

DANIEL LEÓN, 
ALAYDE PASSAIA E 
PEDRO BINDERLI

Notícia com descontração, 
música boa, curiosidades e muita 
participação dos ouvintes são 
as marcas do Agora é Show, a 
sua revista eletrônica diária na 
rádio Agora FM. Sob o comando 
de Daniel León, Alayde Passaia 
e Pedro Binderli, o programa é 
pura energia de 9h às 11h.

Além de comentarem o 
noticiário e atualizem ao vivo os 
principais fatos do dia, os três 
ainda discutem temas ligados 
a comportamento, saúde e 
bem-estar. Um dos destaques 
do programa é o quadro 
“Mundo Curioso”, no qual os 
apresentadores surpreendem 
com as notícias mais bizarras do 
Brasil e do mundo.

AGORA É OVER NO ENEM
15H ÀS 17H

CARLOS ANDRÉ E 
CONVIDADOS

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) está 
se aproximando, e a 97,9 FM 
tem disponibilizado um espaço 
importante para os estudos 
em sua grade de programação. 
Todos os sábados, das 15h às 
17h, o professor Carlos André, do 
Over Colégio e Curso, ao lado de 
professores convidados, dá um 
show de educação no dial com o 
Agora é Over no Enem.

Português, matemática, 
física, química, biologia e todas as 
demais disciplinas que compõem 
o Enem são abordadas durante 
os programas. Os ouvintes podem 
tirar dúvidas por telefone ou pelas 
transmissões ao vivo no Facebook 
e YouTube, que propiciam um 
melhor aprendizado com o 
audiovisual.

TUDO AGORA 13H30 ÀS 14H30

ANDRÉ DE PAULA E 
GIOVANI MAGNUS

André de Paula e Giovani 
Magnus comandam de 13h30 
às 14h30 um programa de 
economia diferente, onde temas 
como mercado, gestão, negócios e 
empreendedorismo são tratados 
de uma maneira leve com a 
participação de convidados 
especiais no Tudo Agora, uma 
revista ampla e bem diversificada 
do ambiente dos negócios.

André e Giovani dão, ainda, 
dicas sobre gestão empresarial e 
coach e recebem, todas as sextas-
feiras, uma atração cultural, 
que traz entretenimento e muita 
música para as suas tardes na 
rádio Agora FM.

TARDE AGORA 16H ÀS 17H

JUSSIER RAMALHO

Das 16h até às 17h, o clima 
fica mais ameno nos estúdios da 
97,7 FM. A chegada do programa 
Tarde Agora costuma trazer 
boas reflexões aos ouvintes. 
Sempre com convidados 
especiais, o escritor, palestrante 
e economista Jussier Ramalho 
leva bons temas aos lares do 
povo potiguar.

Com uma programação bem 
definida, a atração passeia, 
durante toda a semana, por 
debates importantes sobre 
comportamento, cidadania, 
educação, arte e música. Boas 
histórias de vida também são 
contadas como exemplos de 
sucesso pessoal.

SEM AMARRAS 18H ÀS 19H

SÁVIO HACKRADT, 
OSAIR VASCONCELOS
E ANTÔNIO MELO

No horário nobre da 97,9 
FM (18h às 19h), os jornalistas 
Antônio Melo, Osair Vasconcelos 
e Sávio Hackradt são os 
responsáveis por comentarem 
todo o noticiário do dia, local 
e nacional, com um estilo 
audacioso, polêmico e verdadeiro. 
Sem Amarras é a revista 
radiofônica mais completa do Rio 
Grande do Norte.

Com esse estilo consistente, 
o programa também 
realiza entrevistas com 
personalidades importantes 
dos setores econômico, político e 
administrativo do Estado, sempre 
mantendo a pegada de isenção e 
independência editorial.

AGORA VAI 17H ÀS 18H

MAFALDO PINTO

Os finais de tarde são 
sempre divertidos nas ondas 
da Agora FM. Sob o comando 
do comunicador e humorista 
Mafaldo Pinto, o Agora Vai se 
encarrega de fazer dos estúdios 
da rádio um verdadeiro palco 
para grandes apresentações. Das 
17h até as 18h, é a irreverência 
que toma conta da 97 FM.

Apresentando todo o seu 
catálogo de personagens, 
que varia desde o presidente 
“Boysonaro” até a extrovertida 
“Valesquinha”, Mafaldo diverte os 
ouvintes e contempla eles sempre 
com uma boa atração musical.

TOP SHOW 6H ÀS 12H

RÔ MEDEIROS

As manhãs de todos os 
finais de semana dos ouvintes 
da Agora FM estão bem 
conduzidas pelo radialista Rô 
Medeiros. Referência no Estado, 
ele comanda o Top Show aos 
sábados e domingos, sempre das 
6h às 12h, com um programa 
para lá de eclético.

Ao longo das seis horas de 
programação, Rô passeia por 
temas diversos, músicas de todos 
os estilos e, principalmente, 
muita informação, que varia 
desde o noticiário local e nacional 
até os principais resultados do 
esporte.

A HORA É AGORA
12H ÀS 13H30

RENATO DANTAS

Na hora do almoço, as 
informações e opiniões sempre 
contundentes são passadas de 
forma compassada e firme na 
voz grave de Renato Dantas, o 
Primo, sempre pronto para uma 
boa briga no programa que já tem 
uma audiência cativa: A Hora é 
Agora. Com convidados muito 
especiais, ele fala sem medo de 
tudo o que acontece na cidade, no 
Estado e no País.

Das 12h às 13h30, A Hora 
é Agora é o programa de 
discussões de assuntos públicos. 
Sempre primando pela verdade, 
o programa tem também as 
participações do jornalista 
Jalmir Oliveira e do advogado 
Fábio Hollanda, além do quadro 
“Primando pelo seu bem-viver” 
todas as segundas-feiras, sobre 
arquitetura.

AGORA NEWS 14H30 ÀS 16H

DANIELA FREIRE

As tardes da Agora FM 
são preenchidas com muita 
informação. O jornalístico Agora 
News se encarrega de levar até 
os ouvintes o noticiário completo 
e atualizado do dia, sempre das 
14h30 até as 16h, sob o comando 
da jornalista e colunista social 
Daniela Freire.

Além das notícias, o 
programa também conta 
com entrevistas diárias que 
abordam os cenários político 
local e nacional, assim como 
outros temas de amplo interesse 
público. Em todas as situações, 
o ouvinte é agraciado com um 
conteúdo de qualidade e um 
jornalismo isento, como deve ser.

 PATRULHA AGORA 11H ÀS 12H

GENÉSIO PITANGA

 Quem já não ouviu esta 
convocação: “Alôooo, Natal! 
Alôooo, Rio Grande do Norte!”? 
Com esse bordão inconfundível, 
todo mundo já sabe quem está 
chegando para dar as notícias 
policiais do dia. Genésio Pitanga 
comanda o programa o Patrulha 
Agora, das 11h ao meio-dia, 
comentando os assuntos da 
segurança pública com indignação 
e responsabilidade.

Grade de programação
da rádio Agora FM 
tem muita informação, 
credibilidade, 
entretenimento e 
variedade para os ouvintes

DANIEL LEÓN

OSAIR
VASCONCELOS

JUSSIER RAMALHO

CARLOS ANDRÉ

MAFALDO PINTO

RÔ MEDEIROS RENATO DANTAS ANNA KARINNA CASTRO DANIELA FREIRE GENÉSIO PITANGA
ANDRÉ DE PAULA

CLÁUDIA ANGÉLICA

GIOVANI MAGNUS

SÁVIO
HACKRADT

ANTÔNIO
MELO

ALAYDE
PASSAIA

PEDRO
BINDERLI

CYRO ROBSON

JOTA RÉGIS

Fotos: José Aldenir / Agora RN
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O som da notícia
COMANDO 97 5H30 ÀS 7H

CYRO ROBSON 
E JOTA RÉGIS

As opiniões firmes de Cyro 
Robson, o Papinha, e Jota Régis, 
dois ícones do rádio potiguar, 
marcam o início da programação 
da Agora FM em todas as 
manhãs de segunda a sexta. 
Com a participação de repórteres 
espalhados em todas as regiões do 
Estado, eles lideram o Comando 
97 das 5h30 às 7h da manhã.

Além de narrar os fatos que 
marcaram a madrugada, como 
as ocorrências policiais, Papinha 
e Jota Régis antecipam também 
o que será destaque durante 
o dia. Os dois comentam os 
principais fatos da atualidade 
com irreverência, mas também 
com contundência, quando é 
necessário.

“Abordamos todos os temas, 
mas do nosso jeito, elogiando 
quando é bom e descendo o 
porrete quando a coisa ruim”, 
resume Cyro Robson.

O Comando 97 também 
apresenta, logo cedo, as 
manchetes dos principais jornais 
do País e recebe, ao vivo e por 
telefone, a participação dos 
ouvintes. Tudo com a marca de 
credibilidade da experiente dupla 
do rádio potiguar nas ondas da 
rádio Agora FM.

MANHÃ AGORA 7H ÀS 9H

ANNA KARINNA CASTRO 
E CLÁUDIA ANGÉLICA

Na sequência da programação, 
Anna Karinna Castro e Cláudia 
Angélica assumem, a partir das 
7h, o programa Manhã Agora. 
Até as 9h, as duas experientes 
jornalistas apresentam os 
principais destaques da manhã 
e analisam o noticiário nas áreas 
de política, economia, cidades, 
esportes e muito mais.

Anna Karinna e Cláudia 
Angélica também recebem 
convidados especiais, para 
comentários e entrevistas sobre 
os principais fatos da atualidade.

O Manhã Agora tem a 
participação, ainda, de um grupo 
de colunistas. Diariamente, o 
programa tem as colunas “A 
política como ela é”, com Sandro 
Pimentel; “Agora Brasil”, com 
Arthur Dutra e Emídio Melo; 
“Na adega”, com Simone Farret; 
“Papo cultura”, com Sérgio 
Villar; e “Política e cidadania”, 
com Robson Carvalho.

AGORA É SHOW 9H ÀS 11H

DANIEL LEÓN, 
ALAYDE PASSAIA E 
PEDRO BINDERLI

Notícia com descontração, 
música boa, curiosidades e muita 
participação dos ouvintes são 
as marcas do Agora é Show, a 
sua revista eletrônica diária na 
rádio Agora FM. Sob o comando 
de Daniel León, Alayde Passaia 
e Pedro Binderli, o programa é 
pura energia de 9h às 11h.

Além de comentarem o 
noticiário e atualizem ao vivo os 
principais fatos do dia, os três 
ainda discutem temas ligados 
a comportamento, saúde e 
bem-estar. Um dos destaques 
do programa é o quadro 
“Mundo Curioso”, no qual os 
apresentadores surpreendem 
com as notícias mais bizarras do 
Brasil e do mundo.

AGORA É OVER NO ENEM
15H ÀS 17H

CARLOS ANDRÉ E 
CONVIDADOS

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) está 
se aproximando, e a 97,9 FM 
tem disponibilizado um espaço 
importante para os estudos 
em sua grade de programação. 
Todos os sábados, das 15h às 
17h, o professor Carlos André, do 
Over Colégio e Curso, ao lado de 
professores convidados, dá um 
show de educação no dial com o 
Agora é Over no Enem.

Português, matemática, 
física, química, biologia e todas as 
demais disciplinas que compõem 
o Enem são abordadas durante 
os programas. Os ouvintes podem 
tirar dúvidas por telefone ou pelas 
transmissões ao vivo no Facebook 
e YouTube, que propiciam um 
melhor aprendizado com o 
audiovisual.

TUDO AGORA 13H30 ÀS 14H30

ANDRÉ DE PAULA E 
GIOVANI MAGNUS

André de Paula e Giovani 
Magnus comandam de 13h30 
às 14h30 um programa de 
economia diferente, onde temas 
como mercado, gestão, negócios e 
empreendedorismo são tratados 
de uma maneira leve com a 
participação de convidados 
especiais no Tudo Agora, uma 
revista ampla e bem diversificada 
do ambiente dos negócios.

André e Giovani dão, ainda, 
dicas sobre gestão empresarial e 
coach e recebem, todas as sextas-
feiras, uma atração cultural, 
que traz entretenimento e muita 
música para as suas tardes na 
rádio Agora FM.

TARDE AGORA 16H ÀS 17H

JUSSIER RAMALHO

Das 16h até às 17h, o clima 
fica mais ameno nos estúdios da 
97,7 FM. A chegada do programa 
Tarde Agora costuma trazer 
boas reflexões aos ouvintes. 
Sempre com convidados 
especiais, o escritor, palestrante 
e economista Jussier Ramalho 
leva bons temas aos lares do 
povo potiguar.

Com uma programação bem 
definida, a atração passeia, 
durante toda a semana, por 
debates importantes sobre 
comportamento, cidadania, 
educação, arte e música. Boas 
histórias de vida também são 
contadas como exemplos de 
sucesso pessoal.

SEM AMARRAS 18H ÀS 19H

SÁVIO HACKRADT, 
OSAIR VASCONCELOS
E ANTÔNIO MELO

No horário nobre da 97,9 
FM (18h às 19h), os jornalistas 
Antônio Melo, Osair Vasconcelos 
e Sávio Hackradt são os 
responsáveis por comentarem 
todo o noticiário do dia, local 
e nacional, com um estilo 
audacioso, polêmico e verdadeiro. 
Sem Amarras é a revista 
radiofônica mais completa do Rio 
Grande do Norte.

Com esse estilo consistente, 
o programa também 
realiza entrevistas com 
personalidades importantes 
dos setores econômico, político e 
administrativo do Estado, sempre 
mantendo a pegada de isenção e 
independência editorial.

AGORA VAI 17H ÀS 18H

MAFALDO PINTO

Os finais de tarde são 
sempre divertidos nas ondas 
da Agora FM. Sob o comando 
do comunicador e humorista 
Mafaldo Pinto, o Agora Vai se 
encarrega de fazer dos estúdios 
da rádio um verdadeiro palco 
para grandes apresentações. Das 
17h até as 18h, é a irreverência 
que toma conta da 97 FM.

Apresentando todo o seu 
catálogo de personagens, 
que varia desde o presidente 
“Boysonaro” até a extrovertida 
“Valesquinha”, Mafaldo diverte os 
ouvintes e contempla eles sempre 
com uma boa atração musical.

TOP SHOW 6H ÀS 12H

RÔ MEDEIROS

As manhãs de todos os 
finais de semana dos ouvintes 
da Agora FM estão bem 
conduzidas pelo radialista Rô 
Medeiros. Referência no Estado, 
ele comanda o Top Show aos 
sábados e domingos, sempre das 
6h às 12h, com um programa 
para lá de eclético.

Ao longo das seis horas de 
programação, Rô passeia por 
temas diversos, músicas de todos 
os estilos e, principalmente, 
muita informação, que varia 
desde o noticiário local e nacional 
até os principais resultados do 
esporte.

A HORA É AGORA
12H ÀS 13H30

RENATO DANTAS

Na hora do almoço, as 
informações e opiniões sempre 
contundentes são passadas de 
forma compassada e firme na 
voz grave de Renato Dantas, o 
Primo, sempre pronto para uma 
boa briga no programa que já tem 
uma audiência cativa: A Hora é 
Agora. Com convidados muito 
especiais, ele fala sem medo de 
tudo o que acontece na cidade, no 
Estado e no País.

Das 12h às 13h30, A Hora 
é Agora é o programa de 
discussões de assuntos públicos. 
Sempre primando pela verdade, 
o programa tem também as 
participações do jornalista 
Jalmir Oliveira e do advogado 
Fábio Hollanda, além do quadro 
“Primando pelo seu bem-viver” 
todas as segundas-feiras, sobre 
arquitetura.

AGORA NEWS 14H30 ÀS 16H

DANIELA FREIRE

As tardes da Agora FM 
são preenchidas com muita 
informação. O jornalístico Agora 
News se encarrega de levar até 
os ouvintes o noticiário completo 
e atualizado do dia, sempre das 
14h30 até as 16h, sob o comando 
da jornalista e colunista social 
Daniela Freire.

Além das notícias, o 
programa também conta 
com entrevistas diárias que 
abordam os cenários político 
local e nacional, assim como 
outros temas de amplo interesse 
público. Em todas as situações, 
o ouvinte é agraciado com um 
conteúdo de qualidade e um 
jornalismo isento, como deve ser.

 PATRULHA AGORA 11H ÀS 12H

GENÉSIO PITANGA

 Quem já não ouviu esta 
convocação: “Alôooo, Natal! 
Alôooo, Rio Grande do Norte!”? 
Com esse bordão inconfundível, 
todo mundo já sabe quem está 
chegando para dar as notícias 
policiais do dia. Genésio Pitanga 
comanda o programa o Patrulha 
Agora, das 11h ao meio-dia, 
comentando os assuntos da 
segurança pública com indignação 
e responsabilidade.

Grade de programação
da rádio Agora FM 
tem muita informação, 
credibilidade, 
entretenimento e 
variedade para os ouvintes

DANIEL LEÓN

OSAIR
VASCONCELOS

JUSSIER RAMALHO

CARLOS ANDRÉ

MAFALDO PINTO

RÔ MEDEIROS RENATO DANTAS ANNA KARINNA CASTRO DANIELA FREIRE GENÉSIO PITANGA
ANDRÉ DE PAULA

CLÁUDIA ANGÉLICA

GIOVANI MAGNUS

SÁVIO
HACKRADT

ANTÔNIO
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ALAYDE
PASSAIA

PEDRO
BINDERLI

CYRO ROBSON

JOTA RÉGIS
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CONCESSAO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Green Mix VII Empreendimentos S.A., 07.526.360/0001-70, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LI - Licença de Instalação, com prazo de validade até 16/09/2023, em favor do empreendimento 
Central Eólica Jacarandá I, com potência de 24,255 MW, localizada na Fazenda Angico de 
Fora, Zona Rural no Município de São Miguel do Gostoso/RN.

 
Ranier Messias

Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

Fabio Maciel Dantas, CNPJ 15.479.978/0001-55, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
de Operação (LO) para o posto de combustível, localizado na Rua Tabelião Edson Apolônio da 
Costa, nº 25, bairro Zona Urbana, Encanto/RN, CEP 59905-000. 

Fabio Maciel Dantas - Proprietário

PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EÓLICA MUNDO NOVO S/A, 14.791 036/0001-45, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LS (Licença Simplificada) para licenciamento da Linha de Transmissão do COMPLEXO MUNDO 
NOVO , localizado no Município de São Miguel do Gostoso /RN.

 POLIMIX ENERGIA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS)

AGNALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO ME, CNPJ 07.151.522/0001-33, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Li-
cença Simplificada para uma Fábrica de produtos de padaria e confeitaria, localizada na Avenida 
Silvio Bezerra de Melo, 501, Centro, Município de Lagoa Nova-RN59.390.000.

Agnaldo Oliveira do Nascimento 
Proprietário

PEDIDO LICENÇA PRÉVIA 

CENTRAL EÓLICA MUNDO NOVO S/A, 14.791 036/0001-45, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a LP (Licença Prévia) para licenciamento do SUBESTAÇÃO 230 KV do COMPLEXO MUNDO 
NOVO , localizado no Município de São Miguel do Gostoso /RN. 

POLIMIX ENERGIA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO

BLUE ROAD TRANSPORTES - EIRELI, CNPJ 01.446.898/0002-70, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para TRANSPORTE DE CAR-
GAS PERIGOSAS, localizada a Avenida Coronel Estevam, 2594, Dix-Sept Rosado, Natal CEP 
59.052-200, Natal/RN.

MONA LISA BRASIL FLOR
REPRESENTANTE LEGAL

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 ordinário.
Solicitantes: o Sr. MARCELO DOS SANTOS MACHADO, brasileiro, casado, engenheiro, portador do 
CPF/MF n° 697.055.779-00, RG n° 4371244-6, e a sua esposa, a Sra. GIZELI GONÇALVES HONORA-
TO MACHADO, brasileira, casada, professora, portadora do RG n° 8.277.884-5, e inscrita sob o CPF/MF 
n° 040.247.829-08, ambos residentes e domiciliados na Est. Do Corrêa, 240 – MED – 02, Jardim Eldorado, 
Paranaguá/PR, CEP: 83.206-365, 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 esquina da Rua Tatui com a Rua Cardeal Vermelho, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 733,56m² (setecentos e trinta e três metros e cinquenta 
e seis decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, número 1.0101.022.08.2008.0000.2 e sequencial número 1.008301.4, CEP: 59.178-000. Tendo as 
seguintes descrição:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 6,38m, com a Vilaplana Empreendimentos Imobiliário 
Ltda; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 64,30m, com o Sr. Emmanoel Nicolas Basaure Grego; Ao Sul, do ponto 
P3 ao P4 com 18,10m, com a Rua Cardeal Vermelho; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 69,43m, com a Rua 
Tatui. Com as Seguintes Coordenadas Geográficas:
P1/-6/14/23,7348/0,00000/-35/02/38,6262/0,00000/273837,620/9309832,330/25/
P2/-6/14/23,5889/0,00000/-35/02/38,4786/0,00000/273842,140/9309836,830/25/
P3/-6/14/25,5085/0,00000/-35/02/37,6460/0,00000/273867,970/9309777,950/25/
P4/-6/14/25,9231/0,00000/-35/02/38,0639/0,00000/273855,170/9309765,160/25/. Memorial correspondente 
ao serviço registrado no CREA/RN com ART n° RN20190241529. Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 58.640,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cien-
tes da tramitação do procedimento acima, podendo 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 exis-
tentes; 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, 18.09.2019

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

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.
Solicitante: o Sr. MOISÉS SAMPAIO BARBOSA, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF/MF n° 
864.267.457-15, RG n° 067074302, residente e domiciliado na Av. Baía dos Golfinhos, n° 1094, 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 Av. Baía dos Golfinhos, com Fundos para Rua 
Araras, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 503,96m² (quinhentos e três metros e noventa 
e seis decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, números 1.0101.014.02.0140.0000.8, 1.0101.014.02.0140.0001.6 e 1.0101.014.03.0433.0000.4 e 
sequenciais números 1.000556.0, 1.005225.9 e 1.000537.4, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição 
do perímetro:- Ao norte, do ponto P1 ao P2 com 22,04m, do P2 ao P3 com 5,89m, do P3 ao P4 com 8,25m, 
do P4 ao P5 com 23,78m com o Sr. Cicero Lourenço dos Santos com limite total Norte com 59,96m; Ao Leste, 
do ponto P5 ao P6 com 7,65m, com a Avenida Baía dos Golfinhos; Ao Sul, do ponto P6 ao P7 com 21,52m, 
do P7 ao P8 com 8,98m com o Sr. Fernando Garcia Caldu, do ponto P9 ao P10 com 8,20m com o Sr. Cicero 
Lourenço dos Santos, do ponto P10 ao P11 com 5,00m, do ponto P11 ao P12 com 5,97m do ponto P12 ao 
P13, com 4,41m com o Sr. Elias Manoel Barbosa, do ponto P13 ao P14 com 25,28m, com Cicero Barbosa, 
totalizando um limite sul com 90,66m.; Ao Oeste, do ponto P14 ao P1 com 6,80m com a Rua Araras. Memorial 
correspondente ao serviço registrado no CREA-RN n° RN20190257443’ Imóvel não registrado no cartório. O 
valor atribuído a este imóvel é R$ 200.000,00. A requerente alega 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 Sr. Elias Manoel Barbosa, o Sr. Fernando 
Garcia Caldu, o Sr. Cicero Barbosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tra-
mitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reco-
nhecimento 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, 18.09.2019

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

Central Geradora Eólica Anemoi S.A. - CNPJ nº 12.959.327/0001-74
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da Administração - Srs. Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonst. Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2018 e 2017. A íntegra das Demonst. Financeiras, incluindo as Notas Explicativas e o Relatório 
dos Auditores Independentes, encontra-se arquivada na sede da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários. Ceará Mirim, 24 de maio de 2019 A Administração

Balanço Patrimonial
Ativo 2018 2017
Circulante 7.660 3.603
 Caixa e equivalentes de caixa 5.309 971
 Contas a receber de clientes 2.211 2.507
 Impostos e contribuições a recuperar 111 100
 Outras contas a receber 29 25
Não circulante 119.015 125.096
 Cauções e depósitos vinculados 2.461 2.421
 Impostos e contribuições a recuperar 371 371
 Partes relacionadas 1.435 1.479
 Imobilizado 114.641 120.674
 Intangível 107 151
Total do ativo 126.675 128.699

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante 66.267 69.399
 Fornecedores 1.000 1.205
 Empréstimos e financiamentos 64.689 67.604
 Partes relacionadas 274 209
 Impostos e contribuições a recolher 89 125
 IR e CS a pagar 215 256
Não circulante
Patrimônio líquido 60.408 59.300
 Capital social 69.056 69.056
 Prejuízos acumulados (8.648) (9.756)
Total do passivo e PL 126.675 128.699

Demonstração do Resultado
2018 2017

Receita operacional líquida  23.094  23.633
Custo do serviços
 Custos de operação (2.683) (2.682)
 Depreciação e amortização (6.078) (6.078)
 Compra de energia elétrica (3.371) (3.031)
 Encargos e taxas setoriais (1.111) (1.164)
Lucro Bruto 9.852 10.678
(Despesas) receitas operacionais
 Serviços de terceiros (340) (323)
 Despesas com pessoal (863) (299)
 Despesas administrativas (134) (195)

2018 2017
 Impostos e taxas (19) (23)
 Outras receitas (despesas) operacionais (3) 190
Lucro operacional antes dos 
 efeitos financeiros 8.494 10.028
 Resultado financeiro líquido (6.662) (8.012)
Lucro antes do IR e da CS 1.831 2.016
 IR e CS - Corrente (723) (846)
 IR e CS - diferido – 777
Lucro (prejuízo) líquido do  exercício 1.108 1.947
Lucro (Prejuízo) do exercício por 
 ação do capital social R$ 0,02 0,03

A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada uma vez que não há outros resultados abrangentes 
além do prejuízo do exercício.

Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa das ativ. operacionais 2018 2017
Atividades operacionais 14.679 15.428
 Lucro antes do IR e da CS 1.831 2.016
  Depreciações e amortizações 6.078 6.079
  Juros, var. mon. e cambiais de empréstimos,
   financiamentos e encargos de dívidas 6.614 7.167
  Apropriação (amortização) de 
   custos sobre empréstimos 156 166
 (Acréscimo)/Decréscimo dos
  ativos operacionais 226 (352)
  Clientes 296 (793)
  Impostos e CS compensáveis (26) 367
  Cauções e depósitos vinculados (40) (181)
  Outros créditos (4) 255
 Acréscimo/(decréscimo) dos
  passivos operacionais (240) 320
  Fornecedores (204) 269
  Outros tributos e contr. sociais (36) 51

Caixa líquido gerado pelas 2018 2017
 atividades operacionais 14.665 15.396
 (–) juros pagos (5.404) (6.665)
 (–) IR e contribuição pagos (750) (735)
Caixa líquido gerado (aplicado nas) 
 pelas atividades operacionais 8.511 7.996
Atividades de investimento
 Partes relacionadas 43 (1.479)
Caixa aplic. - ativ. de investimento 43 (1.479)
Atividades de financiamento
 Amortização de principal de 
  empréstimos, financiamentos (4.281) (3.774)
 Partes relacionadas 65 (3.972)
Caixa aplic. - ativ. de financiamento (4.216) (7.746)
Red. (aum.) nas disponibilidades 4.338 (1.229)
Disponibilidades - início do exercício 971 2.200
Disponibilidades - final do exercício 5.309 971
Variação 4.338 (1.229)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social subscrito Lucros (Prejuízos) acumulados Total

Em 31/12/2016 69.056 (11.703) 57.353
Prejuízo líquido do exercício – 1.947 1.947
Em 31/12/2017 69.056 (9.756) 59.300
Lucro líquido do exercício – 1.108 1.108
Em 31/12/2018 69.056 (8.648) 60.408

Diretoria
André de Oliveira Câncio

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Contador
Luís Carlos Gomes da Silva Júnior  

CRC - 1SP291424/O-0

Central Geradora Eólica Apeliotes S.A. - CNPJ nº 12.959.413/0001-87
Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da Administração - Srs. Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonst. Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2018 e 2017. A íntegra das Demonst. Financeiras, incluindo as Notas Explicativas e o 
Relatório dos Auditores Independentes, encontra-se arquivada na sede da Cia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários. Ceará Mirim, 24 de maio de 2019 A Administração

Demonstração dos Resultados
2018 2017

Receita operacional líquida 29.705 24.177
Custo do serviços
 Custos de operação (2.736) (2.600)
 Depreciação e amortização (6.181) (6.181)
 Compra de energia elétrica (10.204) (3.245)
 Encargos de uso da rede elétrica (1.114) (1.167)
Lucro bruto 9.470 10.984
(Despesas) receitas operacionais
 Serviços de terceiros (312) (326)
 Despesas com pessoal (862) (414)
 Despesas administrativas (120) (54)

2018 2017
 Impostos e taxas (9) (22)
 Outras receitas (despesas) operacionais (6) 182
Lucro operacional antes dos 
 resultado financeiro 8.161 10.350
 Resultado financeiro líquido (6.544) (7.845)
Lucro antes do IR e da CS 1.617 2.505
 IR e CS - correntes (938) (859)
 IR e CS - diferidos – 624
Lucro líquido do exercício 679 2.270
Lucro do exercício por ação 
 do capital social R$ 0,01 0,03

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social subscrito Lucros (Prejuízos) acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2016 73.770 (10.289) 63.481
Lucro líquido do exercício – 2.270 2.270
Em 31 de dezembro de 2017 73.770 (8.019) 65.751
Lucro líquido do exercício – 679 679
Em 31 de dezembro de 2018 73.770 (7.340) 66.430

Demonstração do Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa da atividades 2018 2017
 operacionais
Atividades operacionais
 Lucro antes do IR e da CS 1.617 2.504
  Despesas (receitas) que não 
   afetam as disponibilidades
   Depreciação e amortização 6.180 6.181
   Juros s/empréstimos e financiamentos 6.604 7.147

14.401 15.832
  (Acréscimo)/decréscimo nos ativos operacionais
   Contas a receber - clientes (6.015) (1.329)
   Impostos a recuperar (29) 358
   Partes relacionadas 164 (3.762)
   Cauções e depósitos vinculados (42) (184)
   Outras contas a receber (2.226) 158

(8.148) (4.759)
  Acréscimo/(decréscimo) nos passivos operacionais
   Fornecedores 6.244 476

2018 2017
   Impostos e contribuições a recolher 177 82

6.421 558
Caixa gerado pelas atividades 
 operacionais 12.674 11.631
  (–) juros pagos (5.251) (6.503)
  (–) IR e contribuição pagos (763) (755)
Caixa líquido gerado atividades 
 operacionais 6.660 4.373
Atividades de financiamento
 Pagamento de empréstimos (4.140) (3.634)
 Partes relacionadas 58 (1.959)
Caixa aplicado nas atividades de 
 financiamento (4.082) (5.593)
Aumento (redução) nas 
 disponibilidades 2.578 (1.220)
  Disponibilidades no início exercício 855 2.075
  Disponibilidades no final exercício 3.433 855
Variação 2.578 (1.220)

Balanço Patrimonial
Ativo 2018 2017
Circulante 14.749 3.901
 Caixa e equivalentes de caixa 3.433 855
 Contas a receber de clientes 8.944 2.929
 Impostos e contribuições a recuperar 120 92
 Outras contas a receber 2.252 25
Não circulante 123.205 129.508
 Depósitos judiciais 16 15
 Cauções e depósitos vinculados 2.389 2.348
 Impostos e contribuições a recuperar 228 228
 Partes relacionadas 3.598 3.762
 Imobilizado 116.671 122.808
 Intangível 303 347
Total do ativo 137.954 133.409

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante 71.524 67.658
 Fornecedores 7.625 1.381
 Empréstimos e financiamentos 62.869 65.656
 Partes relacionadas 274 216
 Impostos e contribuições a recolher 330 153
 IR e CS a pagar 426 252
Patrimônio líquido 66.430 65.751
 Capital social 73.770 73.770
 Prejuízos acumulados (7.340) (8.019)
Total do passivo e patrimônio
 líquido 137.954 133.409

Diretoria
André de Oliveira Câncio

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Contador
Luís Carlos Gomes da Silva Júnior

CRC - 1SP291424/O-0

Central Geradora Eólica Arena S.A. - CNPJ nº 11.781.913/0001-09 
Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da Administração - Srs. Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonst. Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2018 e 2017. A íntegra das Demonstr. Financeiras, incluindo as Notas  Explicativas 
e o Relatório dos Auditores Independentes, encontra-se arquivada na sede da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários. Ceará Mirim, 24 de maio de 2019 A Administração

Demonstração do Resultado
2018 2017

Receita operacional líquida 23.145 23.330
 Custo do serviços
 Custos de operação (2.509) (2.566)
 Depreciação e amortização (6.153) (6.153)
 Compra de energia elétrica (6.523) (5.491)
 Encargos de uso da rede elétrica (1.116) (1.174)
Lucro bruto 6.845 7.946
(Despesas) receitas operacionais
 Serviços de terceiros (326) (289)
 Despesas com pessoal (876) (504)
 Despesas administrativas (114) (100)

2018 2017
 Impostos e taxas (13) (22)
 Outras receitas (despesas) operacionais (4) 133
Lucro operacional antes 
 dos efeitos financeiros 5.511 7.164
 Resultado financeiro líquido (6.496) (7.560)
Prejuízo antes do IR e da contribuição (985) (396)
 IR e CS - correntes – (816)
 IR e CS - diferidos (722) 459
Prejuízo do exercício (1.708) (753)
Prejuízo do exercício por ação 
 do capital social R$ (0,03) (0,01)

A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada uma vez que não há outros resultados abran-
gentes além do prejuízo do exercício.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social subscrito Prejuízos acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2016 62.183 (13.172) 49.011
Prejuízo do exercício – (753) (753)
Em 31 de dezembro de 2017 62.183 (13.925) 48.258
Prejuízo do exercício – (1.708) (1.708)
Em 31 de dezembro de 2018 62.183 (15.633) 46.550

Balanço Patrimonial
Ativo 2018 2017 
Circulante 4.836 2.858 
 Caixa e equivalentes de caixa 2.634 839 
 Contas a receber de clientes 2.052 1.884 
 Impostos e contribuições a recuperar 121 110 
 Outras contas a receber 29 25 
Não circulante 118.821 124.931 
 Cauções e depósitos vinculados 2.444 2.399 
 Impostos e contribuições a recuperar 182 182
 Imobilizado 116.116 122.226
 Intangível 80 124
Total do ativo 123.656 127.788

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante 77.106 79.530
 Fornecedores 904 1.272
 Empréstimos e financiamentos 63.031 65.940
 Partes relacionadas 12.862 11.996
 Impostos e contribuições a recolher 90 89
 Imposto de renda e contribuição 
  social a pagar 219 233
Não circulante 46.550 48.258
Patrimônio líquido 
 Capital social 62.183 62.183
 Prejuízos acumulados (15.633) (13.925)
Total do passivo e patr. líquido 123.656 127.788

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Atividades operacionais 2018 2017
 Prejuízo antes do IR e da CS (985) (396)
  Depreciação e amortização 6.154 6.153
  Juros s/empréstimo e financiamento 6.410 6.956
  Apropriação de custo sobre 
   empréstimo e financiamento 153 162

11.732 12.875
 (Acréscimo)/Decréscimo 
 nos ativos operacionais (238) (99)
  Contas a receber de clientes (168) (304)
  Impostos e CS compensáveis (22) 239
  Cauções e depósitos vinculados (44) (180)
  Outras contas a receber (4) 146
 (Acréscimo)/Decréscimo 
  nos passivos operacionais (367) 248
  Fornecedores (367) 228
  Impostos e contribuições a recolher – 22
  Outros passivos operacionais – (2)
 Caixa gerado pelas ativ. operacionais 11.127 13.024

2018 2017
  (–) juros pagos (5.268) (6.454)
  (–) IR e contribuição pagos (726) (728)
 Caixa líquido gerado pelas 
  atividades operacionais 5.133 5.842
 Atividades de investimento
  Adições ao imobilizado – (35)
 Caixa aplicado nas atividades 
  de investimento – (35)
  Atividades de financiamento
  Amortização de principal de 
   empréstimos, financiamentos (4.204) (3.732)
  Partes relacionadas 866 (3.256)
 Caixa aplicado nas atividades 
  de financiamento (3.338) (6.988)
 Aum. (Red.) nas disponibilidades 1.795 (1.181)
  Disponibilidades - final do exercício 2.634 839
  Disponibilidades - início do exercício 839 2.020

1.795 (1.181)
Diretoria

André de Oliveira Câncio
Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Contador
Luís Carlos Gomes da Silva Júnior 

CRC - 1SP291424/O-0
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Com pouco mais de 
quatro anos de atividade, o 
Grupo Agora RN de Comu-
nicação se consolidou como 
o maior veículo do Rio Gran-
de do Norte. Recentemente, 
o Instituto Verificador de 
Comunicação (IVC) conce-
deu ao jornal impresso da 
empresa a certificação que 
atesta que a tiragem mé-
dia é de 10 mil exemplares, 
todos eles distribuídos gra-
tuitamente em 439 pontos 
da Região Metropolitana de 
Natal todos os dias.

As atividades do grupo 
começaram primeiro com o 
portal de notícias Agora RN 
na internet, que hoje tem 
média de 100 notícias publi-
cadas diariamente. Depois 
se estendeu para o jornal 
impresso e, por fim, agre-
gou-se ao rádio, com o início 
das operações no dial 97,9 
FM, em janeiro de 2019.

Recentemente, o grupo 
iniciou as transmissões da 
programação da emissora 
de rádio nas redes sociais: 
na fan page do Agora RN 
no Facebook e no canal da 
Agora TV no YouTube. Os 
perfis do Agora RN no Fa-
cebook e no Instagram têm 
atualmente, somados, mais 
de 160 mil seguidores. No 
serviço “Agora Zap”, de dis-
tribuição de notícias pelo 
aplicativo WhatsApp, são 
16 mil leitores cadastrados.

Ainda este ano, o Agora 
RN deu início as atividades 
do parque gráfico próprio. 
Além do diário Agora RN, 
a marca também produz 
o mensal Agora Pipa e o 
semanário Agora Parnami-
rim, todos os títulos no mes-
mo formato de distribuição 
gratuita e ampla tiragem.

Com rádio 97 FM,
Grupo Agora RN
expandiu suas 
atividades 

Comunicação

Alex Viana, diretor-geral do Agora RN

José Aldenir / Agora RN

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.
Solicitante: o Sr. SIMONE ALBONI, italiano, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, 
nascido em 26/03/1969, portador do RNE de n° V4440312, inscrito sob o CPF/MF de n° 014.500.554-27, 
residente e domiciliado na Rua Cruzeiro do Sul, n° 251, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, 
por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Rua São José,  1993, Lagoa Nova, 
Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17,  Natal/RN, CEP: 59.063-150.
Área objeto da usucapião: ““terreno urbano localizado com frente para a  Rua do Sol e fundos para a Rua das 
Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 3.885,85m² (Três mil, oitocentos e oitenta e 
cinco metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município  de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.023.05.2503.0000.5 e sequencial n° 1.000771.7, CEP: 59.178-000.
Confrontantes: Ao Norte, com Francisco Gaudêncio Torquato do Rego;- ao Leste, com Rua do Sol;- ao 
Sul, com André Stein Achar;- e, ao Oeste, com a Rua das Pedrinhas. Memorial correspondente ao ser-
viço registrado no CREA-RN n° RN20170157857     Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído 
a este imóvel é R$ 316.400,00. A requerente alega 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 Sr. Francisco Gaudêncio Torquato do 
Rego, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimen-
to acima, podendo 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 adver-
tência 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, 18.09.2019

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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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.
Solicitante: o Sr. PAULO MAGNO DE MELO E SILVA, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 
23/03/1973, portador do CPF/MF de n° 753.798.304-63, residente e domiciliado na Rua Jornalista Ali-
rio Wanderley, n° 215, Apto n° 1505, Bairro Treze de Maio, João Pessoa/PB, CEP: 58.025-090, por 
intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Rua São José,  1993, Lagoa 
Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17,  Natal/RN, CEP: 59.063-150.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Terceira Travessa da Cancela, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 577,85m² (quinhentos e setenta e sete metros e oitenta e cinco 
decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, n. 1.0101.024.01.0290.0000.6 e sequencial n° 10080260, CEP: 59.178-000. Confrontantes: Ao 
norte, do ponto P1 ao P2 com 30,90m, com o Sr. Francisco Moreira Freire; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 
com 21,70m, com a Sra. Sonia Brunelli; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 19,90, com a Terceira Travessa 
da Cancela; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 21,80m com o Sr. Francisco Barbosa. Imóvel não regis-
trado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 55.000,00. O requerente alega 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 Sr. Francisco Barbosa, a Sra. Sonia 
Brunelli, o Sr. Francisco Moreira Freire, bem como terceiros eventualmente interessados cientes 
da tramitação do procedimento acima, podendo 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 exigi-
dos 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, 18.09.2019

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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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 ordinário.
Solicitante: a Sra. TATIANA HELENA GOMES DA COSTA, brasileira, solteira, gerente comercial, nasci-
da aos 16/11/1983, portadora do RG sob o n° 2680301 – SSP/PB, inscrita no CPF sob o n° 046.512.714-
21, residente e domiciliado na Av. Baía dos Golfinhos, n° 139, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP n° 
59.179-000, 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 Tatui, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 312,00m² (trezentos e doze metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tri-
butação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.022.11.1958.0000.3 e sequencial número 1.008286.7 
em nome dos antigos possuidores, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do 
ponto P1 ao P2 com 26,00m, com a Sra. Maria Eugenia Macreda; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 12,00m, com 
a Rua Tatuí; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 26,00m, com o Sr. José de Anchieta Pereira; Ao Oeste, do ponto P4 
ao P1 com 12,00m, com a Pousada Império do Sol. Com as Seguintes Coordenadas Geográficas:
P1/-6/14/19,5223/0,00000/-35/02/40,7489/0,00000/273771,850/9309961,510/25/
P2/-6/14/19,3116/0,00000/-35/02/39,9298/0,00000/273797,010/9309968,080/25/
P3/-6/14/19,6899/0,00000/-35/02/39,8327/0,00000/273800,040/9309956,470/25/
P4/-6/14/19,9005/0,00000/-35/02/40,6518/0,00000/273774,880/9309949,900/25/. Imóvel não registrado 
no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 40.000,00. A requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Maria Eugenia Macreda, o Sr. Jose 
de Anchieta Pereira, a Pousada Império do Sol, bem como terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 
dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuên-
cia 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 aces-
sões 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 previs-
to neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 18.09.2019

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

DES PEREIRA
Notário e Registrador
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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 ordinário.
Solicitante: a Sra. ANA CAROLINA DE SOUZA CRUZ, brasileira, solteira, museóloga, portadora do 
CPF/MF n° 966.202.264-34, RG n° 32582652-3, residente e domiciliado na QMSW 05, Lote 06, Bloco 
05, Ap. 269, bairro Sudoeste, Brasília – DF, CEP: 70680.524, 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 do Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/
RN, CEP 59.178-000, com 737,83m² (setecentos e trinta e sete metros e oitenta e três decímetros 
quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, núme-
ro 1.0101.022.05.0918.0000.2 e sequencial número 1.000219.7, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes 
descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 44,19m, do ponto P2 ao P3 com 10,00m, 
do ponto P3 ao P4 com 1,50m, com a Sra. Luciana Maria de Sales Souza, com o Sr. Fausto Dionisio 
Penalva e com a Rua Cajarana, totalizando um limite norte com 55,69m; Ao Sul, do ponto P5 ao 96 com 
25,60m, com o Sr. Joao Lourenço, do P6 ao P7 com 10,00m do P7 ao P8 com 25,23m com a Sra. Ana 
Carolina de Souza Cruz, totalizando um limite Sul com 60,83m; Ao Leste, do ponto P4 ao P5 com 32,86m 
com a Sra. Michele Rondon; Ao Oeste, do ponto P8 ao P1 com 08,35m, com a Rua do Sol.  Memorial 
correspondente ao serviço registrado no CREA-RN n° RN20190272914.  Imóvel não registrado no car-
tório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 71.565,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do 
imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Fausto Dionisio Penalva, o Sr. 
João Lourenço, a Sra. Michele Rondon, a Sra. Luciana Maria de Sales Souza, bem como tercei-
ros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo mani-
festar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo pre-
visto 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, 18.09.2019

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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