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Governo Bolsonaro 
troca presidente da 
Petrobras pela 3ª vez
Após 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi demitido. 
Indicado para a presidência é Caio Mário Paes de Andrade

Combustíveis

O Ministério de Minas e 
Energia anunciou em no-
ta oficial na noite desta 

segunda-feira 23 a demissão de 
mais um presidente da Petrobras. 
Após 40 dias no cargo, José Mau-
ro Ferreira Coelho foi dispensado. 
Ele foi o terceiro presidente da es-
tatal no governo Jair Bolsonaro. Os 
dois anteriores, também demiti-
dos, são Roberto Castello Branco e 

Joaquim Silva e Luna.
Para o lugar de José Mauro Co-

elho, o governo decidiu indicar 
Caio Mário Paes de Andrade, au-
xiliar do ministro Paulo Guedes 
no Ministério da Economia, onde 
ocupava o cargo de secretário de 
Desburocratização.

A indicação precisa ser apro-
vada pelo Conselho de Adminis-
tração da Petrobras, no qual o go-

verno tem maioria por ser o acio-
nista majoritário da empresa.

Os três demitidos da presi-
dência da Petrobras foram viti-
mados pela progressiva elevação 
do preço dos combustíveis.

Pré-candidato à reeleição, Jair 
Bolsonaro cobrou de todos eles 
que os preços fossem contidos. O 
presidente chamou de “estupro” 
o lucro da estatal.

__PÁG.10

Via que liga Zona Oeste à ponte de Igapó está toda esburacada, e a situação piora com as chuvas que caem sobre a cidade. Trecho será recapeado

Chuva

Pancadas de chuvas que ca-
íram no Rio Grande do Norte 
nos últimos dias decorreram 
da influência da frente fria vin-
da das regiões Sul e Sudeste do 
País, segundo a Emparn.

Tempo no RN 
deve continuar 
chuvoso até o 
fim da semana

__PÁG.12

Finanças

Salário referente a dezembro 
de 2018 será pago para quase 
nove mil servidores que ganham 
acima de R$ 6 mil, finalizando 
calendário de atrasados herda-
dos da gestão anterior.

Última folha 
salarial em 
atraso será 
paga hoje

__PÁG.8

Saúde

Alta mortalidade materna 
devido à Covid e o contexto do 
isolamento podem ter contri-
buído para o aumento, de acor-
do com Ministério da Saúde.

Taxa de óbitos 
maternos mais 
que dobra no RN, 
aponta painel

__PÁG. 11

Obras da nova Felizardo Moura começam em junho
Principal acesso à Zona Norte de Natal vai receber investimento de R$ 43 milhões

Últimas da Política

Ausência de Álvaro Dias 
atrapalha crescimento 
da oposição em Natal

__PÁG.2
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__PÁG.22

Editorial

Direto da Redação

Pedro Neto

Fátima errou ao bancar ida ao 
casamento de Lula com diárias

Ala do PSDB ainda insiste em 
candidatura própria à Presidência

Permanência de Edson Fassina no 
América se tornou insustentável

Eleições

Advogado eleitoral Wlade-
mir Capistrano opina que é pos-
sível uma chapa para o governo 
do Estado ter dois candidatos a 
senador, como Fátima Bezerra 
(PT) com Carlos Edaurdo (PDT) 
e Rafael Motta (PSB).

Chapas podem 
ter mais de um 
nome ao Senado
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Editorial
O erro de Fátima

A justificativa apresentada 
pelo governo do Estado 
para que Fátima Bezer-

ra (PT) usasse recursos públicos 
(diárias e passagens aéreas) pa-
ra ir a São Paulo no dia do ca-
samento do ex-presidente Lula 
(PT) é muito frágil.

Vamos combinar, caro leitor, 
que é coincidência demais que 
uma agenda administrativa da 
governadora, em tese marcada 
com antecedência, tenha caído 
no mesmo dia de uma agenda 
particular.

Todas as evidências apon-
tam no sentido de que o com-
promisso formal de Fátima em 
São Paulo foi um mero pretexto 
para que a governadora não ti-
rasse do próprio bolso os custos 
de sua ida ao casamento de Lula.

A própria agenda formal em 
si é questionável. Fátima foi a 
São Paulo para entregar uma 
medalha ao presidente da Fiesp, 
Josué Gomes. Além disso, a go-
vernadora tratou da 2ª edição do 
evento “RN Investe”.

Em que pese a importância 
da pauta e da representativida-
de da Fiesp para a promoção de 
eventos na área do desenvolvi-
mento econômico, apenas esse 
compromisso não justificaria o 
deslocamento da governadora.

Trata-se de uma agenda que 
poderia, perfeitamente, ter sido 
deslocada para outro momento, 
dentro de uma rota de compromis-
sos da governadora em São Paulo.

Mas, mesmo que a ida da go-
vernadora à Fiesp fosse impres-
cindível, trata-se de um enorme 
erro estratégico aproveitar a ca-
rona de uma viagem oficial pa-
ra fazer passeio e lazer. E, no fim 
das contas, o que o contribuinte 

do RN pagou foi para a governa-
dora prestigiar um aliado políti-
co em um casamento.

Até porque a diária de Fátima 
se estendeu até o dia seguinte do 
matrimônio, quando a petista 
poderia ter retornado no mesmo 
dia para Natal, após a reunião 
com o presidente da Fiesp.

Do ponto de vista da estraté-
gia política, trata-se de um des-
gaste desnecessário para a go-
vernadora. Uma diária de hotel 
e uma passagem aérea para São 
Paulo é muito pouco para a go-
vernadora. O salário que ela re-
cebe poderia muito bem bancar 
tal compromisso privado. Fátima 
poderia ter passado sem essa.

Do ponto de vista legal, o ato 
também é questionável. Usar re-
cursos públicos em prol de uma 
atividade particular não é corre-
to – o que mereceria maior apu-
ração por parte do Ministério 
Público. Em outros tempos, ali-
ás, algum promotor já teria aber-
to inquérito civil para apurar 
a conduta do governador? Por 
muito menos apurações rigoro-
sas foram instaladas.

Vale lembrar que, nesta se-
mana, o deputado estadual Nel-
ter Queiroz sugeriu que promo-
tores fazem ouvidos de merca-
dor para malfeitos do governo 
de olho em uma promessa de 
vaga no Tribunal de Justiça – que 
caberá a Fátima indicar. Aqui es-
tá um bom exemplo para o MP 
provar sua independência.

A manobra de Fátima tam-
bém suscita uma reflexão. Se a 
governadora trata a verba públi-
ca de menor monta assim, que 
atenção dará Fátima a movi-
mentações mais vultosas de re-
cursos?

O prefeito Álvaro Dias (PSDB) continua em silên-
cio quando o assunto é a sucessão para o Go-
verno do Estado. Na pauta política, a turma de 

Álvaro está focada na pré-campanha do ex-secretário 
da Semtas, Adjuto Dias (MDB), filho do prefeito.

Apesar de já ter declarado voto ao ex-ministro 
Rogério Marinho (PL) para senador, o prefeito de 
Natal não tem feito programação de pré-campanha 
ao lado do ex-ministro bolsonarista. Álvaro Dias 
não tem empolgação para apoiar o nome do ex-vi-
ce-governador Fábio Dantas (Solidariedade) para o 
Governo do Estado. 

Quando indagado pela imprensa sobre uma posi-
ção política, o prefeito da capital joga para frente. “Fal-
ta tanto tempo ainda. E dizem que em política as coi-
sas, muitas vezes, acontecem numa rapidez monstru-
osa. Então, o tempo que ainda tem, até mesmo para 
as convenções, para a definição dos candidatos... Falta 
muito tempo ainda. Tudo pode acontecer”.

Quando lembrado que só faltam 60 dias para 
as convenções partidárias, Álvaro saiu-se com es-
sa: “Muito tempo. Dois meses em política são uma 
eternidade”. Nas últimas pesquisas divulgadas até 
agora, Fábio Dantas chegou na melhor das hipóte-
ses a 13% em todo Estado. 

Mas, seguido de perto pelo senador Styverson Va-
letim (podemos) com 11,80%, empatados tecnica-
mente considerando a margem de erro da pesqui-
sa Exatus/Agora RN. Ao analisar os dados estimula-
dos para governador, Fátima Bezerra (PT) chegou a 
38,80%, mais que o dobro dos dois adversários jun-
tos. Em 2018, no 1º turno das Eleições, o então adver-
sário de Fátima, Carlos Eduardo (PDT), conseguiu 
17% de maioria na capital. Já no 2º turno, confronto 
direto, Carlos Eduardo abriu 90 mil votos de maioria 
só em Natal. Sem o envolvimento de Álvaro Dias na 
campanha de Fábio Dantas, dificilmente a oposição 
terá um sucesso parecido em Natal. 

Ausência do prefeito Álvaro Dias atrapalha 
crescimento da oposição na capital potiguar

PROCISSÃO. A governado-
ra Fátima Bezerra (PT) acompa-
nhou a procissão de Santa Rita de 
Cássia, padroeira de Santa Cruz, e 
cumprimentou bastante a popu-
lação. Pelas fotos que divulgou, 
Fátima fez questão de registrar o 
momento com a população. Em 
2018, Fátima conseguiu vencer 
no maior município da região 
Trairi, mesmo com a forte lide-
rança do seu adversário, o depu-
tado Tomba Farias (PSDB), que 
andou a procissão com a chapa 
Fábio Dantas (Governo) e Rogé-
rio Marinho (Senado). 

PDT. No interior, o pré-candi-
dato do PDT ao Senado, Carlos 
Eduardo Alves, foi para a procis-
são de Santa Rita de Cássia ao la-
do da vice-prefeita de Natal, Aíla 
Cortez (PDT), que é desconhe-
cida em Santa Cruz. Na última 
campanha estadual, Carlos Edu-
ardo chegava sendo recebido pe-

lo grupo majoritário liderado pe-
lo deputado Tomba Farias, que 
hoje apoia seu adversário Rogé-
rio Marinho (PL). O ex-prefeito 
de Natal não registrou nenhuma 
foto com lideranças locais. 

SOCIALISTA. O outro pré-can-
didato a senador, Rafael Motta 
(PSB), também postou fotos com 
a governadora Fátima Bezerra 
(PT) em Santa Cruz. O deputado 
Ubaldo Fernandes (PSDB) apare-
ceu no momento. Ao contrário de 
Carlos Eduardo, no Instagram de 
Motta tinha fotos com prefeitos e 
lideranças do Trairi, além de po-
pulares. 

EVITANDO. Quem observou o 
instagram do ex-governador Ro-
binson Faria (PL) comprovou que 
ele, em Santa Cruz, evitou apare-
cer ao lado do pré-candidato ao 
Governo Fábio Dantas (Solida-
riedade). Seu ex-vice-governador 

tem trazido de volta algumas críti-
cas do seu governo, como salários 
atrasados, pacotes de aumento da 
alíquota para servidores, e etc. Ro-
binson só postou foto em  Santa 
Cruz ao lado do deputado Tom-
ba Farias e do prefeito Ivanildinho 
Ferreira, ambos do PSDB.

CÓDIGO ELEITORAL. Os se-
nadores se preparam para votar 
o projeto do novo Código Elei-
toral que, entre outros pontos, 
censura pesquisas eleitorais, 
fragiliza normas de transparên-
cia e fiscalização de políticos e 
partidos e dá ao Congresso po-
der de cassar resoluções do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral). O 
novo relator da proposta no Se-
nado, senador Alexandre Silvei-
ra (PSD-MG) é ligado ao presi-
dente da Casa, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG).  A expectativa é que 
o texto seja votado no plenário 
até o fim de junho.

CLEBER BONATTI / PSB

QG PAULISTA.  Geraldo Alckmin 
(PSB) prepara, com apoio da Força Sin-
dical, um calendário de eventos da cen-
tral para rodar São Paulo em campanha 
— e sem Lula (PT). O plano é aproveitar 
a influência do atual vice à Presidência 
em regiões do estado que comandou 
por mais de quinze anos.

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL
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Santa Cruz une governista e oposição 
em torno de Santa Rita de Cássia
Festa da padroeira da cidade reuniu políticos de todas as alas; corrida em busca dos votos é motivação para a maioria

Após dois anos sem festivi-
dade religiosa por causa 
da pandemia do coronaví-

rus, a cidade de Santa Cruz, a 121 
km de Natal-RN, reviveu neste 
domingo 22 a comemoração em 
homenagem à padroeira da ci-
dade – Santa Rita de Cássia. Con-
siderada para os católicos como 
a Santa das causas impossíveis, o 
Santuário de Santa Rita de Cás-
sia reuniu ao seu redor políticos 
das alas governista e oposicio-
nista do Rio Grande do Norte.

Assim como milhares de fiéis 
de várias regiões do RN e de ou-
tros estados se deslocaram até o 
município de Santa Cruz, onde 
fica a estátua da Santa, os pré-
-candidatos ao pleito de outubro 
junto com seus apoiadores tam-
bém invadiram a cidade em bus-
ca de visibilidade, e porque não 
dizer em busca dos votos dos de-
votos potiguares. A romaria de 
políticos a Santa Cruz foi desta-
que nas redes sociais e blogs.

Logo cedo a equipe da go-
vernadora e pré-candidata à re-
eleição Fátima Bezerra (PT) já 
anunciara que “a governadora já 
se encontra em Santa Cruz pa-
ra celebração das festividades 
de Santa Rita de Cássia, um dos 
maiores eventos religiosos do 
estado”. E assim, postaram vá-
rias fotos da petista ao lado de 
populares. Também houve fotos 
da chapa majoritária governista 
completa: deputado federal Wal-
ter Alves (MDB) - pré-candidato 
à vice-governador; e o ex-prefei-
to de Natal Carlos Eduardo Alves 
(PDT) – pré-candidato ao Sena-
do Federal.

“Que felicidade é celebrar 
as festividades de Santa Rita de 
Cássia, aqui em Santa Cruz! É 
dia de agradecer a Deus, a Santa 
Rita e também aos profissionais 
de saúde, pois graças à vacina-
ção podemos estar novamente 
reunidos presencialmente nesta 
festa linda, após dois anos. Que 
Santa Rita de Cássia fortaleça a 
nossa fé e nos inspire a seguir 
lutando por um mundo de paz 
e justiça social, e por dias cada 
vez melhores para o nosso RN! 
A fé quando compartilhada se 
multiplica Caminhemos juntos 
e juntas, com as graças de San-
ta Rita de Cássia”, escreveu em 
seu Twitter a governadora Fáti-
ma Bezerra.

O pré-candidato ao Sena-
do Federal na chapa de Fátima 
também fez questão de comen-
tar que esteve celebrando San-

O ex-ministro Rogério Ma-
rinho também usou suas redes 
sociais para evidenciar o fim de 
semana ao lado de devotos da 
padroeira de Santa Cruz. “Fim 
de semana pela cidade de Santa 
Cruz para participar dos festejos 
da novena de Santa Rita de Cás-
sia. Momento de fé e devoção!”, 
destacou em sua conta no Insta-
gram o pré-candidato ao Senado 
Federal pela chapa da oposição.

A ala da oposição chegou à 
cidade ainda no sábado 21, ci-
ceroneada pelo tucano Tomba 
Farias, Fábio Dantas e Rogério 
Marinho aproveitaram o mo-
mento, ocuparam espaços, fi-
zeram visitas, reuniões, deram 
entrevistas, assistiram à missa 
e foram à procissão. Ainda es-
tiveram na celebração o ex-go-
vernador Robinson Faria (PL) e 
o ex-ministro Henrique Alves, 
que se juntaram aos opositores 
no domingo 22. A ala governis-
ta aportou em Santa Cruz no 
domingo, a governadora Fáti-
ma Bezerra chegou com a cha-
pa majoritária completa: Walter, 
Carlos Eduardo e Rafael Motta. 
O pré-candidato a federal e ex-
-senador Garibaldi Filho tam-
bém foi à procissão, além dos 
deputados estaduais Francisco 
do PT e Ubaldo Fernandes.

EM TEMPO. Padroeira de 
Santa Cruz, Santa Rita de Cássia 
é celebrada neste dia 22 de maio 
e teve sua estátua de 56 metros 
inaugurada no município em 
junho de 2010 - a estrutura é 
considerada a maior imagem 
católica do Brasil, maior até do 
que a do Cristo Redentor, que 
tem 38 metros. Santa Rita de 
Cássia teve sua relação aproxi-
mada com o município de San-
ta Cruz desde a sua fundação, 
com a criação de uma capela 
em sua homenagem, em 1825. 
O Santuário impulsionou o tu-
rismo religioso e mudou a roti-
na na cidade, com a atração de 
devotos de várias partes do país. 
Mais de 200 ônibus de romeiros 
foram registrados na cidade no 
último domingo 22.

ta Rita de Cássia e postou foto 
com a governadora em suas re-
des sociais. “Ao lado da gover-
nadora Fátima Bezerra (@fati-
mabezerra), e da vice-prefeita 
de Natal e pré-candidata a de-
putada federal AilaCortez (@ai-
lacortez) na Procissão de Santa 
Rita de Cássia”, escreveu Carlos 
Eduardo.

O deputado Francisco do 
PT, líder do governo na Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte, fez questão de evi-
denciar a presença de Carlos 
Eduardo ao lado da governado-
ra Fátima Bezerra. “Na procis-
são de Santa Rita também esti-
vemos com a governadora Fá-
tima Bezerra (@fatimabezerra), 
e o ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves (@carloseduar-
do12). Unidos pela fé #SantaRi-
tadeCassia #SantaCruz #RNse-
gueRN #fe”, postou o deputado 
estadual petista.

Em outro momento, também 
rodeada de populares, a gover-
nadora posou junto com o de-
putado estadual Ubaldo Fernan-
des (PSDB) e o deputado federal 
Rafael Motta (PSB), que recen-
temente se lançou pré-candida-
to a senador se intitulando ser o 
candidato de Fátima e Lula, ge-
rando ranhuras na chapa majo-
ritária governista já posta ante-

riormente contendo na compo-
sição o presidente estadual do 
PDT, Carlos Eduardo Alves. “Dia 
de celebrar Santa Rita de Cássia, 
padroeira do município de San-
ta Cruz. Estive por lá ao lado de 
lideranças políticas da cidade e 
do estado, participando da pro-
cissão em homenagem à Santa”, 
disse em sua conta no Instagram 
Rafael Motta.

OPOSIÇÃO. O deputado esta-
dual Tomba Farias (PSDB), lide-
rança da cidade, levou os pré-
-candidatos pela oposição o ex-
-vice-governador Fábio Dantas 
(Solidariedade) – pré-candidato 
ao governo do Estado, e o ex-mi-
nistro do Desenvolvimento So-
cial Rogério Marinho (PL) – pré-
-candidato ao Senado, para o pé 
do altar.

O deputado tucano registrou 
em foto o momento. “A manhã 
de fé e devoção no Santuário de 
Santa Rita de Cássia. O deputa-
do #TombaFarias participou ao 
lado dos pré-candidatos Rogé-
rio Marinho (Senado) e Fábio 
Dantas (Governo) da tradicio-
nal missa. Romeiros de diversas 
partes do Rio Grande do Norte 
e região lotaram o templo re-
ligioso. #22deMaio #SantaRita 
#Fé #SantaCruz #RN”, descreve 
a conta no Instagram do depu-

Momento de fé e 
gratidão”, escreveu 
o pré-candidato do 
Solidariedade

tado Tomba Farias.
O ex-vice-governador Fábio 

Dantas também registrou seus 
momentos no Santuário de San-
ta Rita de Cássia. “Hoje é dia de 
agradecer as bênçãos a Santa 
Rita de Cássia e pedir proteção. 
Participei da missa em Santa 
Cruz com pré-candidato ao Se-
nado, Rogério Marinho (@roge-
rio.smarinho), o deputado Tom-
ba Farias (@tombafarias), a ex-
-prefeita Dra. Fernanda Costa (@
fernandacosta.bezerra), o prefei-
to Ivanildinho Ferreira (@ivanil-
dinho_ferreira) e o vice-prefeito 
Glauther Adriano (@glauthera-
driano). A celebração foi condu-
zida pelo Padre Nilton Coelho e 
pelo Diácono Permanente, Cíce-
ro Romão. Participamos da pro-
cissão de Santa Rita de Cássia ao 
lado dos deputados estaduais 
Cristiane Dantas e Tomba Farias, 
do pré-candidato ao Senado Ro-
gério Marinho, o deputado fede-
ral General Girão, a ex-prefeita 
Dra. Fernanda e o prefeito Iva-
nildinho.

O município de Santa Cruz fi cou 
pequeno para tantos políticos que 
o visitaram na festa da Padroeira, 
neste domingo 22
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Editorial
O erro de Fátima

A justificativa apresentada 
pelo governo do Estado 
para que Fátima Bezer-

ra (PT) usasse recursos públicos 
(diárias e passagens aéreas) pa-
ra ir a São Paulo no dia do ca-
samento do ex-presidente Lula 
(PT) é muito frágil.

Vamos combinar, caro leitor, 
que é coincidência demais que 
uma agenda administrativa da 
governadora, em tese marcada 
com antecedência, tenha caído 
no mesmo dia de uma agenda 
particular.

Todas as evidências apon-
tam no sentido de que o com-
promisso formal de Fátima em 
São Paulo foi um mero pretexto 
para que a governadora não ti-
rasse do próprio bolso os custos 
de sua ida ao casamento de Lula.

A própria agenda formal em 
si é questionável. Fátima foi a 
São Paulo para entregar uma 
medalha ao presidente da Fiesp, 
Josué Gomes. Além disso, a go-
vernadora tratou da 2ª edição do 
evento “RN Investe”.

Em que pese a importância 
da pauta e da representativida-
de da Fiesp para a promoção de 
eventos na área do desenvolvi-
mento econômico, apenas esse 
compromisso não justificaria o 
deslocamento da governadora.

Trata-se de uma agenda que 
poderia, perfeitamente, ter sido 
deslocada para outro momento, 
dentro de uma rota de compromis-
sos da governadora em São Paulo.

Mas, mesmo que a ida da go-
vernadora à Fiesp fosse impres-
cindível, trata-se de um enorme 
erro estratégico aproveitar a ca-
rona de uma viagem oficial pa-
ra fazer passeio e lazer. E, no fim 
das contas, o que o contribuinte 

do RN pagou foi para a governa-
dora prestigiar um aliado políti-
co em um casamento.

Até porque a diária de Fátima 
se estendeu até o dia seguinte do 
matrimônio, quando a petista 
poderia ter retornado no mesmo 
dia para Natal, após a reunião 
com o presidente da Fiesp.

Do ponto de vista da estraté-
gia política, trata-se de um des-
gaste desnecessário para a go-
vernadora. Uma diária de hotel 
e uma passagem aérea para São 
Paulo é muito pouco para a go-
vernadora. O salário que ela re-
cebe poderia muito bem bancar 
tal compromisso privado. Fátima 
poderia ter passado sem essa.

Do ponto de vista legal, o ato 
também é questionável. Usar re-
cursos públicos em prol de uma 
atividade particular não é corre-
to – o que mereceria maior apu-
ração por parte do Ministério 
Público. Em outros tempos, ali-
ás, algum promotor já teria aber-
to inquérito civil para apurar 
a conduta do governador? Por 
muito menos apurações rigoro-
sas foram instaladas.

Vale lembrar que, nesta se-
mana, o deputado estadual Nel-
ter Queiroz sugeriu que promo-
tores fazem ouvidos de merca-
dor para malfeitos do governo 
de olho em uma promessa de 
vaga no Tribunal de Justiça – que 
caberá a Fátima indicar. Aqui es-
tá um bom exemplo para o MP 
provar sua independência.

A manobra de Fátima tam-
bém suscita uma reflexão. Se a 
governadora trata a verba públi-
ca de menor monta assim, que 
atenção dará Fátima a movi-
mentações mais vultosas de re-
cursos?

O prefeito Álvaro Dias (PSDB) continua em silên-
cio quando o assunto é a sucessão para o Go-
verno do Estado. Na pauta política, a turma de 

Álvaro está focada na pré-campanha do ex-secretário 
da Semtas, Adjuto Dias (MDB), filho do prefeito.

Apesar de já ter declarado voto ao ex-ministro 
Rogério Marinho (PL) para senador, o prefeito de 
Natal não tem feito programação de pré-campanha 
ao lado do ex-ministro bolsonarista. Álvaro Dias 
não tem empolgação para apoiar o nome do ex-vi-
ce-governador Fábio Dantas (Solidariedade) para o 
Governo do Estado. 

Quando indagado pela imprensa sobre uma posi-
ção política, o prefeito da capital joga para frente. “Fal-
ta tanto tempo ainda. E dizem que em política as coi-
sas, muitas vezes, acontecem numa rapidez monstru-
osa. Então, o tempo que ainda tem, até mesmo para 
as convenções, para a definição dos candidatos... Falta 
muito tempo ainda. Tudo pode acontecer”.

Quando lembrado que só faltam 60 dias para 
as convenções partidárias, Álvaro saiu-se com es-
sa: “Muito tempo. Dois meses em política são uma 
eternidade”. Nas últimas pesquisas divulgadas até 
agora, Fábio Dantas chegou na melhor das hipóte-
ses a 13% em todo Estado. 

Mas, seguido de perto pelo senador Styverson Va-
letim (podemos) com 11,80%, empatados tecnica-
mente considerando a margem de erro da pesqui-
sa Exatus/Agora RN. Ao analisar os dados estimula-
dos para governador, Fátima Bezerra (PT) chegou a 
38,80%, mais que o dobro dos dois adversários jun-
tos. Em 2018, no 1º turno das Eleições, o então adver-
sário de Fátima, Carlos Eduardo (PDT), conseguiu 
17% de maioria na capital. Já no 2º turno, confronto 
direto, Carlos Eduardo abriu 90 mil votos de maioria 
só em Natal. Sem o envolvimento de Álvaro Dias na 
campanha de Fábio Dantas, dificilmente a oposição 
terá um sucesso parecido em Natal. 

Ausência do prefeito Álvaro Dias atrapalha 
crescimento da oposição na capital potiguar

PROCISSÃO. A governado-
ra Fátima Bezerra (PT) acompa-
nhou a procissão de Santa Rita de 
Cássia, padroeira de Santa Cruz, e 
cumprimentou bastante a popu-
lação. Pelas fotos que divulgou, 
Fátima fez questão de registrar o 
momento com a população. Em 
2018, Fátima conseguiu vencer 
no maior município da região 
Trairi, mesmo com a forte lide-
rança do seu adversário, o depu-
tado Tomba Farias (PSDB), que 
andou a procissão com a chapa 
Fábio Dantas (Governo) e Rogé-
rio Marinho (Senado). 

PDT. No interior, o pré-candi-
dato do PDT ao Senado, Carlos 
Eduardo Alves, foi para a procis-
são de Santa Rita de Cássia ao la-
do da vice-prefeita de Natal, Aíla 
Cortez (PDT), que é desconhe-
cida em Santa Cruz. Na última 
campanha estadual, Carlos Edu-
ardo chegava sendo recebido pe-

lo grupo majoritário liderado pe-
lo deputado Tomba Farias, que 
hoje apoia seu adversário Rogé-
rio Marinho (PL). O ex-prefeito 
de Natal não registrou nenhuma 
foto com lideranças locais. 

SOCIALISTA. O outro pré-can-
didato a senador, Rafael Motta 
(PSB), também postou fotos com 
a governadora Fátima Bezerra 
(PT) em Santa Cruz. O deputado 
Ubaldo Fernandes (PSDB) apare-
ceu no momento. Ao contrário de 
Carlos Eduardo, no Instagram de 
Motta tinha fotos com prefeitos e 
lideranças do Trairi, além de po-
pulares. 

EVITANDO. Quem observou o 
instagram do ex-governador Ro-
binson Faria (PL) comprovou que 
ele, em Santa Cruz, evitou apare-
cer ao lado do pré-candidato ao 
Governo Fábio Dantas (Solida-
riedade). Seu ex-vice-governador 

tem trazido de volta algumas críti-
cas do seu governo, como salários 
atrasados, pacotes de aumento da 
alíquota para servidores, e etc. Ro-
binson só postou foto em  Santa 
Cruz ao lado do deputado Tom-
ba Farias e do prefeito Ivanildinho 
Ferreira, ambos do PSDB.

CÓDIGO ELEITORAL. Os se-
nadores se preparam para votar 
o projeto do novo Código Elei-
toral que, entre outros pontos, 
censura pesquisas eleitorais, 
fragiliza normas de transparên-
cia e fiscalização de políticos e 
partidos e dá ao Congresso po-
der de cassar resoluções do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral). O 
novo relator da proposta no Se-
nado, senador Alexandre Silvei-
ra (PSD-MG) é ligado ao presi-
dente da Casa, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG).  A expectativa é que 
o texto seja votado no plenário 
até o fim de junho.

CLEBER BONATTI / PSB

QG PAULISTA.  Geraldo Alckmin 
(PSB) prepara, com apoio da Força Sin-
dical, um calendário de eventos da cen-
tral para rodar São Paulo em campanha 
— e sem Lula (PT). O plano é aproveitar 
a influência do atual vice à Presidência 
em regiões do estado que comandou 
por mais de quinze anos.

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL
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MONTAGEM AGORA RN

Santa Cruz une governista e oposição 
em torno de Santa Rita de Cássia
Festa da padroeira da cidade reuniu políticos de todas as alas; corrida em busca dos votos é motivação para a maioria

Após dois anos sem festivi-
dade religiosa por causa 
da pandemia do coronaví-

rus, a cidade de Santa Cruz, a 121 
km de Natal-RN, reviveu neste 
domingo 22 a comemoração em 
homenagem à padroeira da ci-
dade – Santa Rita de Cássia. Con-
siderada para os católicos como 
a Santa das causas impossíveis, o 
Santuário de Santa Rita de Cás-
sia reuniu ao seu redor políticos 
das alas governista e oposicio-
nista do Rio Grande do Norte.

Assim como milhares de fiéis 
de várias regiões do RN e de ou-
tros estados se deslocaram até o 
município de Santa Cruz, onde 
fica a estátua da Santa, os pré-
-candidatos ao pleito de outubro 
junto com seus apoiadores tam-
bém invadiram a cidade em bus-
ca de visibilidade, e porque não 
dizer em busca dos votos dos de-
votos potiguares. A romaria de 
políticos a Santa Cruz foi desta-
que nas redes sociais e blogs.

Logo cedo a equipe da go-
vernadora e pré-candidata à re-
eleição Fátima Bezerra (PT) já 
anunciara que “a governadora já 
se encontra em Santa Cruz pa-
ra celebração das festividades 
de Santa Rita de Cássia, um dos 
maiores eventos religiosos do 
estado”. E assim, postaram vá-
rias fotos da petista ao lado de 
populares. Também houve fotos 
da chapa majoritária governista 
completa: deputado federal Wal-
ter Alves (MDB) - pré-candidato 
à vice-governador; e o ex-prefei-
to de Natal Carlos Eduardo Alves 
(PDT) – pré-candidato ao Sena-
do Federal.

“Que felicidade é celebrar 
as festividades de Santa Rita de 
Cássia, aqui em Santa Cruz! É 
dia de agradecer a Deus, a Santa 
Rita e também aos profissionais 
de saúde, pois graças à vacina-
ção podemos estar novamente 
reunidos presencialmente nesta 
festa linda, após dois anos. Que 
Santa Rita de Cássia fortaleça a 
nossa fé e nos inspire a seguir 
lutando por um mundo de paz 
e justiça social, e por dias cada 
vez melhores para o nosso RN! 
A fé quando compartilhada se 
multiplica Caminhemos juntos 
e juntas, com as graças de San-
ta Rita de Cássia”, escreveu em 
seu Twitter a governadora Fáti-
ma Bezerra.

O pré-candidato ao Sena-
do Federal na chapa de Fátima 
também fez questão de comen-
tar que esteve celebrando San-

O ex-ministro Rogério Ma-
rinho também usou suas redes 
sociais para evidenciar o fim de 
semana ao lado de devotos da 
padroeira de Santa Cruz. “Fim 
de semana pela cidade de Santa 
Cruz para participar dos festejos 
da novena de Santa Rita de Cás-
sia. Momento de fé e devoção!”, 
destacou em sua conta no Insta-
gram o pré-candidato ao Senado 
Federal pela chapa da oposição.

A ala da oposição chegou à 
cidade ainda no sábado 21, ci-
ceroneada pelo tucano Tomba 
Farias, Fábio Dantas e Rogério 
Marinho aproveitaram o mo-
mento, ocuparam espaços, fi-
zeram visitas, reuniões, deram 
entrevistas, assistiram à missa 
e foram à procissão. Ainda es-
tiveram na celebração o ex-go-
vernador Robinson Faria (PL) e 
o ex-ministro Henrique Alves, 
que se juntaram aos opositores 
no domingo 22. A ala governis-
ta aportou em Santa Cruz no 
domingo, a governadora Fáti-
ma Bezerra chegou com a cha-
pa majoritária completa: Walter, 
Carlos Eduardo e Rafael Motta. 
O pré-candidato a federal e ex-
-senador Garibaldi Filho tam-
bém foi à procissão, além dos 
deputados estaduais Francisco 
do PT e Ubaldo Fernandes.

EM TEMPO. Padroeira de 
Santa Cruz, Santa Rita de Cássia 
é celebrada neste dia 22 de maio 
e teve sua estátua de 56 metros 
inaugurada no município em 
junho de 2010 - a estrutura é 
considerada a maior imagem 
católica do Brasil, maior até do 
que a do Cristo Redentor, que 
tem 38 metros. Santa Rita de 
Cássia teve sua relação aproxi-
mada com o município de San-
ta Cruz desde a sua fundação, 
com a criação de uma capela 
em sua homenagem, em 1825. 
O Santuário impulsionou o tu-
rismo religioso e mudou a roti-
na na cidade, com a atração de 
devotos de várias partes do país. 
Mais de 200 ônibus de romeiros 
foram registrados na cidade no 
último domingo 22.

ta Rita de Cássia e postou foto 
com a governadora em suas re-
des sociais. “Ao lado da gover-
nadora Fátima Bezerra (@fati-
mabezerra), e da vice-prefeita 
de Natal e pré-candidata a de-
putada federal AilaCortez (@ai-
lacortez) na Procissão de Santa 
Rita de Cássia”, escreveu Carlos 
Eduardo.

O deputado Francisco do 
PT, líder do governo na Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte, fez questão de evi-
denciar a presença de Carlos 
Eduardo ao lado da governado-
ra Fátima Bezerra. “Na procis-
são de Santa Rita também esti-
vemos com a governadora Fá-
tima Bezerra (@fatimabezerra), 
e o ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves (@carloseduar-
do12). Unidos pela fé #SantaRi-
tadeCassia #SantaCruz #RNse-
gueRN #fe”, postou o deputado 
estadual petista.

Em outro momento, também 
rodeada de populares, a gover-
nadora posou junto com o de-
putado estadual Ubaldo Fernan-
des (PSDB) e o deputado federal 
Rafael Motta (PSB), que recen-
temente se lançou pré-candida-
to a senador se intitulando ser o 
candidato de Fátima e Lula, ge-
rando ranhuras na chapa majo-
ritária governista já posta ante-

riormente contendo na compo-
sição o presidente estadual do 
PDT, Carlos Eduardo Alves. “Dia 
de celebrar Santa Rita de Cássia, 
padroeira do município de San-
ta Cruz. Estive por lá ao lado de 
lideranças políticas da cidade e 
do estado, participando da pro-
cissão em homenagem à Santa”, 
disse em sua conta no Instagram 
Rafael Motta.

OPOSIÇÃO. O deputado esta-
dual Tomba Farias (PSDB), lide-
rança da cidade, levou os pré-
-candidatos pela oposição o ex-
-vice-governador Fábio Dantas 
(Solidariedade) – pré-candidato 
ao governo do Estado, e o ex-mi-
nistro do Desenvolvimento So-
cial Rogério Marinho (PL) – pré-
-candidato ao Senado, para o pé 
do altar.

O deputado tucano registrou 
em foto o momento. “A manhã 
de fé e devoção no Santuário de 
Santa Rita de Cássia. O deputa-
do #TombaFarias participou ao 
lado dos pré-candidatos Rogé-
rio Marinho (Senado) e Fábio 
Dantas (Governo) da tradicio-
nal missa. Romeiros de diversas 
partes do Rio Grande do Norte 
e região lotaram o templo re-
ligioso. #22deMaio #SantaRita 
#Fé #SantaCruz #RN”, descreve 
a conta no Instagram do depu-

Momento de fé e 
gratidão”, escreveu 
o pré-candidato do 
Solidariedade

tado Tomba Farias.
O ex-vice-governador Fábio 

Dantas também registrou seus 
momentos no Santuário de San-
ta Rita de Cássia. “Hoje é dia de 
agradecer as bênçãos a Santa 
Rita de Cássia e pedir proteção. 
Participei da missa em Santa 
Cruz com pré-candidato ao Se-
nado, Rogério Marinho (@roge-
rio.smarinho), o deputado Tom-
ba Farias (@tombafarias), a ex-
-prefeita Dra. Fernanda Costa (@
fernandacosta.bezerra), o prefei-
to Ivanildinho Ferreira (@ivanil-
dinho_ferreira) e o vice-prefeito 
Glauther Adriano (@glauthera-
driano). A celebração foi condu-
zida pelo Padre Nilton Coelho e 
pelo Diácono Permanente, Cíce-
ro Romão. Participamos da pro-
cissão de Santa Rita de Cássia ao 
lado dos deputados estaduais 
Cristiane Dantas e Tomba Farias, 
do pré-candidato ao Senado Ro-
gério Marinho, o deputado fede-
ral General Girão, a ex-prefeita 
Dra. Fernanda e o prefeito Iva-
nildinho.

O município de Santa Cruz fi cou 
pequeno para tantos políticos que 
o visitaram na festa da Padroeira, 
neste domingo 22



O Projeto de Lei que proíbe a 
contratação de veículos de 
tração animal para fins di-

versos no município foi aprovado 
pela Comissão de Legislação, Jus-
tiça e Redação Final da Câmara 
Municipal de Natal (CMN), nes-
ta segunda-feira 23. De autoria 
da vereadora Nina Souza (PDT), 
presidente da comissão, a nova 
legislação prevê multa para esta-

belecimentos que contratarem 
esse tipo de serviço.

“Já temos uma lei para a retira-
da dos veículos de tração animal 
das ruas e o nosso projeto com-
plementa, tendo dois aspectos. 
Primeiro, protege os animais co-
locados em situação de desgaste 
nas ruas. Depois, tem a questão 
do meio ambiente quando os re-
síduos são depositados nas vias. 

É preciso penalizar quem ainda 
contrata o serviço que está irre-
gular”, explicou.

Além disso, para os trabalha-
dores que vivem dessa ativida-
de, a vereadora propõe que sejam 
contratados pelas empresas ter-
ceirizadas que prestam serviços 
ao Município ou que se apoie a 
aquisição de veículos sem uso de 
animais.

Outros PLs passaram pela co-
missão, como o de n° 175/2022, 
de autoria da vereadora Ana Pau-
la (SD), que institui a rede muni-
cipal de acolhida e proteção às 
crianças órfãos do feminicídio e 
vítimas de violência doméstica; 
e o de n° 120/2022, de autoria do 
vereador Tércio Tinoco (União 
Brasil), que prevê a cassação de 

alvará de licença e funcionamen-
to de estabelecimento de ensino, 
que negar a realização de matrí-
cula à criança ou ao adolescente, 
em razão da sua deficiência.

“É um projeto muito impor-
tante porque nenhuma criança 

pode ser vítima de preconceito 
ou enfrentar dificuldade de aces-
so ao ensino em virtude de sua 
deficiência”, destacou a relato-
ra da matéria, vereadora Camila 
Araújo (União Brasil).
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Fábio Dantas e Henrique Alves são 
vistos juntos, mas negam parceria
Pré-candidato ao governo disse que encontro foi coincidência e que jamais conversaram sobre possível apoio político

“Não teve nada além da 
gentileza de ambas as 
partes. Henrique Alves 

apenas subiu em um carro para ver 
a procissão, assim como eu tam-
bém fiz”, declarou o pré-candidato 
ao governo do Estado Fábio Dantas 
(SD) em relação à presença do ex-
-ministro e pré-candidato ao cargo 
de deputado federal Henrique Edu-
ardo Alves (PSB) que estavam jun-
tos na carroceria de um automóvel 
acompanhado os festejos de Santa 
Rita de Cássia, padroeira da cidade 
de Santa Cruz.

Eles foram flagrados acenando 
para os devotos da santa das causas 
impossíveis, ao lado do pré-can-
didato ao Senado Federal Rogério 
Marinho (PL), o deputado estadu-
al Tomba Farias (PSDB) e o ex-go-
vernador do Rio Grande do Norte 
e pré-candidato a deputado federal 
Robinson Faria (PP). Após a divul-
gação da foto, começaram a surgir 
novas especulações nos bastidores 
da política potiguar, dando conta 
que poderia estar em curso a pos-
sibilidade de um eventual apoio de 

Henrique à pré-candidatura de Fá-
bio Dantas para o governo do Rio 
Grande do Norte.

Apesar de estarem juntos na fes-
ta de Santa Rita de Cássia, em entre-
vista ao AGORA RN, nesta segunda-
-feira 23, Fábio Dantas garantiu que 
não conversou com Henrique Edu-
ardo Alves sobre apoios políticos 
para as eleições de outubro. “Nunca 
falou nada nesse sentido. Ele (Hen-
rique Eduardo Alves) faz parte da 
federação com o PT. Não teve nada 

além da gentileza de ambas as par-
tes. Henrique apenas subiu em um 
carro para ver a procissão, assim co-
mo eu também fiz”, disse.

De acordo com Fábio Dantas, 
além de “agradecer as bênçãos” a 
Santa Rita de Cássia e pedir prote-
ção, sua passagem por Santa Cruz 
foi uma oportunidade de reencon-
trar os amigos, lideranças políticas e 
comunitárias da região Trairi, onde 
prefeitos, vereadores e lideranças 
do município estiveram junto a ele 

durante a visita.
“Queremos um governo para 

todo o RN. A gestão atual priorizou 
o seu partido e a crise na saúde pú-
blica é uma das principais consequ-
ências disso. O Estado é de todos os 
potiguares e de todos os partidos. 
Somos um Estado de muitas rique-
zas e potenciais que não estão sen-
do aproveitados e gerenciados pelo 
governo do Estado. O Rio Grande 
do Norte deve ser uma terra de em-
preendedorismo. Devemos recupe-

rar o tempo perdido com urgência”, 
explicou.

Na avaliação de Fábio Dantas, “a 
gestão dos direitos básicos dos cida-
dãos, como o acesso a água e saúde 
não são garantidos pelo atual go-
verno. Estamos parados no tempo 
e no desenvolvimento. O Rio Gran-
de do Norte precisa acordar e cres-
cer. Um plano de governo precisa 
pensar nas pessoas. E por isso que 
eu tenho andado pelo Rio Grande 
do Norte, para ouvir o nosso povo 
e juntos pensarmos em uma admi-
nistração que transforme o nosso 
Estado”, reforçou.

“Na verdade, não era palanque”, diz Henrique sobre foto
Em entrevista ao AGORA RN, 

nesta segunda-feira 23, o ex-minis-
tro e pré-candidato à Câmara dos 
Deputados Henrique Eduardo Alves 
esclareceu que, na verdade, não era 
um palanque. “Estive, como sem-
pre, junto com meus amigos Tomba 
Farias, Fernanda e Ivanildinho (pre-

feito de Santa Cruz)”, assegurou.
Henrique Eduardo Alves disse 

que possui uma ligação com Santa 
Cruz por ter conseguido viabilizar 
os recursos iniciais para a constru-
ção do teleférico. “Quem, em Santa 
Cruz, não conhece nossa luta pelo 
teleférico de Santa Rita, seja como 

deputado ou ministro?. Fui, assim 
como vou todos os anos. Assisti à 
missa ao lado do povo e partici-
pei da procissão com os amigos de 
sempre”, disse.

Henrique Eduardo Alves saiu do 
MDB, onde estava há 52 anos e se fi-
liou recentemente ao PSB, liderado 

no Estado pelo deputado federal e 
pré-candidato ao Senado Federal 
Rafael Motta, sigla que faz parte do 
arco das alianças políticas firma-
das com o PT. No âmbito regional, 
o partido já declarou que apoiará 
a reeleição da governadora Fátima 
Bezerra (PT) e na corrida pela Presi-

dência da República o PSB indicou 
o ex-governador de São Paulo Ge-
raldo Alckmin (PSB) para ser o vice 
de Lula (PT). Dessa forma, questio-
nado se iria subir no palanque da 
governadora Fátima Bezerra e pe-
dir votos, o ex-ministro preferiu não 
emitir sua opinião.

 “Queremos um 
governo para todo 
o RN. O Estado 
é de todos os 
potiguares e de 
todos os partidos ”

Fábio Dantas
Pré-candidato ao governo RN

Estavam juntos, no mesmo local, Robinson Faria, Tomba, Fábio Dantas, Henrique Alves e Rogério Marinho 

Nina: “É preciso penalizar quem ainda contrata o serviço, que está irregular”

Adenilson Costa
Repórter de Política

Câmara Municipal

Veículos de tração animal 
serão proibidos em Natal

ARQUIVO PESSOAL

FRANCICO DE ASSIS/CMNAT
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‘Me lembro do Titanic’, diz Kelps 
Lima, sobre chapa governista no RN
Oposicionista diz que aliança política PT e MDB é “equívoco histórico e a junção desses grupos é ruim para todos”

Adenilson Costa
Repórter de Política

Para Kelps, chapa governista representa velha política e atraso econômico do RN

Integrantes da chapa governista juntos, em oração, para vencer as eleições

A governadora Fátima Bezer-
ra esteve neste domingo 22, em 
Santa Cruz, ao lado dos pré-can-
didatos na chapa majoritária: 
Walter Alves (vice-governador), 
Carlos Eduardo Alves (senador 
da República), além do ex-sena-
dor e pré-candidato a deputa-
do federal Garibaldi Alves Filho 
e lideranças políticas da região 
Trairi. Esta é a primeira aparição 
pública da gestora petista e seus 
companheiros de chapa na cor-
rida eleitoral.

“Que Santa Rita de Cássia for-
taleça a nossa fé e nos inspire a 

seguir lutando por um mundo de 
paz e justiça social, e por dias ca-
da vez melhores para o nosso Rio 
Grande do Norte. É dia de agrade-
cer a Deus, a Santa Rita e também 
aos profissionais de saúde, pois 
graças à vacinação podemos es-
tar novamente reunidos presen-
cialmente nesta festa linda, após 
dois anos”, escreveu a governado-
ra por meio de sua rede social.

Já o deputado federal Walter 
Alves e o seu pai, o ex-senador 
Garibaldi Alves Filho, apesar de 
terem aparecidos juntos na foto 
com a governadora Fátima Be-

zerra na agenda da festa de Santa 
Rita, se limitaram a fazer um post 
em suas redes sociais, sem divul-
gar a foto com a petista, “visita ao 
município de Santa Cruz que ce-
lebrou o encerramento de mais 
uma festa de Santa Rita de Cás-
sia”, pontuou.

O pré-candidato ao Congres-
so Nacional Carlos Eduardo Alves 
fez uma postagem em seu twitter 
onde escreveu, “ao lado da gover-
nadora e da vice-prefeita de Natal 
e pré-candidata a deputada fede-
ral Aila Cortez, para a Procissão 
de Santa Rita de Cássia”.

Foto da chapa é feita junto à 
‘santa das causas impossíveis’

“Um equívoco histórico. 
A junção desses gru-
pos é ruim para todos”, 

declarou o deputado estadual e 
pré-candidato à Câmara dos De-
putados Kelps Lima (Solidarieda-
de) sobre a chapa majoritária en-
cabeçada pela governadora Fáti-
ma Bezerra (PT), o pré-candidato 
a vice-governador o deputado fe-
deral Walter Alves (MDB) e o ex-
-prefeito de Natal Carlos Eduar-
do Alves (PDT), pré-candidato ao 
Senado Federal nas eleições de 
outubro.

“A sociedade vem lutando 
há anos para modernizar o pen-
samento e as práticas políticas 
nas quais esses grupos se fun-
damentam. O PT é o suprassu-
mo do pesado pensamento es-
tatizante e da defesa da máquina 
inchada, inoperante e a serviço 
de grupos ideológicos organiza-
dos. Já as oligarquias enxergam a 
máquina pública como um bem 
de família, algo que o filho her-
da do pai e ele precisará neces-
sariamente passar paro o neto, e 
assim por diante. Um equívoco 
histórico. A junção desses gru-
pos é ruim para todos”, afirmou 
o deputado, em entrevista exclu-
siva ao AGORA RN, nesta segun-
da-feira 23.

Segundo ele, a combinação 
entre Fátima Bezerra, Walter Al-
ves e Carlos Eduardo Alves não 
é boa para o Rio Grande do Nor-

te. “De um lado, Fátima conti-
nuaria entregando o Estado co-
mo um espólio ao PT e do outro, 
os Alves iriam querer recom-
por aquelas conexões da políti-
ca antiga que trouxeram o Rio 
Grande do Norte à abstinência 
de desenvolvimento que vive-
mos hoje, incorporando a má-
quina pública como material de 
negociações familiares”.

E continuou dizendo: “A sorte 
para o RN é que eles vão perder 
a eleição deste ano. Fábio Dan-
tas está subindo nas pesquisas e 
vamos ultrapassar Fátima Bezer-
ra nesses dias. Eu e um monte de 
gente que conheço, sonha com 
um Estado mais moderno e de 
oportunidades para todos e não 
só feito para grupos fechados”, 
frisou.

O deputado fez uma analo-
gia evidenciando que, “todas às 
vezes que vejo notícias sobre es-
sa chapa, me lembro do Titanic. 
Arrisca não estarem mais juntos 
já no segundo turno. Ou mesmo 
antes, quando Fábio Dantas ul-
trapassar Fátima nas pesquisas 
de intenção de voto”, assegurou.

Sobre a governadora Fáti-
ma Bezerra e aliados do PT no 

Estado que classificavam o de-
putado federal Walter Alves de 
golpista por ter votado a favor 
do impeachment da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff (PT) e 
que agora são aliados políti-
cos, Kelps Lima avaliou que, “o 
vice de Dilma, que o PT acusa 
como um dos articuladores do 
impeachment, era do MDB, o 
mesmo partido de Walter Alves 
e Garibaldi Alves Filho. Quem 
operou pelo impeachment 
uma vez pode operar de novo”, 
alertou.

Na avaliação de Kelps Lima, 
é lamentável que o ex-prefei-
to de Natal tenha apoiado no 
segundo turno das eleições de 
2018 o presidente Jair Bolsonaro 
(PL), “lamento muito a posição 
do ex-prefeito. Muito mesmo”, 
finalizou.

O parlamentar defendeu o 
nome de Fábio Dantas (Solida-
riedade) como governador do 
Rio Grande do Norte. “Fábio 
Dantas é pré-candidato a go-
vernador e ao lado de mulhe-
res e homens de bem, amigos, 
prefeitos, deputados e lideran-
ças políticas de todo o Rio Gran-
de do Norte. Dois em cada três 
potiguares querem tirar Fátima 
Bezerra do governo e a oposi-
ção agora tem um nome, uma 
bandeira e está construindo 
um projeto para fazer as trans-
formações que o Estado preci-
sa. Esta mudança começa hoje, 
agora, feita pelo povo, contra o 
PT e a favor do Rio Grande do 
Norte”, pontuou.

“Quem operou pelo 
impeachment uma 
vez pode operar de 
novo”, diz

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ARQUIVO PESSOAL



O Projeto de Lei que proíbe a 
contratação de veículos de 
tração animal para fins di-

versos no município foi aprovado 
pela Comissão de Legislação, Jus-
tiça e Redação Final da Câmara 
Municipal de Natal (CMN), nes-
ta segunda-feira 23. De autoria 
da vereadora Nina Souza (PDT), 
presidente da comissão, a nova 
legislação prevê multa para esta-

belecimentos que contratarem 
esse tipo de serviço.

“Já temos uma lei para a retira-
da dos veículos de tração animal 
das ruas e o nosso projeto com-
plementa, tendo dois aspectos. 
Primeiro, protege os animais co-
locados em situação de desgaste 
nas ruas. Depois, tem a questão 
do meio ambiente quando os re-
síduos são depositados nas vias. 

É preciso penalizar quem ainda 
contrata o serviço que está irre-
gular”, explicou.

Além disso, para os trabalha-
dores que vivem dessa ativida-
de, a vereadora propõe que sejam 
contratados pelas empresas ter-
ceirizadas que prestam serviços 
ao Município ou que se apoie a 
aquisição de veículos sem uso de 
animais.

Outros PLs passaram pela co-
missão, como o de n° 175/2022, 
de autoria da vereadora Ana Pau-
la (SD), que institui a rede muni-
cipal de acolhida e proteção às 
crianças órfãos do feminicídio e 
vítimas de violência doméstica; 
e o de n° 120/2022, de autoria do 
vereador Tércio Tinoco (União 
Brasil), que prevê a cassação de 

alvará de licença e funcionamen-
to de estabelecimento de ensino, 
que negar a realização de matrí-
cula à criança ou ao adolescente, 
em razão da sua deficiência.

“É um projeto muito impor-
tante porque nenhuma criança 

pode ser vítima de preconceito 
ou enfrentar dificuldade de aces-
so ao ensino em virtude de sua 
deficiência”, destacou a relato-
ra da matéria, vereadora Camila 
Araújo (União Brasil).
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Fábio Dantas e Henrique Alves são 
vistos juntos, mas negam parceria
Pré-candidato ao governo disse que encontro foi coincidência e que jamais conversaram sobre possível apoio político

“Não teve nada além da 
gentileza de ambas as 
partes. Henrique Alves 

apenas subiu em um carro para ver 
a procissão, assim como eu tam-
bém fiz”, declarou o pré-candidato 
ao governo do Estado Fábio Dantas 
(SD) em relação à presença do ex-
-ministro e pré-candidato ao cargo 
de deputado federal Henrique Edu-
ardo Alves (PSB) que estavam jun-
tos na carroceria de um automóvel 
acompanhado os festejos de Santa 
Rita de Cássia, padroeira da cidade 
de Santa Cruz.

Eles foram flagrados acenando 
para os devotos da santa das causas 
impossíveis, ao lado do pré-can-
didato ao Senado Federal Rogério 
Marinho (PL), o deputado estadu-
al Tomba Farias (PSDB) e o ex-go-
vernador do Rio Grande do Norte 
e pré-candidato a deputado federal 
Robinson Faria (PP). Após a divul-
gação da foto, começaram a surgir 
novas especulações nos bastidores 
da política potiguar, dando conta 
que poderia estar em curso a pos-
sibilidade de um eventual apoio de 

Henrique à pré-candidatura de Fá-
bio Dantas para o governo do Rio 
Grande do Norte.

Apesar de estarem juntos na fes-
ta de Santa Rita de Cássia, em entre-
vista ao AGORA RN, nesta segunda-
-feira 23, Fábio Dantas garantiu que 
não conversou com Henrique Edu-
ardo Alves sobre apoios políticos 
para as eleições de outubro. “Nunca 
falou nada nesse sentido. Ele (Hen-
rique Eduardo Alves) faz parte da 
federação com o PT. Não teve nada 

além da gentileza de ambas as par-
tes. Henrique apenas subiu em um 
carro para ver a procissão, assim co-
mo eu também fiz”, disse.

De acordo com Fábio Dantas, 
além de “agradecer as bênçãos” a 
Santa Rita de Cássia e pedir prote-
ção, sua passagem por Santa Cruz 
foi uma oportunidade de reencon-
trar os amigos, lideranças políticas e 
comunitárias da região Trairi, onde 
prefeitos, vereadores e lideranças 
do município estiveram junto a ele 

durante a visita.
“Queremos um governo para 

todo o RN. A gestão atual priorizou 
o seu partido e a crise na saúde pú-
blica é uma das principais consequ-
ências disso. O Estado é de todos os 
potiguares e de todos os partidos. 
Somos um Estado de muitas rique-
zas e potenciais que não estão sen-
do aproveitados e gerenciados pelo 
governo do Estado. O Rio Grande 
do Norte deve ser uma terra de em-
preendedorismo. Devemos recupe-

rar o tempo perdido com urgência”, 
explicou.

Na avaliação de Fábio Dantas, “a 
gestão dos direitos básicos dos cida-
dãos, como o acesso a água e saúde 
não são garantidos pelo atual go-
verno. Estamos parados no tempo 
e no desenvolvimento. O Rio Gran-
de do Norte precisa acordar e cres-
cer. Um plano de governo precisa 
pensar nas pessoas. E por isso que 
eu tenho andado pelo Rio Grande 
do Norte, para ouvir o nosso povo 
e juntos pensarmos em uma admi-
nistração que transforme o nosso 
Estado”, reforçou.

“Na verdade, não era palanque”, diz Henrique sobre foto
Em entrevista ao AGORA RN, 

nesta segunda-feira 23, o ex-minis-
tro e pré-candidato à Câmara dos 
Deputados Henrique Eduardo Alves 
esclareceu que, na verdade, não era 
um palanque. “Estive, como sem-
pre, junto com meus amigos Tomba 
Farias, Fernanda e Ivanildinho (pre-

feito de Santa Cruz)”, assegurou.
Henrique Eduardo Alves disse 

que possui uma ligação com Santa 
Cruz por ter conseguido viabilizar 
os recursos iniciais para a constru-
ção do teleférico. “Quem, em Santa 
Cruz, não conhece nossa luta pelo 
teleférico de Santa Rita, seja como 

deputado ou ministro?. Fui, assim 
como vou todos os anos. Assisti à 
missa ao lado do povo e partici-
pei da procissão com os amigos de 
sempre”, disse.

Henrique Eduardo Alves saiu do 
MDB, onde estava há 52 anos e se fi-
liou recentemente ao PSB, liderado 

no Estado pelo deputado federal e 
pré-candidato ao Senado Federal 
Rafael Motta, sigla que faz parte do 
arco das alianças políticas firma-
das com o PT. No âmbito regional, 
o partido já declarou que apoiará 
a reeleição da governadora Fátima 
Bezerra (PT) e na corrida pela Presi-

dência da República o PSB indicou 
o ex-governador de São Paulo Ge-
raldo Alckmin (PSB) para ser o vice 
de Lula (PT). Dessa forma, questio-
nado se iria subir no palanque da 
governadora Fátima Bezerra e pe-
dir votos, o ex-ministro preferiu não 
emitir sua opinião.

 “Queremos um 
governo para todo 
o RN. O Estado 
é de todos os 
potiguares e de 
todos os partidos ”

Fábio Dantas
Pré-candidato ao governo RN

Estavam juntos, no mesmo local, Robinson Faria, Tomba, Fábio Dantas, Henrique Alves e Rogério Marinho 

Nina: “É preciso penalizar quem ainda contrata o serviço, que está irregular”

Adenilson Costa
Repórter de Política

Câmara Municipal

Veículos de tração animal 
serão proibidos em Natal
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‘Me lembro do Titanic’, diz Kelps 
Lima, sobre chapa governista no RN
Oposicionista diz que aliança política PT e MDB é “equívoco histórico e a junção desses grupos é ruim para todos”

Adenilson Costa
Repórter de Política

Para Kelps, chapa governista representa velha política e atraso econômico do RN

Integrantes da chapa governista juntos, em oração, para vencer as eleições

A governadora Fátima Bezer-
ra esteve neste domingo 22, em 
Santa Cruz, ao lado dos pré-can-
didatos na chapa majoritária: 
Walter Alves (vice-governador), 
Carlos Eduardo Alves (senador 
da República), além do ex-sena-
dor e pré-candidato a deputa-
do federal Garibaldi Alves Filho 
e lideranças políticas da região 
Trairi. Esta é a primeira aparição 
pública da gestora petista e seus 
companheiros de chapa na cor-
rida eleitoral.

“Que Santa Rita de Cássia for-
taleça a nossa fé e nos inspire a 

seguir lutando por um mundo de 
paz e justiça social, e por dias ca-
da vez melhores para o nosso Rio 
Grande do Norte. É dia de agrade-
cer a Deus, a Santa Rita e também 
aos profissionais de saúde, pois 
graças à vacinação podemos es-
tar novamente reunidos presen-
cialmente nesta festa linda, após 
dois anos”, escreveu a governado-
ra por meio de sua rede social.

Já o deputado federal Walter 
Alves e o seu pai, o ex-senador 
Garibaldi Alves Filho, apesar de 
terem aparecidos juntos na foto 
com a governadora Fátima Be-

zerra na agenda da festa de Santa 
Rita, se limitaram a fazer um post 
em suas redes sociais, sem divul-
gar a foto com a petista, “visita ao 
município de Santa Cruz que ce-
lebrou o encerramento de mais 
uma festa de Santa Rita de Cás-
sia”, pontuou.

O pré-candidato ao Congres-
so Nacional Carlos Eduardo Alves 
fez uma postagem em seu twitter 
onde escreveu, “ao lado da gover-
nadora e da vice-prefeita de Natal 
e pré-candidata a deputada fede-
ral Aila Cortez, para a Procissão 
de Santa Rita de Cássia”.

Foto da chapa é feita junto à 
‘santa das causas impossíveis’

“Um equívoco histórico. 
A junção desses gru-
pos é ruim para todos”, 

declarou o deputado estadual e 
pré-candidato à Câmara dos De-
putados Kelps Lima (Solidarieda-
de) sobre a chapa majoritária en-
cabeçada pela governadora Fáti-
ma Bezerra (PT), o pré-candidato 
a vice-governador o deputado fe-
deral Walter Alves (MDB) e o ex-
-prefeito de Natal Carlos Eduar-
do Alves (PDT), pré-candidato ao 
Senado Federal nas eleições de 
outubro.

“A sociedade vem lutando 
há anos para modernizar o pen-
samento e as práticas políticas 
nas quais esses grupos se fun-
damentam. O PT é o suprassu-
mo do pesado pensamento es-
tatizante e da defesa da máquina 
inchada, inoperante e a serviço 
de grupos ideológicos organiza-
dos. Já as oligarquias enxergam a 
máquina pública como um bem 
de família, algo que o filho her-
da do pai e ele precisará neces-
sariamente passar paro o neto, e 
assim por diante. Um equívoco 
histórico. A junção desses gru-
pos é ruim para todos”, afirmou 
o deputado, em entrevista exclu-
siva ao AGORA RN, nesta segun-
da-feira 23.

Segundo ele, a combinação 
entre Fátima Bezerra, Walter Al-
ves e Carlos Eduardo Alves não 
é boa para o Rio Grande do Nor-

te. “De um lado, Fátima conti-
nuaria entregando o Estado co-
mo um espólio ao PT e do outro, 
os Alves iriam querer recom-
por aquelas conexões da políti-
ca antiga que trouxeram o Rio 
Grande do Norte à abstinência 
de desenvolvimento que vive-
mos hoje, incorporando a má-
quina pública como material de 
negociações familiares”.

E continuou dizendo: “A sorte 
para o RN é que eles vão perder 
a eleição deste ano. Fábio Dan-
tas está subindo nas pesquisas e 
vamos ultrapassar Fátima Bezer-
ra nesses dias. Eu e um monte de 
gente que conheço, sonha com 
um Estado mais moderno e de 
oportunidades para todos e não 
só feito para grupos fechados”, 
frisou.

O deputado fez uma analo-
gia evidenciando que, “todas às 
vezes que vejo notícias sobre es-
sa chapa, me lembro do Titanic. 
Arrisca não estarem mais juntos 
já no segundo turno. Ou mesmo 
antes, quando Fábio Dantas ul-
trapassar Fátima nas pesquisas 
de intenção de voto”, assegurou.

Sobre a governadora Fáti-
ma Bezerra e aliados do PT no 

Estado que classificavam o de-
putado federal Walter Alves de 
golpista por ter votado a favor 
do impeachment da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff (PT) e 
que agora são aliados políti-
cos, Kelps Lima avaliou que, “o 
vice de Dilma, que o PT acusa 
como um dos articuladores do 
impeachment, era do MDB, o 
mesmo partido de Walter Alves 
e Garibaldi Alves Filho. Quem 
operou pelo impeachment 
uma vez pode operar de novo”, 
alertou.

Na avaliação de Kelps Lima, 
é lamentável que o ex-prefei-
to de Natal tenha apoiado no 
segundo turno das eleições de 
2018 o presidente Jair Bolsonaro 
(PL), “lamento muito a posição 
do ex-prefeito. Muito mesmo”, 
finalizou.

O parlamentar defendeu o 
nome de Fábio Dantas (Solida-
riedade) como governador do 
Rio Grande do Norte. “Fábio 
Dantas é pré-candidato a go-
vernador e ao lado de mulhe-
res e homens de bem, amigos, 
prefeitos, deputados e lideran-
ças políticas de todo o Rio Gran-
de do Norte. Dois em cada três 
potiguares querem tirar Fátima 
Bezerra do governo e a oposi-
ção agora tem um nome, uma 
bandeira e está construindo 
um projeto para fazer as trans-
formações que o Estado preci-
sa. Esta mudança começa hoje, 
agora, feita pelo povo, contra o 
PT e a favor do Rio Grande do 
Norte”, pontuou.

“Quem operou pelo 
impeachment uma 
vez pode operar de 
novo”, diz

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ARQUIVO PESSOAL
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O Suicídio

Há anos, precisamente em 
(Nov/1996), o famoso filó-
sofo francês Gille Deleu-

ze, autor de “anti-Édi po”, suici-
dou-se em Paris, jogando-se da ja-
nela do seu apartamento. Ele te-
ria resolvido colocar esses trági-
cos pontos finais na contagem de 
seus dias de vida por sofrer de vá-
rios problemas respiratórios. A 
morte de deluze abriu mais uma 
vez na imprensa de vários países, 
o de bate até hoje, sobre a estar-
recedora questão do suicídio. De 
onde surge essa força noturna, ab-
soluta e terrível em sua trajetória, 
inexplicavelmente precipitada so-
bre a vida de seres criados à ima-
gem e semelhança de Deus? E co-
mo consegue desequilibrar e anu-
lar o harmonioso conjunto natu-
ral das razões que prende o indiví-
duo à vida, tais como a família, a 
sociedade, a pátria, o amor, Deus 
e o próprio indiscutível instinto 
de sobrevivência? A cada oitenta 
e quatro segundos no mundo, al-
guém renuncia à vida e suicida-se. 

Tão devastador como o cân-
cer, a AIDS, e infarto de miocárdio, 
a Covid-19, os acidentes de trân-
sitos, o suicídio, é uma das prin-
cipais causas de morte na épo-
ca atual. O fracasso amoroso, so-
cial, econômico e político; a ida-
de avançada, a viuvez, o celiba-
to e necessidade de filhos, a do-
enças ditas “incuráveis” as dro-
gas, a alta densidade de povoa-
ção das grandes cidades e a bai-
xa qualidade de vida; o desempre-
go, a tristeza, a solidão; o “esqueci-
mento” a incompreensão e a atu-
al e sempre crescente ausência de 
Deus entre os interesse que movi-
mentam a humanidade, em seu 
grande intelectual, moral e espi-
ritualmente trôpego rumo ao pró-
ximo milênio, são as grandes cau-
sas do suicídio. O suicídio é uma 
maneira totalizadora do fracasso, 
o reconhecimento fatalista da du-
ra mecânica estipulada pela lei da 
espécie em seu processo seletivo, 
um erro, uma estupidez, um rito, 
uma mera antecipação da mor-
te natural. Para os milhões de pes-
soas frustradas nos nossos dias, o 
poeta tinha razão ao escrever. “A 
vida passa efêmera e vazia; um 
adiantamento eterno que se es-
pera, numa eterna esperança que 
se adia.”Ultimamente temos ob-
servado no Brasil um considerá-
vel aumento de suicídios. Hoje em 
dia, qualquer que seja o sentimen-

to particular que nos inspire o de-
sespero de um suicida, ato con-
siderado antissocial. O indivíduo 
não é dono do seu corpo, não po-
de dispor de sua vida,que é patri-
mônio de sua mulher, de seus fi-
lhos, de sua família, da sociedade, 
e, sobretudo de Deus, que lhe con-
cedeu o “dom da vida”. O suicídio 
é a morte voluntária de si mesmo, 
é o homicídio do próprio corpo. 
Adianta “Dr. José S. Gama, autor 
do livro “A derrota do suicídio, pá-
gs./71 a 73 – Livraria Freitas Bas-
tos”. O suicídio e a bíblia: A palavra 
de Deus conta que Saul, após um 
reinado de desobediência e des-
canso das coisas de Deus, lançou-
-se sobre sua espada e se matou 
ato contínuo, sendo imitado pe-
lo seu pajé de armas. (ISm 31:4,5).

Após trair Jesus Cristo, Judas, 
profundamente tocado pelo re-
morso e cheio de angústia, jogou 
as trintas moedas no átrio do tem-
plo e se enforcou. Outrossim, é 
bom deixar claro que, o suicídio, 
é também e por vezes já constata-
do por Mestres da Teologia - Pas-
tores entre estudiosos do assun-
to. Como: Uma ação demonoló-
gica de origem satânica, à exp. O 
próprio-Judas. As escrituras afir-
mam, que na reunião da ceia mi-
nistrada por Jesus, satanás entrou 
em Judas horas depois ... e Judas 
cometeu suicídio. Para Jesus, no 
monte da tentação, ele induziu 
Jesus, a saltar monte abaixo, para 
provar para ele que Jesus era de fa-
to o filho de Deus. Nem por Jesus 
e muito menos por Deus (o dono 
da vida), em se tratando de suicí-
dio, não importa a criatura; não há 
escape, não há salvação no plano 
eterno. A prevenção do suicídio: 
Como já frisei, as pessoas antes de 
atentarem contra a vida dão sinais 
que agiram tragicamente. O sui-
cídio é um resultado de um pro-
cesso que às vezes se desenvolve 
por vários anos. Lembre-se que as 
pessoas que falam em suicidar-se, 
merecem atenção especial. Se vo-
cê atentar para leituras da bíblia, 
encontrará lá assim: “Vinde a mim 
todas vós que estais cansados e 
oprimidos e eu vos aliviarei, tomai 
sobre vós o meu julgo, e aprendei 
de mim que sou manso e humilde 
de coração.” (Mt 11:29). Qualquer 
manifestação no caminho do sui-
cídio é grito de ajuda. Se esse gri-
to chegar aos seus ouvidos, aju-
de, porque a pessoa também de-
seja viver.

Eliezer Sylvestre é jornalista e membro do Igrejário - IEADERN / 
Natal-RN

ELIEZER SYLVESTRE Pré-candidato ao governo de Minas Gerais pe-
lo PSDB, o ex-deputado Marcus Pestana (MG) 
anunciou nesta segunda-feira que, junto com 

outras lideranças tucanas, defenderá que o partido 
tenha candidatura própria na eleição deste ano. Ele 
também criticou a decisão da direção da sigla coman-
dada por Bruno Araújo de apoiar a senadora Simone 
Tebet, do MDB, como candidata única da terceira via.

“Esse caminho vai levar o PSDB à morte. Em nome 
da minha história de 34 anos de PSDB como seu fun-
dador, em nome da ousadia da geração de 86/88 e da 
memória de Covas, Montoro e José Richa, manterei a 
defesa da candidatura própria amanhã na Executiva. 
(...) Essa estratégia da atual cúpula é liquidacionista e 
capitula à uma candidatura da valorosa senadora Si-
mone que está longe de ter maioria no MDB”, afirmou 
ele, ressaltando que tem do seu lado nomes influentes 
do PSDB, como o ex-governador do Rio Grande do Sul 
Eduardo Leite, o deputado Aécio Neves, o senador Zé 
Aníbal e o ex-ministro Pimenta da Veiga.

A aliança com o MDB em prol do nome de Tebet 
seria o tema de uma reunião da Executiva do PSDB 

convocada para esta terça-feira, mas o encontro foi 
adiado. Quando a reunião ocorrer, os dirigentes de-
verão deliberar se aprovam ou não o nome da sena-
dora - haverá reuniões simultâneas nas Executivas do 
MDB e no Cidadania para discutir o mesmo assunto.

Vitorioso das prévias realizadas no fim do ano 
passado, o ex-governador de São Paulo João Doria 
(PSDB) desistiu da disputa presidencial, abrindo 
caminho para a consolidação da candidatura de Te-
bet. A ala mais antiga da legenda é contrária à ideia 
de o partido não encabeçar a chapa do chamado 
“centro democrático”.

Ala do PSDB insiste em candidatura própria

CONSULTA. O Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) vai se pronun-
ciar em breve sobre um assunto 
que interessa e muito à governa-
dora Fátima Bezerra (PT). A Cor-
te analisa uma consulta formula-
da pelo deputado Delegado Wal-
dir (União Brasil-GO), que ques-
tiona se partidos coligados pa-
ra a disputa do governo do Esta-
do podem lançar separadamen-
te candidatos ao Senado ou se a 
chapa deve ter apenas um nome 
na disputa.

DOIS SENADORES. Se o TSE 
der aval para mais de uma can-
didatura ao Senado na chapa, 
cresce a chance de Fátima ir pa-
ra a disputa com dois candidatos 
a senador: Carlos Eduardo Alves 
(PDT) e Rafael Motta (PSB).

SEM W.O. O pré-candidato Fá-
bio Dantas (Solidariedade) co-
memorou o resultado da pesqui-
sa Item, de ontem, que o colo-

cou com 14,8% das intenções de 
voto. “Mais uma pesquisa ates-
ta o sentimento que temos visto 
a cada município que visitamos: 
o potiguar quer mudança. Quem 
achava que ia ser W.O. enganou-
-se”, escreveu Fábio, pelas redes 
sociais.

QUEDA BRUSCA. A pesqui-
sa Item causou estranheza entre 
aliados do pré-candidato a sena-
dor Carlos Eduardo Alves (PDT). 
Eles tentam entender como o pe-
detista despencou de cerca de 
30% para 14% das intenções de 
voto de uma pesquisa para outra.

PRÉ-CANDIDATO DA REDE I. 
A Rede Sustentabilidade anun-
ciou o ambientalista Roberto Lo-
pes como pré-candidato do par-
tido para a disputa ao Governo 
do RN nas eleições em outubro. 
O anúncio foi feito pelo porta-voz 
estadual, João Gentil, e pelo por-
ta-voz em Natal, Wesley Caetano.

PRÉ-CANDIDATO DA REDE 
II. Roberto Lopes é sociólogo e 
bacharel em Direito. Iniciou a 
militância política na juventu-
de do PCB e é ex-presidente do 
PV Natal. A defesa das causas 
ambientais será uma das mar-
cas da sua campanha. “Nos-
so nome está à disposição pa-
ra travarmos essa nova luta e 
avançar nas causas e nas pau-
tas ambientais, sociais e, sobre-
tudo, humanitárias”, declarou o 
pré-candidato.

FUNDO ELEITORAL. O sena-
dor Styvenson Valentim (Pode-
mos) voltou a dizer ontem que 
é contra a utilização de recursos 
públicos para financiar campa-
nhas eleitorais. Após ser provo-
cado por um seguidor a oficia-
lizar sua candidatura ao gover-
no do estado, ele respondeu: 
“Dá para ganhar eleição no Rio 
Grande do Norte sem usar re-
curso público?”

REPRODUÇÃO

PAULO SÉRGIO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEBATES OBRIGATÓRIOS. O deputado fede-
ral David Miranda (PDT-RJ) protocolou um pro-
jeto de lei para obrigar que candidatos à Presi-
dência e aos governos estaduais participem de 
ao menos três debates promovidos pela im-
prensa durante a campanha eleitoral. A propos-
ta de Miranda implica que a obrigatoriedade in-
cida somente sobre candidatos com mais de 3% 
das intenções de voto em pesquisas registradas 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Como pu-
nição pelo descumprimento, o projeto sugere 
multa de R$ 50 mil a R$ 150 mil e interdição dos 
recursos do fundo partidário por um ano.
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EOL Maral I SPE S.A.
CNPJ: 33.486.289/0001-50

Aviso: As demonstrações contábeis apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações contábeis 
completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações contábeis completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.agorarn.com.br/publicacoes-legais-certificadas/.

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto Operacional: EOL Maral I SPE S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de 
capital fechado que se rege pelo Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. Sediada em Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, foi constituída em 03 de 
abril de 2019. A Companhia tem por objeto social a geração de energia elétrica de fonte eólica e, 
em razão da atividade exercida, integram o objeto social da Companhia todas as ações 
necessárias à estruturação, ao desenvolvimento, à implantação e à exploração do parque  
eólico denominado “EOL Filgueira I”, com potência instalada de 30 (trinta) MW. Em 2021 a usina 
ainda se encontrava em fase de construção e testes, com perspectiva de início da operação  
em janeiro de 2022.

Balanço Patrimonial Notas 2021 2020
Ativo/Circulante 6.348 74.802
Caixa e equivalentes de caixa 3 2.757 38.436
Contas a receber de clientes 4 13 4
Adiantamento e despesas antecipadas 5 928 33.712
Partes relacionadas 6 2.650 2.650
Não circulante 166.195 54.058
Imobilizado líquido 7 155.609 46.032
Intangível 8 10.586 8.026
Total do ativo 172.543 128.860

Balanço Patrimonial Notas 2021 2020
Passivo/Circulante 11.813 32.254
Empréstimos e financiamentos 10 16.038 30.254
Fornecedores 9 6.191 1.625
Obrigações tributárias 388 75
Obrigações trabalhistas 21 –
Partes relacionadas 6 100 173
Outras contas a pagar 50 127
Não circulante 75.812 40.518
Empréstimos e financiamentos 10 75.812 40.518
Patrimônio líquido 73.943 56.088
Capital social 11 91.649 56.760
Resultado acumulado (17.706) (672)
Total do passivo e do patrimônio líquido 172.543 128.860

Demonstração do Resultado Notas 2021 2020
Receita operacional líquida 12 11.655 –
Custo das vendas e serviços 13 (28.504) (715)
Lucro bruto (16.849) (715)
(+/–) Despesas e receitas operacionais
Despesas administrativas, comerciais e gerais 14 (211) (257)
(=) Resultado operacional (17.060) (972)
(+/–) Despesas e receitas financeiras
Despesas financeiras 15 (14) (54)
Receitas financeiras 15 587 632
(=) Resultado antes dos impostos (16.487) (394)
(+/–) Provisão para impostos
Imposto de renda e contribuição social corrente 16 (547) (195)
(=) Resultado do exercício (17.034) (589)
Não houveram outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto não é neces-
sária a apresentação da demonstração do resultado abrangente.

Demonstração das Mutações  
do Patrimônio Líquido

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 81.085 (38.581) (83) 42.421
Pagamento de Capital – 14.256 – 14.256
Resultado do exercício – – (589) (589)
Saldos em 31/12/2020 81.085 (24.325) (672) 56.088
Pagamento de Capital – 24.325 – 24.325
Aumento de Capital 10.564 – – 10.564
Resultado do exercício – – (17.034) (17.034)
Saldos em 31/12/2021 91.649 – (17.706) 73.943

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (16.487) (394)
Variação nos ativos e passivos
Redução em contas a receber (9) –
Aumento (redução) em outros créditos 32.784 (4.491)
Aumento em fornecedores 4.566 1.377
Aumento em obrigações trabalhistas 21 –
Aumento em obrigações tributárias 313 63
Redução (aumento) em outras contas a pagar (150) 300
IR e CS pagos (547) (195)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 20.491 (3.340)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (109.577) (44.230)
Aquisição de intangível (2.560) (14)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de investimento (112.137) (44.244)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos tomados 21.078 68.122
Aumento de capital 10.564 14.256
Pagamento de capital 24.325 –
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 55.967 82.378
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (35.679) 34.794
No início do exercício 38.436 3.642
No fim do exercício 2.757 38.436
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (35.679) 34.794

Diretoria
Henrique Soares Zimmer - CPF: 012.955.950-44

Contadora
Renata Melloni - CRC: SP-284533/O-5

Rogério diz que ‘grande imprensa’ é 
desesperada para atacar Bolsonaro
Pré-candidato ao Senado fala sobre o “Bolsolão do Lixo”, obras federais no RN e ataques de Carlos Eduardo Alves

A recente revelação de indí-
cios de superfaturamento 
na compra de caminhões 

de lixo, exposta em reportagem 
publicada pelo jornal O Estado 
de S. Paulo, foi classificada pelo 
pré-candidato a senador Rogé-
rio Marinho (PL) como deses-
pero da grande mídia.

Conforme a reportagem, 
após Bolsonaro se associar ao 
Centrão, a compra e distribuição 
de caminhões de lixo pelo gover-
no saltaram de 85 para 488 veí-
culos de 2019 para 2021. Ex-mi-
nistro do Desenvolvimento Re-
gional e candidato de Bolsonaro 
no Rio Grande do Norte, Rogério 
disse que esta é uma denúncia 
criada infundada criada pelo di-
ário.

“A grande imprensa está de-
sesperada. O Estadão, a cada 15 
dias, fabrica um novo escândalo. 
Veja a questão do tratoraço, que 
eu fui colocado no centro. Passa-
mos um ano sendo acusados, o 
MDR entrou com representação 
no Ministério Público e na Polí-
cia Federal, para recebermos, há 
20 dias, um acórdão do Tribunal 
de Contas da União, mostrando 
que a ata de quase R$ 3 bilhões 
– das quais executamos R$ 1,3 
bilhão -, resultou em R$ 250 mi-
lhões de economia”, disse.

E afirmou que os aumentos 
de gastos com os veículos no 
“Bolsolão do Lixão” foram cau-
sados pelo reajuste no preço do 
aço, usado para fabricar cami-
nhões. “Aparece agora o bolso-
lixo. O Estadão fica fabricando 

“Carlos Eduardo 
não sabe o que é 
trabalho”

Ao rebater as acusações de 
seu adversário eleitoral e pré-
-candidato ao Senado, Carlos 
Eduardo (PDT), sobre ser o res-
ponsável pela reforma traba-
lhista, Rogério Marinho, afir-
mou que a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) tinha 
mais de 70 anos e era preciso 
modernizar a legislação para 
melhor beneficiar os brasileiros.

“Nós modernizamos a legisla-
ção do trabalho. Todos os direitos 
do trabalhador brasileiro, a par-
tir da constituição de 1988, estão 
inseridos no artigo 7º da Consti-
tuição Federal. Faz três anos que 
dizem que o trabalhador vai per-
der o 13º salário, o FGTS, as férias 
e nada aconteceu, neste sentido. 
O trabalhador terceirizado não ti-
nha direito de estar igual ao cele-
tista, não podia usar o mesmo ba-
nheiro e a discriminação contra 
mulher, entre outros”, citou.

Falou sobre o trabalho remo-
to, que começou a ser difundido 
devido à chegada da pandemia 
do Covid-19 no Brasil. Sobre gerar 
desemprego com a reforma traba-
lhista, ele disse que “precarizar” 

é palavra de ordem entre os opo-
sitores. “É importante dizer que, 
quem mora em Natal, sabe que há 
três anos, os garçons eram contra-
tados por um final de semana ou 
evento específico e não tinha ne-
nhum direito. Ao criar o trabalho 
intermitente, formalizamos quem 
não tinha direito. Esse cidadão 
agora tem o direito a ter o 13º, fé-
rias, hora extra”, afirmou Rogério.

CONVITE AO DEBATE. E con-
vidou seu adversário para um 
debate sobre programas de go-
verno. “Chame o bacharel Carlos 
Eduardo para a gente conversar 
amigavelmente, sem agressão e 
com clima ameno, para que ele 
diga quais são os problemas que 
vê na legislação e quais as solu-
ções que ele tem, já que pretende 
ser o senador da República, para 
equacionar a questão do empre-
go no Brasil”.

Rogério reafirmou o que disse 
ao deixar  o Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDS) no 
início de abril, que Carlos Eduar-
do não sabia o que era trabalho, 
pois nunca trabalhou na vida. 

“Certamente, ele tem uma 
condição financeira invejável, 
que não é condição de quem tra-
balha no Brasil. Eu, por exemplo, 
não posso passar quatro ano sem 
trabalhar, nas praias, viajando 
para a Europa. A situação dele, 
de não ter a necessidade de pro-
ver o sustento de sua família, ele 
tem muita dificuldade de enten-
der qual a vida de um trabalhador 
normal”, finalizou. 

problemas, porque temos um 
presidente honesto, mas o preço 
do aço subiu quase 100%. Eles 
começam a fazer especulações 
sem levar em conta o preço do 
mercado. Não estou aqui fazen-
do defesa, porque nem li nada, 
mas se for o mesmo padrão (do 
tratoraço), com certeza, essa vai 
ser a dedução.”, falou.

NOVA ESTAÇÃO DE CAJUPI-
RANGA. Ele falou ainda sobre as 
críticas referentes à nova estação 
ferroviária de Parnamirim, apon-
tada por adversários petistas co-
mo Fernando Mineiro e Divanei-
de Basílio de “trem-fantasma”. A 
estação começou a funcionar há 
duas semanas, pouco mais de 
um mês após ser inaugurada.

“A recuperação da malha fer-
roviária do RN é o maior inves-
timento feito na infraestrutura 

ferroviária metropolitana de Na-
tal nos últimos 35 anos. E até ju-
lho, a gente deve chegar até São 
José do Mipibu e, até novembro, 
a gente conclui também a Zona 
Norte”, disse.

OITICICA. Sobre a Barra-
gem de Oiticica, ele disse que 
as obras estão com 93% de sua 
estrutura pronta. “É uma obra 
que começou na época de Ge-
túlio Vargas, ocorre que a gestão 
é do governo do Estado. Precisa 
repor R$ 20 milhões que foram 
tirados do convênio, em função 
de decisões judiciais, e precisa 
ser reposto para a complemen-
tação de obras, por exemplo, de 
remoção das famílias, de traba-
lho paleontologia e indeniza-
ção de áreas que estão sendo 
inundados em função da for-
mação do lago”, falou.

Rogério: “Chame o bacharel Carlos Eduardo para gente conversar amigavelmente”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN



• Terça-feira, 24 de maio de 20226
Plural
Artigo Direto da Redação

O Suicídio

Há anos, precisamente em 
(Nov/1996), o famoso filó-
sofo francês Gille Deleu-

ze, autor de “anti-Édi po”, suici-
dou-se em Paris, jogando-se da ja-
nela do seu apartamento. Ele te-
ria resolvido colocar esses trági-
cos pontos finais na contagem de 
seus dias de vida por sofrer de vá-
rios problemas respiratórios. A 
morte de deluze abriu mais uma 
vez na imprensa de vários países, 
o de bate até hoje, sobre a estar-
recedora questão do suicídio. De 
onde surge essa força noturna, ab-
soluta e terrível em sua trajetória, 
inexplicavelmente precipitada so-
bre a vida de seres criados à ima-
gem e semelhança de Deus? E co-
mo consegue desequilibrar e anu-
lar o harmonioso conjunto natu-
ral das razões que prende o indiví-
duo à vida, tais como a família, a 
sociedade, a pátria, o amor, Deus 
e o próprio indiscutível instinto 
de sobrevivência? A cada oitenta 
e quatro segundos no mundo, al-
guém renuncia à vida e suicida-se. 

Tão devastador como o cân-
cer, a AIDS, e infarto de miocárdio, 
a Covid-19, os acidentes de trân-
sitos, o suicídio, é uma das prin-
cipais causas de morte na épo-
ca atual. O fracasso amoroso, so-
cial, econômico e político; a ida-
de avançada, a viuvez, o celiba-
to e necessidade de filhos, a do-
enças ditas “incuráveis” as dro-
gas, a alta densidade de povoa-
ção das grandes cidades e a bai-
xa qualidade de vida; o desempre-
go, a tristeza, a solidão; o “esqueci-
mento” a incompreensão e a atu-
al e sempre crescente ausência de 
Deus entre os interesse que movi-
mentam a humanidade, em seu 
grande intelectual, moral e espi-
ritualmente trôpego rumo ao pró-
ximo milênio, são as grandes cau-
sas do suicídio. O suicídio é uma 
maneira totalizadora do fracasso, 
o reconhecimento fatalista da du-
ra mecânica estipulada pela lei da 
espécie em seu processo seletivo, 
um erro, uma estupidez, um rito, 
uma mera antecipação da mor-
te natural. Para os milhões de pes-
soas frustradas nos nossos dias, o 
poeta tinha razão ao escrever. “A 
vida passa efêmera e vazia; um 
adiantamento eterno que se es-
pera, numa eterna esperança que 
se adia.”Ultimamente temos ob-
servado no Brasil um considerá-
vel aumento de suicídios. Hoje em 
dia, qualquer que seja o sentimen-

to particular que nos inspire o de-
sespero de um suicida, ato con-
siderado antissocial. O indivíduo 
não é dono do seu corpo, não po-
de dispor de sua vida,que é patri-
mônio de sua mulher, de seus fi-
lhos, de sua família, da sociedade, 
e, sobretudo de Deus, que lhe con-
cedeu o “dom da vida”. O suicídio 
é a morte voluntária de si mesmo, 
é o homicídio do próprio corpo. 
Adianta “Dr. José S. Gama, autor 
do livro “A derrota do suicídio, pá-
gs./71 a 73 – Livraria Freitas Bas-
tos”. O suicídio e a bíblia: A palavra 
de Deus conta que Saul, após um 
reinado de desobediência e des-
canso das coisas de Deus, lançou-
-se sobre sua espada e se matou 
ato contínuo, sendo imitado pe-
lo seu pajé de armas. (ISm 31:4,5).

Após trair Jesus Cristo, Judas, 
profundamente tocado pelo re-
morso e cheio de angústia, jogou 
as trintas moedas no átrio do tem-
plo e se enforcou. Outrossim, é 
bom deixar claro que, o suicídio, 
é também e por vezes já constata-
do por Mestres da Teologia - Pas-
tores entre estudiosos do assun-
to. Como: Uma ação demonoló-
gica de origem satânica, à exp. O 
próprio-Judas. As escrituras afir-
mam, que na reunião da ceia mi-
nistrada por Jesus, satanás entrou 
em Judas horas depois ... e Judas 
cometeu suicídio. Para Jesus, no 
monte da tentação, ele induziu 
Jesus, a saltar monte abaixo, para 
provar para ele que Jesus era de fa-
to o filho de Deus. Nem por Jesus 
e muito menos por Deus (o dono 
da vida), em se tratando de suicí-
dio, não importa a criatura; não há 
escape, não há salvação no plano 
eterno. A prevenção do suicídio: 
Como já frisei, as pessoas antes de 
atentarem contra a vida dão sinais 
que agiram tragicamente. O sui-
cídio é um resultado de um pro-
cesso que às vezes se desenvolve 
por vários anos. Lembre-se que as 
pessoas que falam em suicidar-se, 
merecem atenção especial. Se vo-
cê atentar para leituras da bíblia, 
encontrará lá assim: “Vinde a mim 
todas vós que estais cansados e 
oprimidos e eu vos aliviarei, tomai 
sobre vós o meu julgo, e aprendei 
de mim que sou manso e humilde 
de coração.” (Mt 11:29). Qualquer 
manifestação no caminho do sui-
cídio é grito de ajuda. Se esse gri-
to chegar aos seus ouvidos, aju-
de, porque a pessoa também de-
seja viver.

Eliezer Sylvestre é jornalista e membro do Igrejário - IEADERN / 
Natal-RN

ELIEZER SYLVESTRE Pré-candidato ao governo de Minas Gerais pe-
lo PSDB, o ex-deputado Marcus Pestana (MG) 
anunciou nesta segunda-feira que, junto com 

outras lideranças tucanas, defenderá que o partido 
tenha candidatura própria na eleição deste ano. Ele 
também criticou a decisão da direção da sigla coman-
dada por Bruno Araújo de apoiar a senadora Simone 
Tebet, do MDB, como candidata única da terceira via.

“Esse caminho vai levar o PSDB à morte. Em nome 
da minha história de 34 anos de PSDB como seu fun-
dador, em nome da ousadia da geração de 86/88 e da 
memória de Covas, Montoro e José Richa, manterei a 
defesa da candidatura própria amanhã na Executiva. 
(...) Essa estratégia da atual cúpula é liquidacionista e 
capitula à uma candidatura da valorosa senadora Si-
mone que está longe de ter maioria no MDB”, afirmou 
ele, ressaltando que tem do seu lado nomes influentes 
do PSDB, como o ex-governador do Rio Grande do Sul 
Eduardo Leite, o deputado Aécio Neves, o senador Zé 
Aníbal e o ex-ministro Pimenta da Veiga.

A aliança com o MDB em prol do nome de Tebet 
seria o tema de uma reunião da Executiva do PSDB 

convocada para esta terça-feira, mas o encontro foi 
adiado. Quando a reunião ocorrer, os dirigentes de-
verão deliberar se aprovam ou não o nome da sena-
dora - haverá reuniões simultâneas nas Executivas do 
MDB e no Cidadania para discutir o mesmo assunto.

Vitorioso das prévias realizadas no fim do ano 
passado, o ex-governador de São Paulo João Doria 
(PSDB) desistiu da disputa presidencial, abrindo 
caminho para a consolidação da candidatura de Te-
bet. A ala mais antiga da legenda é contrária à ideia 
de o partido não encabeçar a chapa do chamado 
“centro democrático”.

Ala do PSDB insiste em candidatura própria

CONSULTA. O Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) vai se pronun-
ciar em breve sobre um assunto 
que interessa e muito à governa-
dora Fátima Bezerra (PT). A Cor-
te analisa uma consulta formula-
da pelo deputado Delegado Wal-
dir (União Brasil-GO), que ques-
tiona se partidos coligados pa-
ra a disputa do governo do Esta-
do podem lançar separadamen-
te candidatos ao Senado ou se a 
chapa deve ter apenas um nome 
na disputa.

DOIS SENADORES. Se o TSE 
der aval para mais de uma can-
didatura ao Senado na chapa, 
cresce a chance de Fátima ir pa-
ra a disputa com dois candidatos 
a senador: Carlos Eduardo Alves 
(PDT) e Rafael Motta (PSB).

SEM W.O. O pré-candidato Fá-
bio Dantas (Solidariedade) co-
memorou o resultado da pesqui-
sa Item, de ontem, que o colo-

cou com 14,8% das intenções de 
voto. “Mais uma pesquisa ates-
ta o sentimento que temos visto 
a cada município que visitamos: 
o potiguar quer mudança. Quem 
achava que ia ser W.O. enganou-
-se”, escreveu Fábio, pelas redes 
sociais.

QUEDA BRUSCA. A pesqui-
sa Item causou estranheza entre 
aliados do pré-candidato a sena-
dor Carlos Eduardo Alves (PDT). 
Eles tentam entender como o pe-
detista despencou de cerca de 
30% para 14% das intenções de 
voto de uma pesquisa para outra.

PRÉ-CANDIDATO DA REDE I. 
A Rede Sustentabilidade anun-
ciou o ambientalista Roberto Lo-
pes como pré-candidato do par-
tido para a disputa ao Governo 
do RN nas eleições em outubro. 
O anúncio foi feito pelo porta-voz 
estadual, João Gentil, e pelo por-
ta-voz em Natal, Wesley Caetano.

PRÉ-CANDIDATO DA REDE 
II. Roberto Lopes é sociólogo e 
bacharel em Direito. Iniciou a 
militância política na juventu-
de do PCB e é ex-presidente do 
PV Natal. A defesa das causas 
ambientais será uma das mar-
cas da sua campanha. “Nos-
so nome está à disposição pa-
ra travarmos essa nova luta e 
avançar nas causas e nas pau-
tas ambientais, sociais e, sobre-
tudo, humanitárias”, declarou o 
pré-candidato.

FUNDO ELEITORAL. O sena-
dor Styvenson Valentim (Pode-
mos) voltou a dizer ontem que 
é contra a utilização de recursos 
públicos para financiar campa-
nhas eleitorais. Após ser provo-
cado por um seguidor a oficia-
lizar sua candidatura ao gover-
no do estado, ele respondeu: 
“Dá para ganhar eleição no Rio 
Grande do Norte sem usar re-
curso público?”

REPRODUÇÃO

PAULO SÉRGIO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEBATES OBRIGATÓRIOS. O deputado fede-
ral David Miranda (PDT-RJ) protocolou um pro-
jeto de lei para obrigar que candidatos à Presi-
dência e aos governos estaduais participem de 
ao menos três debates promovidos pela im-
prensa durante a campanha eleitoral. A propos-
ta de Miranda implica que a obrigatoriedade in-
cida somente sobre candidatos com mais de 3% 
das intenções de voto em pesquisas registradas 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Como pu-
nição pelo descumprimento, o projeto sugere 
multa de R$ 50 mil a R$ 150 mil e interdição dos 
recursos do fundo partidário por um ano.
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EOL Maral I SPE S.A.
CNPJ: 33.486.289/0001-50

Aviso: As demonstrações contábeis apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações contábeis 
completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações contábeis completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.agorarn.com.br/publicacoes-legais-certificadas/.

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto Operacional: EOL Maral I SPE S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de 
capital fechado que se rege pelo Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. Sediada em Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, foi constituída em 03 de 
abril de 2019. A Companhia tem por objeto social a geração de energia elétrica de fonte eólica e, 
em razão da atividade exercida, integram o objeto social da Companhia todas as ações 
necessárias à estruturação, ao desenvolvimento, à implantação e à exploração do parque  
eólico denominado “EOL Filgueira I”, com potência instalada de 30 (trinta) MW. Em 2021 a usina 
ainda se encontrava em fase de construção e testes, com perspectiva de início da operação  
em janeiro de 2022.

Balanço Patrimonial Notas 2021 2020
Ativo/Circulante 6.348 74.802
Caixa e equivalentes de caixa 3 2.757 38.436
Contas a receber de clientes 4 13 4
Adiantamento e despesas antecipadas 5 928 33.712
Partes relacionadas 6 2.650 2.650
Não circulante 166.195 54.058
Imobilizado líquido 7 155.609 46.032
Intangível 8 10.586 8.026
Total do ativo 172.543 128.860

Balanço Patrimonial Notas 2021 2020
Passivo/Circulante 11.813 32.254
Empréstimos e financiamentos 10 16.038 30.254
Fornecedores 9 6.191 1.625
Obrigações tributárias 388 75
Obrigações trabalhistas 21 –
Partes relacionadas 6 100 173
Outras contas a pagar 50 127
Não circulante 75.812 40.518
Empréstimos e financiamentos 10 75.812 40.518
Patrimônio líquido 73.943 56.088
Capital social 11 91.649 56.760
Resultado acumulado (17.706) (672)
Total do passivo e do patrimônio líquido 172.543 128.860

Demonstração do Resultado Notas 2021 2020
Receita operacional líquida 12 11.655 –
Custo das vendas e serviços 13 (28.504) (715)
Lucro bruto (16.849) (715)
(+/–) Despesas e receitas operacionais
Despesas administrativas, comerciais e gerais 14 (211) (257)
(=) Resultado operacional (17.060) (972)
(+/–) Despesas e receitas financeiras
Despesas financeiras 15 (14) (54)
Receitas financeiras 15 587 632
(=) Resultado antes dos impostos (16.487) (394)
(+/–) Provisão para impostos
Imposto de renda e contribuição social corrente 16 (547) (195)
(=) Resultado do exercício (17.034) (589)
Não houveram outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto não é neces-
sária a apresentação da demonstração do resultado abrangente.

Demonstração das Mutações  
do Patrimônio Líquido

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 81.085 (38.581) (83) 42.421
Pagamento de Capital – 14.256 – 14.256
Resultado do exercício – – (589) (589)
Saldos em 31/12/2020 81.085 (24.325) (672) 56.088
Pagamento de Capital – 24.325 – 24.325
Aumento de Capital 10.564 – – 10.564
Resultado do exercício – – (17.034) (17.034)
Saldos em 31/12/2021 91.649 – (17.706) 73.943

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (16.487) (394)
Variação nos ativos e passivos
Redução em contas a receber (9) –
Aumento (redução) em outros créditos 32.784 (4.491)
Aumento em fornecedores 4.566 1.377
Aumento em obrigações trabalhistas 21 –
Aumento em obrigações tributárias 313 63
Redução (aumento) em outras contas a pagar (150) 300
IR e CS pagos (547) (195)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 20.491 (3.340)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (109.577) (44.230)
Aquisição de intangível (2.560) (14)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de investimento (112.137) (44.244)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos tomados 21.078 68.122
Aumento de capital 10.564 14.256
Pagamento de capital 24.325 –
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 55.967 82.378
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (35.679) 34.794
No início do exercício 38.436 3.642
No fim do exercício 2.757 38.436
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (35.679) 34.794

Diretoria
Henrique Soares Zimmer - CPF: 012.955.950-44

Contadora
Renata Melloni - CRC: SP-284533/O-5

Rogério diz que ‘grande imprensa’ é 
desesperada para atacar Bolsonaro
Pré-candidato ao Senado fala sobre o “Bolsolão do Lixo”, obras federais no RN e ataques de Carlos Eduardo Alves

A recente revelação de indí-
cios de superfaturamento 
na compra de caminhões 

de lixo, exposta em reportagem 
publicada pelo jornal O Estado 
de S. Paulo, foi classificada pelo 
pré-candidato a senador Rogé-
rio Marinho (PL) como deses-
pero da grande mídia.

Conforme a reportagem, 
após Bolsonaro se associar ao 
Centrão, a compra e distribuição 
de caminhões de lixo pelo gover-
no saltaram de 85 para 488 veí-
culos de 2019 para 2021. Ex-mi-
nistro do Desenvolvimento Re-
gional e candidato de Bolsonaro 
no Rio Grande do Norte, Rogério 
disse que esta é uma denúncia 
criada infundada criada pelo di-
ário.

“A grande imprensa está de-
sesperada. O Estadão, a cada 15 
dias, fabrica um novo escândalo. 
Veja a questão do tratoraço, que 
eu fui colocado no centro. Passa-
mos um ano sendo acusados, o 
MDR entrou com representação 
no Ministério Público e na Polí-
cia Federal, para recebermos, há 
20 dias, um acórdão do Tribunal 
de Contas da União, mostrando 
que a ata de quase R$ 3 bilhões 
– das quais executamos R$ 1,3 
bilhão -, resultou em R$ 250 mi-
lhões de economia”, disse.

E afirmou que os aumentos 
de gastos com os veículos no 
“Bolsolão do Lixão” foram cau-
sados pelo reajuste no preço do 
aço, usado para fabricar cami-
nhões. “Aparece agora o bolso-
lixo. O Estadão fica fabricando 

“Carlos Eduardo 
não sabe o que é 
trabalho”

Ao rebater as acusações de 
seu adversário eleitoral e pré-
-candidato ao Senado, Carlos 
Eduardo (PDT), sobre ser o res-
ponsável pela reforma traba-
lhista, Rogério Marinho, afir-
mou que a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) tinha 
mais de 70 anos e era preciso 
modernizar a legislação para 
melhor beneficiar os brasileiros.

“Nós modernizamos a legisla-
ção do trabalho. Todos os direitos 
do trabalhador brasileiro, a par-
tir da constituição de 1988, estão 
inseridos no artigo 7º da Consti-
tuição Federal. Faz três anos que 
dizem que o trabalhador vai per-
der o 13º salário, o FGTS, as férias 
e nada aconteceu, neste sentido. 
O trabalhador terceirizado não ti-
nha direito de estar igual ao cele-
tista, não podia usar o mesmo ba-
nheiro e a discriminação contra 
mulher, entre outros”, citou.

Falou sobre o trabalho remo-
to, que começou a ser difundido 
devido à chegada da pandemia 
do Covid-19 no Brasil. Sobre gerar 
desemprego com a reforma traba-
lhista, ele disse que “precarizar” 

é palavra de ordem entre os opo-
sitores. “É importante dizer que, 
quem mora em Natal, sabe que há 
três anos, os garçons eram contra-
tados por um final de semana ou 
evento específico e não tinha ne-
nhum direito. Ao criar o trabalho 
intermitente, formalizamos quem 
não tinha direito. Esse cidadão 
agora tem o direito a ter o 13º, fé-
rias, hora extra”, afirmou Rogério.

CONVITE AO DEBATE. E con-
vidou seu adversário para um 
debate sobre programas de go-
verno. “Chame o bacharel Carlos 
Eduardo para a gente conversar 
amigavelmente, sem agressão e 
com clima ameno, para que ele 
diga quais são os problemas que 
vê na legislação e quais as solu-
ções que ele tem, já que pretende 
ser o senador da República, para 
equacionar a questão do empre-
go no Brasil”.

Rogério reafirmou o que disse 
ao deixar  o Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDS) no 
início de abril, que Carlos Eduar-
do não sabia o que era trabalho, 
pois nunca trabalhou na vida. 

“Certamente, ele tem uma 
condição financeira invejável, 
que não é condição de quem tra-
balha no Brasil. Eu, por exemplo, 
não posso passar quatro ano sem 
trabalhar, nas praias, viajando 
para a Europa. A situação dele, 
de não ter a necessidade de pro-
ver o sustento de sua família, ele 
tem muita dificuldade de enten-
der qual a vida de um trabalhador 
normal”, finalizou. 

problemas, porque temos um 
presidente honesto, mas o preço 
do aço subiu quase 100%. Eles 
começam a fazer especulações 
sem levar em conta o preço do 
mercado. Não estou aqui fazen-
do defesa, porque nem li nada, 
mas se for o mesmo padrão (do 
tratoraço), com certeza, essa vai 
ser a dedução.”, falou.

NOVA ESTAÇÃO DE CAJUPI-
RANGA. Ele falou ainda sobre as 
críticas referentes à nova estação 
ferroviária de Parnamirim, apon-
tada por adversários petistas co-
mo Fernando Mineiro e Divanei-
de Basílio de “trem-fantasma”. A 
estação começou a funcionar há 
duas semanas, pouco mais de 
um mês após ser inaugurada.

“A recuperação da malha fer-
roviária do RN é o maior inves-
timento feito na infraestrutura 

ferroviária metropolitana de Na-
tal nos últimos 35 anos. E até ju-
lho, a gente deve chegar até São 
José do Mipibu e, até novembro, 
a gente conclui também a Zona 
Norte”, disse.

OITICICA. Sobre a Barra-
gem de Oiticica, ele disse que 
as obras estão com 93% de sua 
estrutura pronta. “É uma obra 
que começou na época de Ge-
túlio Vargas, ocorre que a gestão 
é do governo do Estado. Precisa 
repor R$ 20 milhões que foram 
tirados do convênio, em função 
de decisões judiciais, e precisa 
ser reposto para a complemen-
tação de obras, por exemplo, de 
remoção das famílias, de traba-
lho paleontologia e indeniza-
ção de áreas que estão sendo 
inundados em função da for-
mação do lago”, falou.

Rogério: “Chame o bacharel Carlos Eduardo para gente conversar amigavelmente”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Governo do RN paga última folha 
salarial em atraso nesta terça 24
Salário referente a dezembro de 2018 será pago para quase nove mil servidores, finalizando calendário de atrasados

SANDRO MENEZES/SECOM RN

(84) 2020-6363
@nacional.store

 

Cadeira de
rodas nylon
simples
MM CADEIRAS

Por
R$ 549,00

Por
R$ 399,00 Por

R$ 185,00

Por
R$ 352,90

Cadeira de
banho PL201
PROLIFE

Colchão 
Pneumático
MONTSERRAT

Aparelho de
pressão curto/
braço 
G-TECH

Pós-Doria

PSDB/RN aguardará 
Executiva Nacional 
para decidir sobre 
apoio à Presidência

O anúncio da desistên-
cia do pré-candidato à 
Presidência da Repúbli-

ca pelo PSDB, João Doria, pe-
gou parte do tucanato potiguar 
de surpresa nesta segunda-feira 
23. Enfrentando forte resistên-
cia dentro do próprio PSDB e de 
partidos que integram a terceira 
via, ele fez o anúncio um dia an-
tes da Executiva tucana se reu-
nir para definir como o partido 
se posicionará na disputa presi-
dencial deste ano.

Ex-governador de São Paulo, 
o maior colégio eleitoral brasilei-
ro, Doria recebeu o voto e apoio 
da Executiva Estadual do PSDB 
no Rio Grande do Norte em ou-
tubro passado, quando esta afir-
mou, em carta oficial, que a deci-
são foi tomada pois no entendi-
mento da legenda, João Doria era 

o melhor candidato para retomar 
o desenvolvimento do país, pre-
servando a democracia e estabe-
lecendo políticas públicas volta-
da aos mais vulneráveis.

O diretório estadual possui, 
hoje, 12 deputados estaduais e 
é a maior bancada da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte. “Foi um encontro on-
de pudemos colocar na mesa as 
opções do partido para o país e 
como poderemos contribuir. O 
PSDB é uma legenda de ampli-
tude nacional, protagonista dos 
mais importantes debates da 
nossa história e, em 2022, vamos 
mais uma vez dar a nossa cola-
boração a favor do Brasil”, disse 
o presidente estadual do PSDB, 
deputado estadual Ezequiel Fer-
reira, na época.

Conforme informações do 
PSDB/RN, após a decisão do di-
retório nacional sobre o fato, pre-
visto para esta terça-feira 24, os 
tucanos potiguares se reunirão 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

“Valeu o sonho, valeu a 
luta: quitamos a última 
folha atrasada dos ser-

vidores! Hoje estamos concreti-
zando o que prometemos ao che-
gar ao governo: não sossegaría-
mos enquanto não quitasse cada 
centavo que devíamos aos servi-
dores. E esse dia chegou! Isso não 
é mágica, nem milagre. É gestão 
feita com competência, espírito 
público e respeito aos servidores/
as!”, desabafou a governadora do 
Rio Grande do Norte, Fátima Be-
zerra (PT) ao anunciar a quitação 
da última parcela das quatro fo-
lhas de pagamento do funciona-
lismo público potiguar em atraso 
desde a gestão passada.

O anúncio foi feito nesta se-
gunda-feira 23, durante entrevista 
coletiva, e conforme dados da Se-
cretaria Estadual do Planejamen-
to e das Finanças (Seplan), foram 
depositados quase R$ 110 milhões 
no Banco do Brasil, beneficiando 
cerca de nove mil servidores que 
recebem acima de R$ 6 mil, que 
poderão sacar o dinheiro a partir 
desta terça-feira 24.

Com isso, o governo quita as 
folhas em atraso herdadas do go-
verno Robinson Faria (PP). As ou-
tras três folhas já haviam sido pa-
gas integralmente e, conforme a 
Seplan, as quatro folhas atrasa-
das custaram mais de R$ 1 bilhão 
aos cofres públicos.

“Desde quando assumimos o 
governo que eu disse aos servido-
res e ao povo do RN que não sos-
segaria um só minuto enquanto 

ra, o Rio Grande do Norte pode-
rá se organizar para investir sem 
que haja preocupação com a dí-
vida anterior, já quitada. “Vira-
mos uma página triste na história 
financeira do Rio Grande do Nor-
te: concluímos hoje o pagamento 
dos últimos R$ 110 milhões da dí-
vida de R$ 1 bilhão deixada pela 
gestão passada”, comentou.

Ele disse ainda que a dívida era 
muito alta, ainda mais em época 
de pandemia, o que fez com que 
o Estado passasse por uma série 
de crises, mas que, agora, o RN 
está pronto para uma nova eta-
pa em sua economia. “Uma nova 
etapa das finanças públicas, por-
que agora nós não precisamos 
mais juntar dinheiro para pagar 
dívida. Agora nós temos que jun-
tar dinheiro pra fazer investimen-
tos”, afirmou Aldemir Freire.

não quitasse um só centavo que 
o estado devesse aos seis servido-
res. Dizer para vocês que não foi 
fácil, quando assumimos em ja-
neiro de 2019, encontramos no 
cofre do Estado apenas R$ 3 mi-
lhões e só de dívida com os ser-

vidores, cerca de R$ 1 bilhão. En-
contramos o Estado mergulhado 
na mais grave crise fiscal-finan-
ceiro-orçamentário da sua histó-
ria”, enfatizou Fátima.

O titular da Seplan, Aldemir 
Freire, disse que a partir de ago-

Fátima: “Imagine o que era viver sem saber quando iria receber os seus salários”

em encontro oficial, em data ain-
da a ser marcada, para delibera-
rem sobre os rumos que a execu-
tiva estadual deverá tomar. “Va-
mos aguardar os próximos pas-
sos, deixar as decisões serem 
anunciadas”, informou por meio 
de sua assessoria de imprensa.

TENSÃO. Doria foi escolhido 
como pré-candidato em eleição 
interna do partido ao derrotar o 
ex-governador do Rio Grande 
do Sul Eduardo Leite, no ano 
passado. Entretanto, a vitória 
na disputa interna gerou ten-
sões com a ala do PSDB que de-
fendia a candidatura de Leite e 
Doria chegou, inclusive, a ame-
açar desistência em março pas-
sado. “Me retiro da disputa com 
o coração ferido, mas com a al-
ma leve. Com a sensação ine-
quívoca do dever cumprido e 
missão bem realizada”, disse.

Ele afirmou ainda, durante 
pronunciamento desta segunda-
-feira 23, que apesar de ter sido 
escolhido nas prévias do PSDB 
como pré-candidato à presidên-
cia, entendeu que não era “a es-
colha da cúpula do PSDB”. “Acei-
to esta realidade com a cabe-
ça erguida. Sou um homem que 
respeita o bom senso, o diálogo 
e o equilíbrio. Sempre busquei 
e seguirei buscando o consenso, 
mesmo que ele seja contrário à 
minha vontade pessoal. O PSDB 
saberá tomar a melhor decisão 
no seu posicionamento para as 
eleições deste ano”, disse.
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Chapas podem ter mais de um 
candidato ao Senado, diz advogado

REPRODUÇÃO

É muito comum políticos fazerem consultas ao TSE sobre temas que já se tem uma jurisprudência consolidada

EOL Maral II SPE S.A.
CNPJ: 33.486.296/0001-51

Aviso: As demonstrações contábeis apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações contábeis 
completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações contábeis completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.agorarn.com.br/publicacoes-legais-certificadas/.

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

Balanço Patrimonial Notas 2021 2020
Ativo/Circulante 5.371 57.513
Caixa e equivalentes de caixa 3 2.333 25.419
Contas a receber de clientes 4 1.460 3
Adiantamento e despesas antecipadas 5 1.513 32.025
Partes relacionadas 6 65 66
Não circulante 133.546 38.168
Imobilizado líquido 7 125.848 32.330
Intangível 8 7.698 5.838
Total do ativo 138.917 95.681

Balanço Patrimonial Notas 2021 2020
Passivo/Circulante 17.885 27.499
Empréstimos e financiamentos 10 11.277 26.061
Fornecedores 9 6.134 932
Obrigações tributárias 335 60
Partes relacionadas 6 25 354
Outras contas a pagar 115 92
Não circulante 57.746 27.350
Empréstimos e financiamentos 10 57.746 27.350
Patrimônio líquido 63.285 40.832
Capital social 11 72.666 41.280
Resultado acumulado (9.381) (448)
Total do passivo e do patrimônio líquido 138.917 95.681

Demonstração do Resultado Nota 2021 2020
Receita operacional líquida 12 10.748 –
Custo das vendas e serviços 13 (19.635) (509)
Lucro bruto (8.887) (509)
(+/–) Despesas e receitas operacionais
Despesas administrativas, comerciais e gerais 14 (83) (152)
Outras receitas operacionais 141 –
(=) Resultado operacional (8.829) (661)
(+/–) Despesas e receitas financeiras
Despesas financeiras 15 (14) (30)
Receitas financeiras 15 338 433
(=) Resultado antes dos impostos (8.505) (258)
(+/–) Provisão para impostos
Imposto de renda e contribuição social corrente 16 (428) (124)
(=) Resultado do exercício (8.933) (382)
Não houveram outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto não é neces-
sária a apresentação da demonstração do resultado abrangente.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020

Prejuízo do exercício (8.505) (258)

Variação nos ativos e passivos

Redução (aumento) em contas a receber (1.457) –

Redução (aumento) em outros créditos 30.512 (10.777)

Aumento (redução) em fornecedores 5.202 760

Aumento (redução) em obrigações tributárias 275 52

Aumento (redução) em outras contas a pagar (305) 438

IR e CS pagos (428) (124)

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 25.294 (9.909)

Fluxo de caixa de atividades de investimento

Aquisição de imobilizado (93.518) (30.884)

Aquisição de intangível (1.860) (20)

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de investimento (95.378) (30.904)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento

Empréstimos e financiamentos tomados 15.612 53.345

Aumento de capital 13.695 10.248

Pagamento de capital 17.691 –

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 46.998 63.593

Aumento do caixa e equivalentes de caixa (23.086) 22.780

No início do exercício 25.419 2.639

No fim do exercício 2.333 25.419

Aumento do caixa e equivalentes de caixa (23.086) 22.780

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital  
social

Capital a  
integralizar

Resultados  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 58.971 (27.939) (66) 30.966
Pagamento de Capital – 10.248 – 10.248
Resultado do exercício – – (382) (382)
Saldos em 31/12/2020 58.971 (17.691) (448) 40.832
Pagamento de Capital – 17.691 – 17.691
Aumento de Capital 13.695 – – 13.695
Resultado do exercício – – (8.933) (8.933)
Saldos em 31/12/2021 72.666 – (9.381) 63.285

1. Contexto Operacional: EOL Maral II SPE S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de 
capital fechado que se rege pelo Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. Sediada em Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, foi constituída em 03 de 
abril de 2019, e seu foro jurídico na comarca do Rio de Janeiro/RJ. A Companhia tem por objeto 
social a geração de energia elétrica de fonte eólica e, em razão da atividade exercida, integram o 
objeto social da Companhia todas as ações necessárias à estruturação, ao desenvolvimento, à 
implantação e à exploração do parque eólico denominado “EOL Filgueira II”, com potência insta-
lada de 45 (quarenta e cinco) MW. Em 2021, a usina eólica ainda se encontrava em construção e 
fase de teste, com perspectiva de início da operação em janeiro de 2022.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Diretoria Contadora
Henrique Soares Zimmer - CPF: 012.955.950-44 Renata Melloni - CRC: SP-284533/O-5

Demonstração dos Fluxos de Caixa

O especialista em Direito 
Eleitoral Wlademir Capis-
trano esclareceu que du-

rante o período eleitoral é muito 
comum políticos fazerem con-
sultas ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) sobre temas que já 
se tem uma jurisprudência con-
solidada. Foi o caso da consulta 
formulada pelo deputado Dele-
gado Waldir (União Brasil-GO), 
que questiona se partidos coli-
gados no pleito para a chefia do 
governo estadual podem lançar 
separadamente candidatos ao 
Senado ou se a chapa deve ter 
apenas um nome na disputa. A 
ação é relatada pelo ministro Ri-
cardo Lewandowski, que ainda 
não definiu um prazo para res-
ponder ao parlamentar.

No entanto, a reportagem do 
AGORA RN procurou o advoga-
do Wlademir Capistrano para ex-
plicar o questionamento do de-
putado goiano. Wlademir Capis-
trano foi enfático ao argumentar 
que o deputado fez uma consulta 
ao TSE, mas a jurisprudência já 
autoriza. O advogado comentou 
o parecer da Procuradoria-Geral 
Eleitoral em resposta à consulta. 
“Já existe uma jurisprudência no 
TSE que permite a dupla candi-
datura dentro da mesma chapa. 
São autônomas as candidaturas 
ao governo do Estado e ao Sena-
do Federal. O entendimento se-
dimentado na jurisprudência do 
TSE é o de ser possível que os par-
tidos coligados para governador 
possam lançar, isoladamente, 
candidatos ao Senado Federal”.

Mesmo que o TSE venha a 
concordar com mais de uma 
candidatura ao Senado por coli-
gação, apenas 27 senadores se-
rão eleitos neste ano, um em ca-
da unidade da Federação. Mas a 
dupla candidatura pode benefi-
ciar quem concorre a governa-
dor, que teria o seu palanque re-
forçado. É o caso do Rio Grande 
do Norte em que a chapa majori-
tária governista, conta com duas 
pré-candidaturas ao Senado Fe-
deral: ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves (PDT) e o deputado federal 
Rafael Motta (PSB).

OUTROS ESTADOS. O mesmo 
ocorre, por exemplo, no Distrito 
Federal. Ex-ministras do gover-
no do presidente Jair Bolsonaro, 
Damares Alves (Republicanos) 
e Flávia Arruda (PL) são de par-
tidos que compõem a base de 
apoio ao governador Ibaneis Ro-
cha (MDB), que tentará a reelei-
ção. Ambas já anunciaram que 
vão concorrer ao Senado.

O cenário é semelhante em 
Goiás. Responsável pela consul-
ta ao TSE, Delegado Waldir quer 
disputar o Senado na chapa do 
governador Ronaldo Caiado 
(União Brasil), que tentará reno-
var o mandato. O senador Luiz do 
Carmo (PSC), o deputado fede-
ral João Campos (Republicanos) 
e o ex-deputado federal Alexan-
dre Baldy (PP) também querem 
o cargo.

Em São Paulo, José Luiz Da-
tena (PSC), a deputada estadual 
Janaina Paschoal (PRTB) e o em-

presário Paulo Skaf (Republica-
nos) se lançam como pré-candi-
datos e devem apoiar o pré-can-
didato ao governo Tarcísio Freitas 
(Republicanos), ex-ministro de 
Bolsonaro.

No Rio de Janeiro, dois pré-
-candidatos ao governo enfren-
tam o problema. Atual chefe do 

Executivo, Cláudio Castro (PL) 
deve lançar o senador Romário 
(PL) dentro da sua coligação, mas 
o deputado federal Daniel Silvei-
ra (PTB) também almeja a vaga. 
Já Marcelo Freixo (PSB) está entre 
o deputado federal Alessandro 
Molon (PSB) e o deputado esta-
dual André Ceciliano (PT). 

Capistrano: “São 
autônomas as 
candidaturas a governador 
e a senador”
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Governo do RN paga última folha 
salarial em atraso nesta terça 24
Salário referente a dezembro de 2018 será pago para quase nove mil servidores, finalizando calendário de atrasados
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PSDB/RN aguardará 
Executiva Nacional 
para decidir sobre 
apoio à Presidência

O anúncio da desistên-
cia do pré-candidato à 
Presidência da Repúbli-

ca pelo PSDB, João Doria, pe-
gou parte do tucanato potiguar 
de surpresa nesta segunda-feira 
23. Enfrentando forte resistên-
cia dentro do próprio PSDB e de 
partidos que integram a terceira 
via, ele fez o anúncio um dia an-
tes da Executiva tucana se reu-
nir para definir como o partido 
se posicionará na disputa presi-
dencial deste ano.

Ex-governador de São Paulo, 
o maior colégio eleitoral brasilei-
ro, Doria recebeu o voto e apoio 
da Executiva Estadual do PSDB 
no Rio Grande do Norte em ou-
tubro passado, quando esta afir-
mou, em carta oficial, que a deci-
são foi tomada pois no entendi-
mento da legenda, João Doria era 

o melhor candidato para retomar 
o desenvolvimento do país, pre-
servando a democracia e estabe-
lecendo políticas públicas volta-
da aos mais vulneráveis.

O diretório estadual possui, 
hoje, 12 deputados estaduais e 
é a maior bancada da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte. “Foi um encontro on-
de pudemos colocar na mesa as 
opções do partido para o país e 
como poderemos contribuir. O 
PSDB é uma legenda de ampli-
tude nacional, protagonista dos 
mais importantes debates da 
nossa história e, em 2022, vamos 
mais uma vez dar a nossa cola-
boração a favor do Brasil”, disse 
o presidente estadual do PSDB, 
deputado estadual Ezequiel Fer-
reira, na época.

Conforme informações do 
PSDB/RN, após a decisão do di-
retório nacional sobre o fato, pre-
visto para esta terça-feira 24, os 
tucanos potiguares se reunirão 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

“Valeu o sonho, valeu a 
luta: quitamos a última 
folha atrasada dos ser-

vidores! Hoje estamos concreti-
zando o que prometemos ao che-
gar ao governo: não sossegaría-
mos enquanto não quitasse cada 
centavo que devíamos aos servi-
dores. E esse dia chegou! Isso não 
é mágica, nem milagre. É gestão 
feita com competência, espírito 
público e respeito aos servidores/
as!”, desabafou a governadora do 
Rio Grande do Norte, Fátima Be-
zerra (PT) ao anunciar a quitação 
da última parcela das quatro fo-
lhas de pagamento do funciona-
lismo público potiguar em atraso 
desde a gestão passada.

O anúncio foi feito nesta se-
gunda-feira 23, durante entrevista 
coletiva, e conforme dados da Se-
cretaria Estadual do Planejamen-
to e das Finanças (Seplan), foram 
depositados quase R$ 110 milhões 
no Banco do Brasil, beneficiando 
cerca de nove mil servidores que 
recebem acima de R$ 6 mil, que 
poderão sacar o dinheiro a partir 
desta terça-feira 24.

Com isso, o governo quita as 
folhas em atraso herdadas do go-
verno Robinson Faria (PP). As ou-
tras três folhas já haviam sido pa-
gas integralmente e, conforme a 
Seplan, as quatro folhas atrasa-
das custaram mais de R$ 1 bilhão 
aos cofres públicos.

“Desde quando assumimos o 
governo que eu disse aos servido-
res e ao povo do RN que não sos-
segaria um só minuto enquanto 

ra, o Rio Grande do Norte pode-
rá se organizar para investir sem 
que haja preocupação com a dí-
vida anterior, já quitada. “Vira-
mos uma página triste na história 
financeira do Rio Grande do Nor-
te: concluímos hoje o pagamento 
dos últimos R$ 110 milhões da dí-
vida de R$ 1 bilhão deixada pela 
gestão passada”, comentou.

Ele disse ainda que a dívida era 
muito alta, ainda mais em época 
de pandemia, o que fez com que 
o Estado passasse por uma série 
de crises, mas que, agora, o RN 
está pronto para uma nova eta-
pa em sua economia. “Uma nova 
etapa das finanças públicas, por-
que agora nós não precisamos 
mais juntar dinheiro para pagar 
dívida. Agora nós temos que jun-
tar dinheiro pra fazer investimen-
tos”, afirmou Aldemir Freire.

não quitasse um só centavo que 
o estado devesse aos seis servido-
res. Dizer para vocês que não foi 
fácil, quando assumimos em ja-
neiro de 2019, encontramos no 
cofre do Estado apenas R$ 3 mi-
lhões e só de dívida com os ser-

vidores, cerca de R$ 1 bilhão. En-
contramos o Estado mergulhado 
na mais grave crise fiscal-finan-
ceiro-orçamentário da sua histó-
ria”, enfatizou Fátima.

O titular da Seplan, Aldemir 
Freire, disse que a partir de ago-

Fátima: “Imagine o que era viver sem saber quando iria receber os seus salários”

em encontro oficial, em data ain-
da a ser marcada, para delibera-
rem sobre os rumos que a execu-
tiva estadual deverá tomar. “Va-
mos aguardar os próximos pas-
sos, deixar as decisões serem 
anunciadas”, informou por meio 
de sua assessoria de imprensa.

TENSÃO. Doria foi escolhido 
como pré-candidato em eleição 
interna do partido ao derrotar o 
ex-governador do Rio Grande 
do Sul Eduardo Leite, no ano 
passado. Entretanto, a vitória 
na disputa interna gerou ten-
sões com a ala do PSDB que de-
fendia a candidatura de Leite e 
Doria chegou, inclusive, a ame-
açar desistência em março pas-
sado. “Me retiro da disputa com 
o coração ferido, mas com a al-
ma leve. Com a sensação ine-
quívoca do dever cumprido e 
missão bem realizada”, disse.

Ele afirmou ainda, durante 
pronunciamento desta segunda-
-feira 23, que apesar de ter sido 
escolhido nas prévias do PSDB 
como pré-candidato à presidên-
cia, entendeu que não era “a es-
colha da cúpula do PSDB”. “Acei-
to esta realidade com a cabe-
ça erguida. Sou um homem que 
respeita o bom senso, o diálogo 
e o equilíbrio. Sempre busquei 
e seguirei buscando o consenso, 
mesmo que ele seja contrário à 
minha vontade pessoal. O PSDB 
saberá tomar a melhor decisão 
no seu posicionamento para as 
eleições deste ano”, disse.
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REPRODUÇÃO

É muito comum políticos fazerem consultas ao TSE sobre temas que já se tem uma jurisprudência consolidada

EOL Maral II SPE S.A.
CNPJ: 33.486.296/0001-51

Aviso: As demonstrações contábeis apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações contábeis 
completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações contábeis completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.agorarn.com.br/publicacoes-legais-certificadas/.

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

Balanço Patrimonial Notas 2021 2020
Ativo/Circulante 5.371 57.513
Caixa e equivalentes de caixa 3 2.333 25.419
Contas a receber de clientes 4 1.460 3
Adiantamento e despesas antecipadas 5 1.513 32.025
Partes relacionadas 6 65 66
Não circulante 133.546 38.168
Imobilizado líquido 7 125.848 32.330
Intangível 8 7.698 5.838
Total do ativo 138.917 95.681

Balanço Patrimonial Notas 2021 2020
Passivo/Circulante 17.885 27.499
Empréstimos e financiamentos 10 11.277 26.061
Fornecedores 9 6.134 932
Obrigações tributárias 335 60
Partes relacionadas 6 25 354
Outras contas a pagar 115 92
Não circulante 57.746 27.350
Empréstimos e financiamentos 10 57.746 27.350
Patrimônio líquido 63.285 40.832
Capital social 11 72.666 41.280
Resultado acumulado (9.381) (448)
Total do passivo e do patrimônio líquido 138.917 95.681

Demonstração do Resultado Nota 2021 2020
Receita operacional líquida 12 10.748 –
Custo das vendas e serviços 13 (19.635) (509)
Lucro bruto (8.887) (509)
(+/–) Despesas e receitas operacionais
Despesas administrativas, comerciais e gerais 14 (83) (152)
Outras receitas operacionais 141 –
(=) Resultado operacional (8.829) (661)
(+/–) Despesas e receitas financeiras
Despesas financeiras 15 (14) (30)
Receitas financeiras 15 338 433
(=) Resultado antes dos impostos (8.505) (258)
(+/–) Provisão para impostos
Imposto de renda e contribuição social corrente 16 (428) (124)
(=) Resultado do exercício (8.933) (382)
Não houveram outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto não é neces-
sária a apresentação da demonstração do resultado abrangente.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020

Prejuízo do exercício (8.505) (258)

Variação nos ativos e passivos

Redução (aumento) em contas a receber (1.457) –

Redução (aumento) em outros créditos 30.512 (10.777)

Aumento (redução) em fornecedores 5.202 760

Aumento (redução) em obrigações tributárias 275 52

Aumento (redução) em outras contas a pagar (305) 438

IR e CS pagos (428) (124)

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 25.294 (9.909)

Fluxo de caixa de atividades de investimento

Aquisição de imobilizado (93.518) (30.884)

Aquisição de intangível (1.860) (20)

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de investimento (95.378) (30.904)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento

Empréstimos e financiamentos tomados 15.612 53.345

Aumento de capital 13.695 10.248

Pagamento de capital 17.691 –

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 46.998 63.593

Aumento do caixa e equivalentes de caixa (23.086) 22.780

No início do exercício 25.419 2.639

No fim do exercício 2.333 25.419

Aumento do caixa e equivalentes de caixa (23.086) 22.780

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital  
social

Capital a  
integralizar

Resultados  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 58.971 (27.939) (66) 30.966
Pagamento de Capital – 10.248 – 10.248
Resultado do exercício – – (382) (382)
Saldos em 31/12/2020 58.971 (17.691) (448) 40.832
Pagamento de Capital – 17.691 – 17.691
Aumento de Capital 13.695 – – 13.695
Resultado do exercício – – (8.933) (8.933)
Saldos em 31/12/2021 72.666 – (9.381) 63.285

1. Contexto Operacional: EOL Maral II SPE S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de 
capital fechado que se rege pelo Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. Sediada em Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, foi constituída em 03 de 
abril de 2019, e seu foro jurídico na comarca do Rio de Janeiro/RJ. A Companhia tem por objeto 
social a geração de energia elétrica de fonte eólica e, em razão da atividade exercida, integram o 
objeto social da Companhia todas as ações necessárias à estruturação, ao desenvolvimento, à 
implantação e à exploração do parque eólico denominado “EOL Filgueira II”, com potência insta-
lada de 45 (quarenta e cinco) MW. Em 2021, a usina eólica ainda se encontrava em construção e 
fase de teste, com perspectiva de início da operação em janeiro de 2022.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Diretoria Contadora
Henrique Soares Zimmer - CPF: 012.955.950-44 Renata Melloni - CRC: SP-284533/O-5

Demonstração dos Fluxos de Caixa

O especialista em Direito 
Eleitoral Wlademir Capis-
trano esclareceu que du-

rante o período eleitoral é muito 
comum políticos fazerem con-
sultas ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) sobre temas que já 
se tem uma jurisprudência con-
solidada. Foi o caso da consulta 
formulada pelo deputado Dele-
gado Waldir (União Brasil-GO), 
que questiona se partidos coli-
gados no pleito para a chefia do 
governo estadual podem lançar 
separadamente candidatos ao 
Senado ou se a chapa deve ter 
apenas um nome na disputa. A 
ação é relatada pelo ministro Ri-
cardo Lewandowski, que ainda 
não definiu um prazo para res-
ponder ao parlamentar.

No entanto, a reportagem do 
AGORA RN procurou o advoga-
do Wlademir Capistrano para ex-
plicar o questionamento do de-
putado goiano. Wlademir Capis-
trano foi enfático ao argumentar 
que o deputado fez uma consulta 
ao TSE, mas a jurisprudência já 
autoriza. O advogado comentou 
o parecer da Procuradoria-Geral 
Eleitoral em resposta à consulta. 
“Já existe uma jurisprudência no 
TSE que permite a dupla candi-
datura dentro da mesma chapa. 
São autônomas as candidaturas 
ao governo do Estado e ao Sena-
do Federal. O entendimento se-
dimentado na jurisprudência do 
TSE é o de ser possível que os par-
tidos coligados para governador 
possam lançar, isoladamente, 
candidatos ao Senado Federal”.

Mesmo que o TSE venha a 
concordar com mais de uma 
candidatura ao Senado por coli-
gação, apenas 27 senadores se-
rão eleitos neste ano, um em ca-
da unidade da Federação. Mas a 
dupla candidatura pode benefi-
ciar quem concorre a governa-
dor, que teria o seu palanque re-
forçado. É o caso do Rio Grande 
do Norte em que a chapa majori-
tária governista, conta com duas 
pré-candidaturas ao Senado Fe-
deral: ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves (PDT) e o deputado federal 
Rafael Motta (PSB).

OUTROS ESTADOS. O mesmo 
ocorre, por exemplo, no Distrito 
Federal. Ex-ministras do gover-
no do presidente Jair Bolsonaro, 
Damares Alves (Republicanos) 
e Flávia Arruda (PL) são de par-
tidos que compõem a base de 
apoio ao governador Ibaneis Ro-
cha (MDB), que tentará a reelei-
ção. Ambas já anunciaram que 
vão concorrer ao Senado.

O cenário é semelhante em 
Goiás. Responsável pela consul-
ta ao TSE, Delegado Waldir quer 
disputar o Senado na chapa do 
governador Ronaldo Caiado 
(União Brasil), que tentará reno-
var o mandato. O senador Luiz do 
Carmo (PSC), o deputado fede-
ral João Campos (Republicanos) 
e o ex-deputado federal Alexan-
dre Baldy (PP) também querem 
o cargo.

Em São Paulo, José Luiz Da-
tena (PSC), a deputada estadual 
Janaina Paschoal (PRTB) e o em-

presário Paulo Skaf (Republica-
nos) se lançam como pré-candi-
datos e devem apoiar o pré-can-
didato ao governo Tarcísio Freitas 
(Republicanos), ex-ministro de 
Bolsonaro.

No Rio de Janeiro, dois pré-
-candidatos ao governo enfren-
tam o problema. Atual chefe do 

Executivo, Cláudio Castro (PL) 
deve lançar o senador Romário 
(PL) dentro da sua coligação, mas 
o deputado federal Daniel Silvei-
ra (PTB) também almeja a vaga. 
Já Marcelo Freixo (PSB) está entre 
o deputado federal Alessandro 
Molon (PSB) e o deputado esta-
dual André Ceciliano (PT). 

Capistrano: “São 
autônomas as 
candidaturas a governador 
e a senador”
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
A S CONFECCOES LTDA, CNPJ 07.346.963/0001-90, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO 
para uma Facção de peças do vestuário, localizada na Rua Bernardino Sena, N° 846, Dinarte Mariz, 
Parelhas/RN - CEP: 59.360-000. 

Allan Roque de Medeiros 
Proprietário  

 
 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do 
Norte S/A - CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a 
se realizar no dia 30/05/2022, às 09:00 (nove) horas, por meio de vídeo conferência, para 
deliberação da seguinte ordem do dia. 1) Apreciação e aprovação do Estatuto Social da 
Empresa e suas alterações, com base nas Leis 6.404/76 e 13.303/2016.

Natal 19 de maio de 2022
Ass. FLÁVIO MORAIS

Dir. Presidente.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PECUÁRIA E DA PESCA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE 
S/A - CEASA/RN 

CNPJ 08.060.899/0001-40

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 
(IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A), (15.811.119/0001-11), torna público que está recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a seguinte 
licença: 
Licença Simplificada – LS Nº 2021-160695/TEC/LS-0157 para Estrutura Fixa Metálica para Instalação de 
ERB – Estação Rádio Base Torre de Telefonia, localizada (Rua José Fernandes Dantas, Nº 65, Bairro: 
São José, Município: Carnaúba dos Dantas/RN. CEP: 59.374-000); 
 

IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A 
Proprietário 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOSÉ CAETANO DO CARMO DAVI JR, CPF 850.921.184-15, torna público que foi concedido pelo Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA - a LICENÇA SIMPLIFICADA, n2022-175068/TEC/LS 
0023 em favor do empreendimento de cultivo irrigado de coco em uma área de 47,17 hectares, localizado na 
Fazenda Bons Ventos, Zona Rural de Caiçara do Norte/RN. 
 

JOSÉ CAETANO DO CARMO DAVI JR 
Requerente/Proprietário 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
Pauline Fraga Lopes Toth, CPF: 296.984.128-24, torna  público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, Para Carcinicultura Marinha,  localizado na Fazenda Contenda no 
município de Extremoz-RN. 

Pauline Fraga Lopes Toth 
PROPRIETÁRIO   
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FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP, inscrito no CNPJ 05.759.466/0002-
70, 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 posto revendedor de combustíveis, 
instalado na R. Cel Clementino Monteiro de Faria, 312, Centro, Serra Negra do Norte/RN. 
 

FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA 
Empreendedor 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
GOUVEIA RAÇOES & OLEOS VEGETAIS LTDA, CNPJ: 23.394.909/0001-77, torna público que RECEBEU ao 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, IDEMA, LICENÇA 
SIMPLIFICADA com prazo de validade 18/05/2028 para FABRICAÇÃO DE RAÇÕES BALANCEADAS PARA 
ANIMAIS, localizada na SITIO MATÃO, ZONA RURAL, JOÃO CAMARA, Rio Grande do Norte. 
 

FRANCISCO CANINDE FONSECA DE GOUVEIA – Proprietário 
 

 
 

Governo Bolsonaro 
anuncia mais uma troca 
na Petrobras, a terceira
Após 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi demitido

O Ministério de Minas e 
Energia anunciou em no-
ta oficial na noite desta 

segunda-feira 23 a demissão de 
mais um presidente da Petro-
bras. Após 40 dias no cargo, José 
Mauro Ferreira Coelho foi dis-
pensado. Ele foi o terceiro presi-
dente da estatal no governo Jair 
Bolsonaro. Os dois anteriores, 
também demitidos, foram Ro-
berto Castello Branco e Joaquim 
Silva e Luna.

Para o lugar de José Mauro 
Coelho, o governo decidiu indi-
car Caio Mário Paes de Andrade, 
auxiliar do ministro Paulo Gue-
des no Ministério da Economia, 
onde ocupava o cargo de secre-
tário de Desburocratização.

A indicação precisa ser apro-
vada pelo Conselho de Adminis-
tração da Petrobras, no qual o go-
verno tem maioria por ser o acio-
nista majoritário da empresa.

Os três demitidos da presi-
dência da Petrobras foram viti-

mados pela progressiva elevação 
do preço dos combustíveis.

Pré-candidato à reeleição, Jair 
Bolsonaro cobrou de todos eles 
que os preços fossem contidos.

A Petrobras está submeti-
da ao critério de paridade inter-
nacional, política adotada pelo 
governo Michel Temer em 2016 
que faz o preço dos combustí-
veis variar de acordo com a cota-

ção do barril de petróleo no mer-
cado internacional e das oscila-
ções do dólar.

No último dia 15, questiona-
do sobre a eventual demissão de 
Ferreira Coelho, Bolsonaro res-
pondeu: “Pergunta para o Adolfo 
Sachsida”, que dias antes havia 
substituído Bento Albuquerque 
— também demitido — como 
ministro de Minas e Energia.  

Governo Federal decidiu indicar Caio Mário Paes de Andrade para o cargo

DIVULGAÇÃO

Alimentos

Governo reduz em 10% 
imposto de importação 
de arroz, feijão e carne

O Ministério da Econo-
mia anunciou nesta se-
gunda-feira 23 uma no-

va redução de 10% de alíquo-
tas do Imposto de Importação. 
Segundo a pasta, a medida re-
duz os tributos de bens como 
feijão, carne, massas, biscoi-
tos, arroz, materiais de cons-
trução e tem validade até 31 
de dezembro de 2023.

“A medida abrange 6.195 có-
digos da Nomenclatura Comum 
do Mercosul para reduzir impac-
tos decorrentes da pandemia 
e do conflito na Ucrânia sobre 
o custo de vida da população e 
preços de insumos do setor pro-

dutivo”, informou o Ministério 
da Economia, em nota.

A nova redução foi apro-
vada em reunião do Comitê-
-Executivo de Gestão (Gecex) 
da Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex). Segundo o go-
verno, a medida deve contri-
buir para baratear quase to-
dos os bens importados. Mais 
de 87% dos códigos tarifários 
tiveram a alíquota reduzida 
para 0% ou reduzida em um 
total de 20%.  

O secretário de Comércio 
Exterior do Ministério da Eco-
nomia, Lucas Ferraz, afirmou 
que a redução deve diminuir 

a inflação em 0,5 ponto per-
centual em um cenário con-
servador. Segundo ele, essa 
queda pode chegar a até 1 
ponto percentual. Segundo 
Ferraz, o objetivo da medida 
é gerar um “choque de oferta 
que amenize a dinâmica in-
flacionária”.

Em novembro do ano pas-
sado, os ministérios da Eco-
nomia e das Relações Exte-
riores já haviam anunciado a 
redução em 10% das alíquo-
tas de 87% dos bens da pauta 
comercial, mantendo de fora 
produtos como automóveis e 
sucroalcooleiros, que já têm 
um tratamento diferenciado 
pelo bloco.

Uma nova redução nas ta-
xas de importação cobradas pe-
lo País mesmo sem ter o aval do 
Mercosul era estudada pelo go-
verno desde abril.

A diminuição anunciada no 
ano passado tinha validade até 
o fim deste ano. Com o anúncio 
de hoje, o governo decidiu es-
tender o prazo por um ano, até 
31 de dezembro de 2023. 
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Taxa de óbitos maternos mais 
que dobra no RN, aponta Saúde

Alta mortalidade materna devido à Covid e o contexto do isolamento podem ter contribuído para o aumento

A taxa de mortalidade mater-
na no Rio Grande do Nor-
te mais que dobrou neste 

último ano. Conforme dados re-
gistrados no Painel de Monito-
ramento de Mortalidade do Mi-
nistério da Saúde, houve um au-
mento de 103% nos óbitos mater-
nos entre 2020 e 2021. 

No ano de 2020, a razão de 
mortalidade materna foi de 72,5 
por 100 mil nascidos vivos, en-
quanto em 2021 foi de 147,2 por 
100 mil nascidos vivos - confor-
me a última atualização de da-
dos. Número também superior 
à média nacional, que foi de 107 
mortes. A pandemia da Covid-19 
e o contexto social devido ao iso-
lamento contribuíram para o au-
mento da taxa.

A informação torna ainda 
mais relevante a importância do 
dia 28 de maio, quando se celebra 

o Dia Internacional de Luta pela 
Saúde da Mulher e o Dia Nacio-
nal de Redução da Mortalidade 
Materna. A data visa destacar pe-
rante à sociedade a problemática 
da mortalidade materna, os óbi-
tos de mulheres durante a gesta-
ção ou até 42 dias após o término 
da gravidez. 

Também se considera, nesta 
categoria, a morte após um ano 
do parto - se houver causa rela-
cionada com ou agravada pela 
gravidez, ou por medidas em re-
lação a ela, como mortalidade 
materna tardia.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, 92% dos casos de mor-
talidade materna são por causas 
evitáveis; dentre as principais, 
destacam-se a hipertensão, he-
morragia, infecções puerperais e 
doenças do aparelho circulatório 
complicadas pela gravidez, pelo 

parto ou pelo aborto. 
Nestes últimos anos, mais 

uma causa foi somada a essa lis-
ta, o que gerou forte impacto so-
bre os casos: a Covid-19. Antes da 
pandemia, a média era de 50 por 
100 mil nascidos vivos. Apesar de 
menor, a taxa ainda era alta se 
comparada ao ideal, a Organiza-
ção Mundial de Saúde preconiza 
que a taxa deve ser inferior a 20. 

“A Covid-19 trouxe um agra-
vamento na saúde materna em 
diversos sentidos. Primeiro pelo 
aumento da morbidade e morta-
lidade nas gestantes e puérperas 
acometidas pela doença, como 
também pelo afastamento das 
mulheres do consultório médico 
com temor em contrair a doen-
ça, e, dessa forma, descuidando 
de outras enfermidades, como 
hipertensão e diabetes. Além dis-
to, diversas unidades básicas de 

saúde reduziram o atendimento 
devido ao isolamento social e de 
as unidades de terapia intensi-
va (UTIs) estarem superlotadas”, 
elenca os motivos Elvira Mafaldo, 
secretária executiva da Associa-
ção de Ginecologia e Obstetrícia 
do Rio Grande do Norte (Sogorn).

Com essa disparada de ca-
sos no contexto da pandemia, 
a especialista analisa, se tornou 
ainda mais difícil ao Brasil atin-
gir a meta de redução da razão 
de mortalidade materna (RMM) 
para 30 mortes por 100 mil nas-
cidos vivos até 2030, desafio es-
se assumido para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel. Infelizmente, o Brasil já não 
havia conseguido cumprir a me-
ta prevista anteriormente de 35 
óbitos por 100 mil nascidos vivos 
até 2015.

Para mudar esse cenário, El-

vira Mafaldo elenca como neces-
sário um planejamento repro-
dutivo adequado; o acesso aos 
métodos contraceptivos para os 
casais (conhecendo o mecanis-
mo de ação, de efeitos colaterais, 
reversibilidade); o direito a con-
sulta pré-concepcional; o acesso 
às vacinas e exames necessários 
para uma saúde adequada antes 
de engravidar; um pré-natal de 
qualidade e resultados de exames 
em tempo hábil, além da certeza 
de ter uma maternidade de refe-
rência onde a gestante possa ser 
atendida não só no parto, mas 
também caso haja alguma inter-
corrência durante a gravidez.

“Somente assim, poderemos 
proporcionar à mulher uma me-
lhor qualidade de saúde durante 
a sua vida reprodutiva e enfim al-
cançar a meta estabelecida ao Pa-
ís”, pontua Elvira. 

Brasil
2019 - 57 mortes a cada 100 mil nascimentos
2020 - 67 mortes a cada 100 mil nascimentos

2021 - 107 mortes a cada 100 mil nascimentos

Rio Grande do Norte
2019 - 70,4 mortes a cada 100 mil nascimentos
2020 - 72,5 mortes a cada 100 mil nascimentos

2021 - 147,2 mortes a cada 100 mil nascimentos

MORTALIDADE MATERNA

REPRODUÇÃO

Levantamento é do Painel de 
Monitoramento de Mortalidade 
do Ministério da Saúde
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
A S CONFECCOES LTDA, CNPJ 07.346.963/0001-90, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO 
para uma Facção de peças do vestuário, localizada na Rua Bernardino Sena, N° 846, Dinarte Mariz, 
Parelhas/RN - CEP: 59.360-000. 

Allan Roque de Medeiros 
Proprietário  

 
 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do 
Norte S/A - CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a 
se realizar no dia 30/05/2022, às 09:00 (nove) horas, por meio de vídeo conferência, para 
deliberação da seguinte ordem do dia. 1) Apreciação e aprovação do Estatuto Social da 
Empresa e suas alterações, com base nas Leis 6.404/76 e 13.303/2016.

Natal 19 de maio de 2022
Ass. FLÁVIO MORAIS

Dir. Presidente.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PECUÁRIA E DA PESCA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE 
S/A - CEASA/RN 

CNPJ 08.060.899/0001-40

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 
(IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A), (15.811.119/0001-11), torna público que está recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a seguinte 
licença: 
Licença Simplificada – LS Nº 2021-160695/TEC/LS-0157 para Estrutura Fixa Metálica para Instalação de 
ERB – Estação Rádio Base Torre de Telefonia, localizada (Rua José Fernandes Dantas, Nº 65, Bairro: 
São José, Município: Carnaúba dos Dantas/RN. CEP: 59.374-000); 
 

IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A 
Proprietário 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOSÉ CAETANO DO CARMO DAVI JR, CPF 850.921.184-15, torna público que foi concedido pelo Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA - a LICENÇA SIMPLIFICADA, n2022-175068/TEC/LS 
0023 em favor do empreendimento de cultivo irrigado de coco em uma área de 47,17 hectares, localizado na 
Fazenda Bons Ventos, Zona Rural de Caiçara do Norte/RN. 
 

JOSÉ CAETANO DO CARMO DAVI JR 
Requerente/Proprietário 
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Pauline Fraga Lopes Toth, CPF: 296.984.128-24, torna  público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, Para Carcinicultura Marinha,  localizado na Fazenda Contenda no 
município de Extremoz-RN. 

Pauline Fraga Lopes Toth 
PROPRIETÁRIO   
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70, 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 posto revendedor de combustíveis, 
instalado na R. Cel Clementino Monteiro de Faria, 312, Centro, Serra Negra do Norte/RN. 
 

FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA 
Empreendedor 
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Governo Bolsonaro 
anuncia mais uma troca 
na Petrobras, a terceira
Após 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi demitido

O Ministério de Minas e 
Energia anunciou em no-
ta oficial na noite desta 

segunda-feira 23 a demissão de 
mais um presidente da Petro-
bras. Após 40 dias no cargo, José 
Mauro Ferreira Coelho foi dis-
pensado. Ele foi o terceiro presi-
dente da estatal no governo Jair 
Bolsonaro. Os dois anteriores, 
também demitidos, foram Ro-
berto Castello Branco e Joaquim 
Silva e Luna.

Para o lugar de José Mauro 
Coelho, o governo decidiu indi-
car Caio Mário Paes de Andrade, 
auxiliar do ministro Paulo Gue-
des no Ministério da Economia, 
onde ocupava o cargo de secre-
tário de Desburocratização.

A indicação precisa ser apro-
vada pelo Conselho de Adminis-
tração da Petrobras, no qual o go-
verno tem maioria por ser o acio-
nista majoritário da empresa.

Os três demitidos da presi-
dência da Petrobras foram viti-

mados pela progressiva elevação 
do preço dos combustíveis.

Pré-candidato à reeleição, Jair 
Bolsonaro cobrou de todos eles 
que os preços fossem contidos.

A Petrobras está submeti-
da ao critério de paridade inter-
nacional, política adotada pelo 
governo Michel Temer em 2016 
que faz o preço dos combustí-
veis variar de acordo com a cota-

ção do barril de petróleo no mer-
cado internacional e das oscila-
ções do dólar.

No último dia 15, questiona-
do sobre a eventual demissão de 
Ferreira Coelho, Bolsonaro res-
pondeu: “Pergunta para o Adolfo 
Sachsida”, que dias antes havia 
substituído Bento Albuquerque 
— também demitido — como 
ministro de Minas e Energia.  

Governo Federal decidiu indicar Caio Mário Paes de Andrade para o cargo

DIVULGAÇÃO

Alimentos

Governo reduz em 10% 
imposto de importação 
de arroz, feijão e carne

O Ministério da Econo-
mia anunciou nesta se-
gunda-feira 23 uma no-

va redução de 10% de alíquo-
tas do Imposto de Importação. 
Segundo a pasta, a medida re-
duz os tributos de bens como 
feijão, carne, massas, biscoi-
tos, arroz, materiais de cons-
trução e tem validade até 31 
de dezembro de 2023.

“A medida abrange 6.195 có-
digos da Nomenclatura Comum 
do Mercosul para reduzir impac-
tos decorrentes da pandemia 
e do conflito na Ucrânia sobre 
o custo de vida da população e 
preços de insumos do setor pro-

dutivo”, informou o Ministério 
da Economia, em nota.

A nova redução foi apro-
vada em reunião do Comitê-
-Executivo de Gestão (Gecex) 
da Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex). Segundo o go-
verno, a medida deve contri-
buir para baratear quase to-
dos os bens importados. Mais 
de 87% dos códigos tarifários 
tiveram a alíquota reduzida 
para 0% ou reduzida em um 
total de 20%.  

O secretário de Comércio 
Exterior do Ministério da Eco-
nomia, Lucas Ferraz, afirmou 
que a redução deve diminuir 

a inflação em 0,5 ponto per-
centual em um cenário con-
servador. Segundo ele, essa 
queda pode chegar a até 1 
ponto percentual. Segundo 
Ferraz, o objetivo da medida 
é gerar um “choque de oferta 
que amenize a dinâmica in-
flacionária”.

Em novembro do ano pas-
sado, os ministérios da Eco-
nomia e das Relações Exte-
riores já haviam anunciado a 
redução em 10% das alíquo-
tas de 87% dos bens da pauta 
comercial, mantendo de fora 
produtos como automóveis e 
sucroalcooleiros, que já têm 
um tratamento diferenciado 
pelo bloco.

Uma nova redução nas ta-
xas de importação cobradas pe-
lo País mesmo sem ter o aval do 
Mercosul era estudada pelo go-
verno desde abril.

A diminuição anunciada no 
ano passado tinha validade até 
o fim deste ano. Com o anúncio 
de hoje, o governo decidiu es-
tender o prazo por um ano, até 
31 de dezembro de 2023. 
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Taxa de óbitos maternos mais 
que dobra no RN, aponta Saúde

Alta mortalidade materna devido à Covid e o contexto do isolamento podem ter contribuído para o aumento

A taxa de mortalidade mater-
na no Rio Grande do Nor-
te mais que dobrou neste 

último ano. Conforme dados re-
gistrados no Painel de Monito-
ramento de Mortalidade do Mi-
nistério da Saúde, houve um au-
mento de 103% nos óbitos mater-
nos entre 2020 e 2021. 

No ano de 2020, a razão de 
mortalidade materna foi de 72,5 
por 100 mil nascidos vivos, en-
quanto em 2021 foi de 147,2 por 
100 mil nascidos vivos - confor-
me a última atualização de da-
dos. Número também superior 
à média nacional, que foi de 107 
mortes. A pandemia da Covid-19 
e o contexto social devido ao iso-
lamento contribuíram para o au-
mento da taxa.

A informação torna ainda 
mais relevante a importância do 
dia 28 de maio, quando se celebra 

o Dia Internacional de Luta pela 
Saúde da Mulher e o Dia Nacio-
nal de Redução da Mortalidade 
Materna. A data visa destacar pe-
rante à sociedade a problemática 
da mortalidade materna, os óbi-
tos de mulheres durante a gesta-
ção ou até 42 dias após o término 
da gravidez. 

Também se considera, nesta 
categoria, a morte após um ano 
do parto - se houver causa rela-
cionada com ou agravada pela 
gravidez, ou por medidas em re-
lação a ela, como mortalidade 
materna tardia.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, 92% dos casos de mor-
talidade materna são por causas 
evitáveis; dentre as principais, 
destacam-se a hipertensão, he-
morragia, infecções puerperais e 
doenças do aparelho circulatório 
complicadas pela gravidez, pelo 

parto ou pelo aborto. 
Nestes últimos anos, mais 

uma causa foi somada a essa lis-
ta, o que gerou forte impacto so-
bre os casos: a Covid-19. Antes da 
pandemia, a média era de 50 por 
100 mil nascidos vivos. Apesar de 
menor, a taxa ainda era alta se 
comparada ao ideal, a Organiza-
ção Mundial de Saúde preconiza 
que a taxa deve ser inferior a 20. 

“A Covid-19 trouxe um agra-
vamento na saúde materna em 
diversos sentidos. Primeiro pelo 
aumento da morbidade e morta-
lidade nas gestantes e puérperas 
acometidas pela doença, como 
também pelo afastamento das 
mulheres do consultório médico 
com temor em contrair a doen-
ça, e, dessa forma, descuidando 
de outras enfermidades, como 
hipertensão e diabetes. Além dis-
to, diversas unidades básicas de 

saúde reduziram o atendimento 
devido ao isolamento social e de 
as unidades de terapia intensi-
va (UTIs) estarem superlotadas”, 
elenca os motivos Elvira Mafaldo, 
secretária executiva da Associa-
ção de Ginecologia e Obstetrícia 
do Rio Grande do Norte (Sogorn).

Com essa disparada de ca-
sos no contexto da pandemia, 
a especialista analisa, se tornou 
ainda mais difícil ao Brasil atin-
gir a meta de redução da razão 
de mortalidade materna (RMM) 
para 30 mortes por 100 mil nas-
cidos vivos até 2030, desafio es-
se assumido para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel. Infelizmente, o Brasil já não 
havia conseguido cumprir a me-
ta prevista anteriormente de 35 
óbitos por 100 mil nascidos vivos 
até 2015.

Para mudar esse cenário, El-

vira Mafaldo elenca como neces-
sário um planejamento repro-
dutivo adequado; o acesso aos 
métodos contraceptivos para os 
casais (conhecendo o mecanis-
mo de ação, de efeitos colaterais, 
reversibilidade); o direito a con-
sulta pré-concepcional; o acesso 
às vacinas e exames necessários 
para uma saúde adequada antes 
de engravidar; um pré-natal de 
qualidade e resultados de exames 
em tempo hábil, além da certeza 
de ter uma maternidade de refe-
rência onde a gestante possa ser 
atendida não só no parto, mas 
também caso haja alguma inter-
corrência durante a gravidez.

“Somente assim, poderemos 
proporcionar à mulher uma me-
lhor qualidade de saúde durante 
a sua vida reprodutiva e enfim al-
cançar a meta estabelecida ao Pa-
ís”, pontua Elvira. 

Brasil
2019 - 57 mortes a cada 100 mil nascimentos
2020 - 67 mortes a cada 100 mil nascimentos

2021 - 107 mortes a cada 100 mil nascimentos

Rio Grande do Norte
2019 - 70,4 mortes a cada 100 mil nascimentos
2020 - 72,5 mortes a cada 100 mil nascimentos

2021 - 147,2 mortes a cada 100 mil nascimentos

MORTALIDADE MATERNA

REPRODUÇÃO

Levantamento é do Painel de 
Monitoramento de Mortalidade 
do Ministério da Saúde
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O novo prefeito de São Gonçalo do Amarante, amigo 
Eraldo Paiva, vem trabalhando com muita deter-
minação e vocação, dando continuidade ao traba-

lho do saudoso prefeito Paulo Emídio e ampliando com 
novas ideias. Ontem, no programa Brasil Urgente, fiz uma 
excelente entrevista com Eraldo. As ideias e compromis-
sos dele são de uma São Gonçalo cada vez melhor.

SÃO GONÇALO

JUJUBA. Um projeto desen-
volvido por uma equipe de 5 
alunos do Serviço Social da in-
dústria (Sesi), de Natal e São 
Gonçalo do Amarante, cria a 
perspectiva de que, com o uso 
da jujuba, poderá ser devolvido 
o paladar de pacientes com de-
terminados tipos de câncer.

ASSALTOS. A polícia vem 
desenvolvendo a cada dia 
uma maior fiscalização no 
combate a roubos a motoris-
tas de aplicativos e taxistas. 
A orientação é que qualquer 
motorista que se sentir amea-
çado, ao cruzar com uma via-
tura, deve cortar a luz duas ve-
zes. Sábado passado, na Ave-
nida Leão Veloso/Alecrim, um 
motorista de aplicativo procu-
rava por uma avenida quando 
foi surpreendido por três as-
saltantes. Desesperado, o mo-
torista corre abandonando o 
veículo. Algumas pessoas que 
presenciaram foram ameaça-
das pelo bandido.

DIA DO ABRAÇO. Domingo foi comemorado o Dia Internacional do Abraço. Parece 
uma coisa simples, mas tem uma grande importância. O abraço une dois corações por 
alguns instantes e reforça a amizade com os amigos e familiares, etc…. A todos que me 
escutam na 96FM, me assistem na Band no programa Brasil Urgente e leem a coluna “A 
Voz do Povo” no Jornal Agora RN, meu abraço fraterno e sincero de um verdadeiro amigo.

ANJOS E RESGATE. O grupo de amigos 
Anjos de Resgate Bombeiro Civil deu to-
da cobertura a um evento de jiu-jitsu nes-
te fim de semana. O evento ocorreu do-
mingo no Palácio dos Esportes. Agradeço 
a todos que lá estavam e que mandaram 
um abraço para este velho comunicador!

BARRA MARES. A Redinha Nova dis-
põe de um excelente restaurante, o “Bar-
ramares”. As dependências ficam lota-
das nos fins de semana. Tem área de la-
zer para toda a criançada e uma comida 
elogiada por todos os frequentadores. 
Sábado estive lá na companhia de Cas-
telo Casado, Arthur Villar, Arthurzinho e 
Toinho. Recebi o carinho de muitos fre-
quentadores. Vários tiraram fotos com 
este velho comunicador. Fui muito elo-
giado pelos proprietários e garçons, que 
não perdem um programa.

LEITORES E OUVINTES. Um abraço 

aos amigos leitores e ouvintes do nosso 
programa e desta coluna: Coronel Ala-
rico Azevedo, Javas Andrade, Rosinei-
de, Cristina, Nosso Buteco, Maria José, 
João Maria Nogueira, Manoel do Ca-
jueiro da Ceasa, José Roque, Bastinha, 
Cauby, Claudinho, Galego Queiroz, Iva-
nilda e Jéferson, Miriam das Quintas, 
Vovo do Pajuçara, Irapõa, Hudson, Ar-
thur, Danilo, Tarcísio da Semsur, Lidia 
Dantas, Elder do Espetinho no Ponto, 
Gerson, Adriano Soares, Borrachinha, 
Dr Erick Pereira, Tita e Fátima do Nova 
Natal, Suzana Araujo, Kaliane a Mail-
de das Óticas Mancinni, deputada Eu-
diane Macedo, pré-candidato a federal 
Victor Hugo, que é presidente estadu-
al do Republicanos, vereador Paulinho 
Freire, que é pré candidato a federal pe-
lo União Brasil, Fofinho do Forró, Oli-
veira, Marilia e Ezequiel Ferreira da As-
sembleia Legislativa e Banda Adrenali-
na. Obrigado a todos.

REPRODUÇÃO

Frente fria provoca chuvas no RN; 
tempo chuvoso segue esta semana
Acumulados superaram 100mm em alguns municípios no último fim de semana; deve chover até domingo 

As análises do Sistema de 
Monitoramento da Em-
presa de Pesquisa Agrope-

cuária do Rio Grande do Norte 
(Emparn) indicam que as pan-
cadas de chuvas que caíram no 
Rio Grande do Norte, no fim de 
semana, decorreram da influên-
cia da frente fria vinda das regiões 
Sul e Sudeste do país. 

Alguns municípios registra-
ram no período de sexta-feira 
20 às 7h15, até o mesmo horário 
desta segunda-feira 23, acumula-
dos superiores a 100 milímetros 
(mm) - como foi o caso de Coro-
nel Ezequiel 117,5 mm (Agreste 
Potiguar), Ouro Branco 115 mm 
(Central Potiguar). Nas regiões 
Oeste Potiguar e Leste Potiguar, 
os maiores volumes ocorreram 
em Portalegre 78,4 mm e Vila Flor 
61 mm, respectivamente.

“A massa de ar frio que veio 
das regiões Sul e Sudeste do Bra-
sil causou instabilidades atmos-
féricas na região Nordeste, oca-
sionando a formação de nuvens 
e ocorrência de chuvas em diver-
sos estados da região, como foi 
o caso do Rio Grande do Norte“, 

explicou o chefe da unidade de 
Meteorologia da Emparn, Gilmar 
Bristot.

A previsão é de diminuição 
das chuvas na região Oeste e 
Central Potiguar, com o fim da 
estação chuvosa no semiárido, e 
o aumento de chuvas nos próxi-
mos dias no Leste e Agreste, devi-
do ao início do período chuvoso 

nessas regiões. “Nesse período do 
ano, de maio até agosto, inicia o 
período chuvoso nas regiões Les-
te e Agreste do RN. O potiguar po-
de esperar bons volumes durante 
o mês de junho”, disse Gilmar.

Para esta semana, a previsão 
é de céu nublado com chuvas em 
todas as regiões. As temperaturas 
na faixa litorânea devem variar 

entre 22°C, durante as madru-
gadas e a máxima em torno dos 
30°C, durante as tardes. Já no in-
terior do estado, a variação deve-
rá ser entre 20°C e 32°C.

INMET EMITE DOIS ALERTAS. 
O Instituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet) emitiu nesta se-
gunda-feira 23 dois alertas dife-

rentes a respeito de chuvas para 
o Rio Grande do Norte. Um de-
les é o alerta amarelo, de chuvas 
intensas com perigo potencial, e 
abrange 113 cidades potiguares. 
Ele vale até 11h da terça-feira 24. 
A previsão é de chuva entre 20 e 
30 mm/h ou até 50 mm/dia, e 
ventos intensos, de até 60 km por 
hora. 

De acordo com o Inmet, há 
baixo risco de corte de energia 
elétrica, queda de galhos de árvo-
res, alagamentos e descargas elé-
tricas. Já o segundo alerta, de acu-
mulado de chuva, foi classificado 
em nível de perigo, na cor laranja, 
por previsão de chuvas com volu-
me de até 100 milímetros de água 
por dia para 18 cidades localiza-
das no litoral potiguar. 

O aviso laranja foi publica-
do às 7h55 desta segunda 23 e é 
válido até às 8h de terça-feira 24. 
Segundo o órgão, a previsão é de 
chuvas com volume entre 30 a 
60 mm por hora ou 50 a 100 mm 
por dia. Conforme o aviso, nessas 
cidades, há risco de alagamen-
tos, deslizamentos de encostas, 
transbordamentos de rios. 

Previsão é de diminuição das chuvas na região Oeste e Central Potiguar, com o fi m da estação chuvosa no semiárido

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Esteve horas no Brasil, o ho-
mem mais rico do mundo 
Elon Musk — dono das em-

presas SpaceX, Tesla e Starlink. 

Veio a convite oficial do governo 
brasileiro. O motivo da visita foi 
vender inovações tecnológicas 
relacionadas às suas empresas

Visita do homem mais 
 rico do mundo ao Brasil

PROJETO. Uma das inovações é o “Starlink”, que envolve satéli-
tes de alto desempenho, com o objetivo de oferecer internet banda 
larga de alta velocidade e baixa latência.

ENTREGA. Na prática, significará a entrega da execução de um 
programa de internet via satélite na exploração das reservas mine-
rais e da biodiversidade da floresta, envolvendo a conexão de 19 
mil escolas em áreas rurais e o monitoramento ambiental na Ama-
zônia.

TRUMP. O empresário é aliado do ex-presidente Donald Trump e 
tenta comprar o Twitter, por US$ 44 bilhões, a pretexto de “garantir 
a liberdade de expressão nas redes sociais”.

LÍTIO BRASILEIRO. Outro fato comentado é que Musk deseja 
mesmo é instalar na Amazônia uma fábrica da “Tesla”, a sua fábrica 
de carros elétricos de maior valor de mercado no mundo. Tudo isso 
porque o Brasil tem potencial para se tornar um dos maiores pro-
dutores do “lítio”, mineral essencial para as atuais baterias, que mo-
vem carros elétricos e fazem os aparelhos portáteis funcionarem.

RIQUEZA. Estratégia arriscada entregar p monitoramento da flo-
resta, porque cerca de 40% do território da Amazônia possui depó-
sitos minerais de ferro, manganês, cobre, alumínio, zinco, níquel, 
cromo, titânio, fosfato, ouro, prata, platina, paládio (mineral mais 
caro do que ouro). A floresta é também fundamental para produzir 
alimentos, fármacos e atrair investimentos destinados à sustenta-
bilidade ambiental e à economia verde.

SOBERANIA. Que dirão as Forças Armadas, sempre defensoras 
da soberania da Amazônia?

OPINIÃO. Cabe ao leitor formar a sua opinião sobre se Elon Musk 
é um filantropo, que deseja “ajudar” o Brasil, ou se existe “algo” por 
trás dos fatos vindos a público. Voltaremos a esse assunto.

FATO ESTRANHO. Causou es-
tranheza a presença do Ministro 
Dias Toffoli, do STF, no encontro 
privado de Bolsonaro e ministros 
com o bilionário Elon Musk.  Pro-
vocou constrangimento em cole-
gas do STF.

RN. Admite-se que haveria si-
nais de ligação do convite feito a 
Toffoli, com fato no RN. Já se di-
vulga que a presença do ministro 
Toffoli seria a ampliação dos ser-
viços digitais na Amazônia e faci-
litar o acesso à Justiça. Nesse ca-
so, o melhor teria sido convidar o 
Ministro Fux, presidente da Cor-
te. Vale a pena acompanhar tudo 
de “olho aberto”.

NEY LOPES. Veja as redes so-
ciais: “@neylopesrn”

JOÃO DORIA I. O ex-governa-
dor de SP João Doria desistiu de 

sua candidatura à presidência. 
O seu partido – PSDB – caminha 
para não ter, pela primeira vez 
em sua história, candidato a pre-
sidente da República.

JOÃO DORIA II . A legenda se 
reúne hoje para definir como se 
posicionará nas eleições presi-
denciais

JOÃO DORIA III . O ex-governa-
dor é o oitavo pré-candidato da 
chamada terceira via a abando-
nar a corrida presidencial. Antes 
dele Luciano Huck, João Amo-
edo, ex-ministro Mandetta, Ro-
drigo Pacheco, Alessandro Vieira, 
ex-governador Eduardo Leite e 
Sérgio Moro.

ISOLAMENTO. Ciro Gomes 
cada dia mais isolado no PDT. O 
partido abre mão para aliança 
com o PT nos estados.

Olho aberto

Obras na Av. Felizardo 
Moura serão iniciadas em 
junho, afirma Prefeitura
Avenida recebeu o sinal verde para o início das obras de 
recapeamento asfáltico, drenagem e alargamento da via

Uma das obras mais es-
peradas e desejadas pe-
la população que uti-

liza a Avenida Felizardo Mou-
ra, principal via entre as zonas 
oeste e norte de Natal, está pró-
xima de ser concretizada. Na 
última semana, a avenida rece-
beu o sinal verde para o início 
das obras de recapeamento as-
fáltico, drenagem e alargamen-
to da via, além de construção 
de trincheiras na altura do via-
duto da Urbana.

De acordo com o secretário 
Carlson Gomes, titular da Secre-
taria Municipal de Infraestrutu-
ra, a empresa GCR Construções 
venceu o edital da obra, orçado 
em mais de R$ 43 milhões, e de-
ve iniciar os serviços no próximo 
mês de junho. “Um grande gar-
galo de trânsito de nossa cidade 
será, enfim, resolvido. A Prefei-
tura dará uma vida nova à Feli-
zardo Moura, com mais segu-
rança, conforto e privilegiando 
o nosso transporte público”, res-
saltou Carlson Gomes.

Com a obra, as galerias de 
drenagem serão lançadas desde 
o Viaduto da Urbana até a Pon-

te de Igapó, eliminando pontos 
críticos de alagamento nesse 
trecho da via. “São intervenções 
estruturantes previstas no con-
trato de mobilidade – pró trans-
porte. Recursos do Governo Fe-
deral através de financiamento”, 
finalizou o titular da pasta.

O prazo para a conclusão 
das obras é de um ano e meio. 
No projeto, estão programa-
dos os serviços de pavimenta-
ção, drenagem e alargamento 
da avenida. Também constam 
a readequação do viaduto da 
Urbana com nova trincheira e 

galerias. 
Além desses serviços, a mo-

dernização da Av. Felizardo 
Moura contará com novas calça-
das, iluminação especial e aces-
sibilidade total para cadeirantes 
e pessoas com mobilidade redu-
zida: “Será um marco da gestão 
municipal. Iremos transformar 
aquela via em uma infraestru-
tura bonita, moderna, pensada 
para os motoristas e também 
para os pedestres. Ligada ao fu-
turo com acessibilidade e respei-
to a todos”, ressaltou o prefeito 
Álvaro Dias.

Os serviços deverão impactar 
no trânsito do local durante os 
meses de trabalho, mas com a fi-
nalização das obras, todo aquele 
setor ganhará em fluidez e segu-
rança. “Claro que teremos pro-
blemas no trânsito nesses dias 
de serviços. Mas será algo mo-
mentâneo e acompanhado dia-
riamente por agentes da STTU, 
que nos darão o suporte neces-
sário para a obra andar o mais 
rápido possível. Com o fim de-
la, toda aquela avenida ganhará 
uma nova realidade”, apontou  
Carlson. 

é o valor estimado 
das obras na Av. 
Felizardo Moura. 
Verba é oriunda 
do Governo 
Federal, através de 
financiamento

R$ 43 mi

Investimento

Prefeitura do Natal pretende dar uma vida nova à Av. Felizardo Moura, proporcionando maior segurança e conforto

REPRODUÇÃO
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O novo prefeito de São Gonçalo do Amarante, amigo 
Eraldo Paiva, vem trabalhando com muita deter-
minação e vocação, dando continuidade ao traba-

lho do saudoso prefeito Paulo Emídio e ampliando com 
novas ideias. Ontem, no programa Brasil Urgente, fiz uma 
excelente entrevista com Eraldo. As ideias e compromis-
sos dele são de uma São Gonçalo cada vez melhor.

SÃO GONÇALO

JUJUBA. Um projeto desen-
volvido por uma equipe de 5 
alunos do Serviço Social da in-
dústria (Sesi), de Natal e São 
Gonçalo do Amarante, cria a 
perspectiva de que, com o uso 
da jujuba, poderá ser devolvido 
o paladar de pacientes com de-
terminados tipos de câncer.

ASSALTOS. A polícia vem 
desenvolvendo a cada dia 
uma maior fiscalização no 
combate a roubos a motoris-
tas de aplicativos e taxistas. 
A orientação é que qualquer 
motorista que se sentir amea-
çado, ao cruzar com uma via-
tura, deve cortar a luz duas ve-
zes. Sábado passado, na Ave-
nida Leão Veloso/Alecrim, um 
motorista de aplicativo procu-
rava por uma avenida quando 
foi surpreendido por três as-
saltantes. Desesperado, o mo-
torista corre abandonando o 
veículo. Algumas pessoas que 
presenciaram foram ameaça-
das pelo bandido.

DIA DO ABRAÇO. Domingo foi comemorado o Dia Internacional do Abraço. Parece 
uma coisa simples, mas tem uma grande importância. O abraço une dois corações por 
alguns instantes e reforça a amizade com os amigos e familiares, etc…. A todos que me 
escutam na 96FM, me assistem na Band no programa Brasil Urgente e leem a coluna “A 
Voz do Povo” no Jornal Agora RN, meu abraço fraterno e sincero de um verdadeiro amigo.

ANJOS E RESGATE. O grupo de amigos 
Anjos de Resgate Bombeiro Civil deu to-
da cobertura a um evento de jiu-jitsu nes-
te fim de semana. O evento ocorreu do-
mingo no Palácio dos Esportes. Agradeço 
a todos que lá estavam e que mandaram 
um abraço para este velho comunicador!

BARRA MARES. A Redinha Nova dis-
põe de um excelente restaurante, o “Bar-
ramares”. As dependências ficam lota-
das nos fins de semana. Tem área de la-
zer para toda a criançada e uma comida 
elogiada por todos os frequentadores. 
Sábado estive lá na companhia de Cas-
telo Casado, Arthur Villar, Arthurzinho e 
Toinho. Recebi o carinho de muitos fre-
quentadores. Vários tiraram fotos com 
este velho comunicador. Fui muito elo-
giado pelos proprietários e garçons, que 
não perdem um programa.

LEITORES E OUVINTES. Um abraço 

aos amigos leitores e ouvintes do nosso 
programa e desta coluna: Coronel Ala-
rico Azevedo, Javas Andrade, Rosinei-
de, Cristina, Nosso Buteco, Maria José, 
João Maria Nogueira, Manoel do Ca-
jueiro da Ceasa, José Roque, Bastinha, 
Cauby, Claudinho, Galego Queiroz, Iva-
nilda e Jéferson, Miriam das Quintas, 
Vovo do Pajuçara, Irapõa, Hudson, Ar-
thur, Danilo, Tarcísio da Semsur, Lidia 
Dantas, Elder do Espetinho no Ponto, 
Gerson, Adriano Soares, Borrachinha, 
Dr Erick Pereira, Tita e Fátima do Nova 
Natal, Suzana Araujo, Kaliane a Mail-
de das Óticas Mancinni, deputada Eu-
diane Macedo, pré-candidato a federal 
Victor Hugo, que é presidente estadu-
al do Republicanos, vereador Paulinho 
Freire, que é pré candidato a federal pe-
lo União Brasil, Fofinho do Forró, Oli-
veira, Marilia e Ezequiel Ferreira da As-
sembleia Legislativa e Banda Adrenali-
na. Obrigado a todos.

REPRODUÇÃO

Frente fria provoca chuvas no RN; 
tempo chuvoso segue esta semana
Acumulados superaram 100mm em alguns municípios no último fim de semana; deve chover até domingo 

As análises do Sistema de 
Monitoramento da Em-
presa de Pesquisa Agrope-

cuária do Rio Grande do Norte 
(Emparn) indicam que as pan-
cadas de chuvas que caíram no 
Rio Grande do Norte, no fim de 
semana, decorreram da influên-
cia da frente fria vinda das regiões 
Sul e Sudeste do país. 

Alguns municípios registra-
ram no período de sexta-feira 
20 às 7h15, até o mesmo horário 
desta segunda-feira 23, acumula-
dos superiores a 100 milímetros 
(mm) - como foi o caso de Coro-
nel Ezequiel 117,5 mm (Agreste 
Potiguar), Ouro Branco 115 mm 
(Central Potiguar). Nas regiões 
Oeste Potiguar e Leste Potiguar, 
os maiores volumes ocorreram 
em Portalegre 78,4 mm e Vila Flor 
61 mm, respectivamente.

“A massa de ar frio que veio 
das regiões Sul e Sudeste do Bra-
sil causou instabilidades atmos-
féricas na região Nordeste, oca-
sionando a formação de nuvens 
e ocorrência de chuvas em diver-
sos estados da região, como foi 
o caso do Rio Grande do Norte“, 

explicou o chefe da unidade de 
Meteorologia da Emparn, Gilmar 
Bristot.

A previsão é de diminuição 
das chuvas na região Oeste e 
Central Potiguar, com o fim da 
estação chuvosa no semiárido, e 
o aumento de chuvas nos próxi-
mos dias no Leste e Agreste, devi-
do ao início do período chuvoso 

nessas regiões. “Nesse período do 
ano, de maio até agosto, inicia o 
período chuvoso nas regiões Les-
te e Agreste do RN. O potiguar po-
de esperar bons volumes durante 
o mês de junho”, disse Gilmar.

Para esta semana, a previsão 
é de céu nublado com chuvas em 
todas as regiões. As temperaturas 
na faixa litorânea devem variar 

entre 22°C, durante as madru-
gadas e a máxima em torno dos 
30°C, durante as tardes. Já no in-
terior do estado, a variação deve-
rá ser entre 20°C e 32°C.

INMET EMITE DOIS ALERTAS. 
O Instituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet) emitiu nesta se-
gunda-feira 23 dois alertas dife-

rentes a respeito de chuvas para 
o Rio Grande do Norte. Um de-
les é o alerta amarelo, de chuvas 
intensas com perigo potencial, e 
abrange 113 cidades potiguares. 
Ele vale até 11h da terça-feira 24. 
A previsão é de chuva entre 20 e 
30 mm/h ou até 50 mm/dia, e 
ventos intensos, de até 60 km por 
hora. 

De acordo com o Inmet, há 
baixo risco de corte de energia 
elétrica, queda de galhos de árvo-
res, alagamentos e descargas elé-
tricas. Já o segundo alerta, de acu-
mulado de chuva, foi classificado 
em nível de perigo, na cor laranja, 
por previsão de chuvas com volu-
me de até 100 milímetros de água 
por dia para 18 cidades localiza-
das no litoral potiguar. 

O aviso laranja foi publica-
do às 7h55 desta segunda 23 e é 
válido até às 8h de terça-feira 24. 
Segundo o órgão, a previsão é de 
chuvas com volume entre 30 a 
60 mm por hora ou 50 a 100 mm 
por dia. Conforme o aviso, nessas 
cidades, há risco de alagamen-
tos, deslizamentos de encostas, 
transbordamentos de rios. 

Previsão é de diminuição das chuvas na região Oeste e Central Potiguar, com o fi m da estação chuvosa no semiárido

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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NEY LOPESPor trás da notícia
nl@neylopes.com.br

Esteve horas no Brasil, o ho-
mem mais rico do mundo 
Elon Musk — dono das em-

presas SpaceX, Tesla e Starlink. 

Veio a convite oficial do governo 
brasileiro. O motivo da visita foi 
vender inovações tecnológicas 
relacionadas às suas empresas

Visita do homem mais 
 rico do mundo ao Brasil

PROJETO. Uma das inovações é o “Starlink”, que envolve satéli-
tes de alto desempenho, com o objetivo de oferecer internet banda 
larga de alta velocidade e baixa latência.

ENTREGA. Na prática, significará a entrega da execução de um 
programa de internet via satélite na exploração das reservas mine-
rais e da biodiversidade da floresta, envolvendo a conexão de 19 
mil escolas em áreas rurais e o monitoramento ambiental na Ama-
zônia.

TRUMP. O empresário é aliado do ex-presidente Donald Trump e 
tenta comprar o Twitter, por US$ 44 bilhões, a pretexto de “garantir 
a liberdade de expressão nas redes sociais”.

LÍTIO BRASILEIRO. Outro fato comentado é que Musk deseja 
mesmo é instalar na Amazônia uma fábrica da “Tesla”, a sua fábrica 
de carros elétricos de maior valor de mercado no mundo. Tudo isso 
porque o Brasil tem potencial para se tornar um dos maiores pro-
dutores do “lítio”, mineral essencial para as atuais baterias, que mo-
vem carros elétricos e fazem os aparelhos portáteis funcionarem.

RIQUEZA. Estratégia arriscada entregar p monitoramento da flo-
resta, porque cerca de 40% do território da Amazônia possui depó-
sitos minerais de ferro, manganês, cobre, alumínio, zinco, níquel, 
cromo, titânio, fosfato, ouro, prata, platina, paládio (mineral mais 
caro do que ouro). A floresta é também fundamental para produzir 
alimentos, fármacos e atrair investimentos destinados à sustenta-
bilidade ambiental e à economia verde.

SOBERANIA. Que dirão as Forças Armadas, sempre defensoras 
da soberania da Amazônia?

OPINIÃO. Cabe ao leitor formar a sua opinião sobre se Elon Musk 
é um filantropo, que deseja “ajudar” o Brasil, ou se existe “algo” por 
trás dos fatos vindos a público. Voltaremos a esse assunto.

FATO ESTRANHO. Causou es-
tranheza a presença do Ministro 
Dias Toffoli, do STF, no encontro 
privado de Bolsonaro e ministros 
com o bilionário Elon Musk.  Pro-
vocou constrangimento em cole-
gas do STF.

RN. Admite-se que haveria si-
nais de ligação do convite feito a 
Toffoli, com fato no RN. Já se di-
vulga que a presença do ministro 
Toffoli seria a ampliação dos ser-
viços digitais na Amazônia e faci-
litar o acesso à Justiça. Nesse ca-
so, o melhor teria sido convidar o 
Ministro Fux, presidente da Cor-
te. Vale a pena acompanhar tudo 
de “olho aberto”.

NEY LOPES. Veja as redes so-
ciais: “@neylopesrn”

JOÃO DORIA I. O ex-governa-
dor de SP João Doria desistiu de 

sua candidatura à presidência. 
O seu partido – PSDB – caminha 
para não ter, pela primeira vez 
em sua história, candidato a pre-
sidente da República.

JOÃO DORIA II . A legenda se 
reúne hoje para definir como se 
posicionará nas eleições presi-
denciais

JOÃO DORIA III . O ex-governa-
dor é o oitavo pré-candidato da 
chamada terceira via a abando-
nar a corrida presidencial. Antes 
dele Luciano Huck, João Amo-
edo, ex-ministro Mandetta, Ro-
drigo Pacheco, Alessandro Vieira, 
ex-governador Eduardo Leite e 
Sérgio Moro.

ISOLAMENTO. Ciro Gomes 
cada dia mais isolado no PDT. O 
partido abre mão para aliança 
com o PT nos estados.

Olho aberto

Obras na Av. Felizardo 
Moura serão iniciadas em 
junho, afirma Prefeitura
Avenida recebeu o sinal verde para o início das obras de 
recapeamento asfáltico, drenagem e alargamento da via

Uma das obras mais es-
peradas e desejadas pe-
la população que uti-

liza a Avenida Felizardo Mou-
ra, principal via entre as zonas 
oeste e norte de Natal, está pró-
xima de ser concretizada. Na 
última semana, a avenida rece-
beu o sinal verde para o início 
das obras de recapeamento as-
fáltico, drenagem e alargamen-
to da via, além de construção 
de trincheiras na altura do via-
duto da Urbana.

De acordo com o secretário 
Carlson Gomes, titular da Secre-
taria Municipal de Infraestrutu-
ra, a empresa GCR Construções 
venceu o edital da obra, orçado 
em mais de R$ 43 milhões, e de-
ve iniciar os serviços no próximo 
mês de junho. “Um grande gar-
galo de trânsito de nossa cidade 
será, enfim, resolvido. A Prefei-
tura dará uma vida nova à Feli-
zardo Moura, com mais segu-
rança, conforto e privilegiando 
o nosso transporte público”, res-
saltou Carlson Gomes.

Com a obra, as galerias de 
drenagem serão lançadas desde 
o Viaduto da Urbana até a Pon-

te de Igapó, eliminando pontos 
críticos de alagamento nesse 
trecho da via. “São intervenções 
estruturantes previstas no con-
trato de mobilidade – pró trans-
porte. Recursos do Governo Fe-
deral através de financiamento”, 
finalizou o titular da pasta.

O prazo para a conclusão 
das obras é de um ano e meio. 
No projeto, estão programa-
dos os serviços de pavimenta-
ção, drenagem e alargamento 
da avenida. Também constam 
a readequação do viaduto da 
Urbana com nova trincheira e 

galerias. 
Além desses serviços, a mo-

dernização da Av. Felizardo 
Moura contará com novas calça-
das, iluminação especial e aces-
sibilidade total para cadeirantes 
e pessoas com mobilidade redu-
zida: “Será um marco da gestão 
municipal. Iremos transformar 
aquela via em uma infraestru-
tura bonita, moderna, pensada 
para os motoristas e também 
para os pedestres. Ligada ao fu-
turo com acessibilidade e respei-
to a todos”, ressaltou o prefeito 
Álvaro Dias.

Os serviços deverão impactar 
no trânsito do local durante os 
meses de trabalho, mas com a fi-
nalização das obras, todo aquele 
setor ganhará em fluidez e segu-
rança. “Claro que teremos pro-
blemas no trânsito nesses dias 
de serviços. Mas será algo mo-
mentâneo e acompanhado dia-
riamente por agentes da STTU, 
que nos darão o suporte neces-
sário para a obra andar o mais 
rápido possível. Com o fim de-
la, toda aquela avenida ganhará 
uma nova realidade”, apontou  
Carlson. 

é o valor estimado 
das obras na Av. 
Felizardo Moura. 
Verba é oriunda 
do Governo 
Federal, através de 
financiamento

R$ 43 mi

Investimento

Prefeitura do Natal pretende dar uma vida nova à Av. Felizardo Moura, proporcionando maior segurança e conforto

REPRODUÇÃO
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Mossoró Cidade Junina segue com 
montagem em um ritmo avançado
Estruturas da Cidadela e do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” estão bem antecipadas, por exemplo

As estruturas para o “Mos-
soró Cidade Junina” se-
guem sendo montadas 

dentro do cronograma estabe-
lecido pela Prefeitura de Mos-
soró. Quem passa pelos polos 
do evento observa que a mon-
tagem das estruturas está bem 
adiantada.

A Arena Deodete Dias, por 
exemplo, já começou a ser orna-
mentada com as bandeirinhas 
juninas, entrando definitivamen-
te no ritmo da festa. Instalada na 
avenida Rio Branco, no Corredor 
Cultural, a arena será palco das 
apresentações de quadrilhas de 
várias cidades do Nordeste, por 
meio do Festival Independente de 

Quadrilhas Juninas.
As estruturas da Cidadela e 

do espetáculo “Chuva de Bala no 
País de Mossoró” estão bem an-
tecipadas. Além da montagem 
das ferragens, a Cidadela ganha 
forma com a instalação dos pa-
vilhões. A cidade cenográfica re-
trata Mossoró da década de 1920. 
No ambiente, a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura montou uma 
programação especial de shows 
locais, além da comercialização 
das comidas típicas do São João.

“O processo de montagem das 
estruturas está seguindo o crono-
grama estabelecido pela Secreta-
ria de Cultura. Neste ano, com a 
ideia de profissionalizar o ‘Mosso-

ró Cidade Junina’, antecipamos a 
montagem das estruturas, então, 
hoje estamos presenciando em 
Mossoró as estruturas principais 
já sendo montadas nos polos que 
já estão liberados”, enfatizou Ete-
valdo Almeida, secretário de Cul-
tura.

Etevaldo complementa:“Após 
dois anos de paralisação a gente 
retoma com o ‘Mossoró Cidade 
Junina’ com a ideia de profissio-
nalizar o evento”, finalizou. O São 
João de Mossoró terá início no dia 
4 de junho, com o maior bloco ju-
nino do País: “Pingo da Mei Dia”. 
As festividades contarão com a 
presença de artistas locais e na-
cionais. São João começa em 4 de junho, com o maior bloco junino do País

No formato itinerante, serão disponibilizadas três vacinas para o público

PREFEITURA DE MOSSORÓ / REPRODUÇÃO

ANA AMARAL / PREFEITURA DE PARNAMIRIM

Saúde

São Gonçalo do Amarante

Prefeitura retoma 
vacinação itinerante 
em Parnamirim

Diante da baixa procura 
pela vacinação, a Prefei-
tura de Parnamirim tra-

çou uma nova estratégia para re-
tomar a vacinação itinerante nas 
escolas.

Diante disso, a vacinação 
ocorrerá da seguinte forma. Nas 
segundas-feiras, a imunização 
ocorre nos pontos da Uninassau 

e Nordestão. De terça a sexta, a 
vacinação é levada para as esco-
las de acordo com o cronograma 
ao lado.

Serão disponibilizadas as três 
vacinas para todos os públicos: 
Covid-19, influenza e tríplice vi-
ral. Além disso, as unidades bási-
cas de saúde (UBS) seguem com 
a vacinação normalmente. 

Segunda-feira
Unissau da Cohabinal e Nor-

destão da Maria Lacerda
Horário: das 8h às 14h

Terça e quarta-feira
Escola Municipal João Gomes, 

em Liberdade e Escola Estadu-
al Eliah Maia, no Centro

Horário: das 8h às 14h

Quinta e sexta-feira
Escola Osmundo Farias,em 

Passagem de Areia e Colégio 
Gênesis, no Centro

Horário: das 8h às 14h

Confi ra o 
cronograma:

Encontro esclarece programa de incentivos

O município de São Gonçalo 
do Amarante recebeu um 
encontro “tira-dúvidas” so-

bre o programa de incentivo RN + 
Esporte e Lazer “Professor Sebas-
tião Cunha”, do Governo do Esta-
do. Foram convidados presidentes, 
diretores e representantes de insti-
tuições voltadas ao esporte e lazer 
que atuam na cidade. O evento 

tem por objetivo a divulgação e 
explicação do programa lançado 
em 2021, que é gerenciado pela 
Secretaria de Estado da Educa-
ção, da Cultura, do Esporte e do 
Lazer do RN, e destinará R$ 5 mi-
lhões para clubes e entidades de 
todo o Estado.

“Nosso município tem o ‘Es-
porte Para Vencer’, que beneficia 

várias instituições e esportistas, 
mas seguimos apresentando ou-
tras fontes que possam agregar as 
instituições, melhorando os pro-
jetos da cidade”, destaca Micael 
Moreira, secretário municipal de 
Juventude, Esporte e Lazer.

O encontro aconteceu no Ga-
binete Civil e teve a participação 
de cerca de 40 representantes de 

associações e clubes que desen-
volvem projetos sociais direcio-
nados as áreas de esporte e lazer.

PROGRAMA RN + ESPORTE 
E LAZER. Com o intuito de criar 
uma política pública permanente 
de incentivo ao esporte, o Progra-
ma RN + Esporte e Lazer funciona 
nos moldes da Lei Estadual de In-

centivo à Cultura, destinando re-
cursos mediante renúncia fiscal 
em prol de eventos e atividades.

Denominado Professor Se-
bastião Cunha, o programa de In-
centivo RN + Esporte e Lazer con-
cede crédito de ICMS a projetos 
esportivos e desportivos aprova-
dos por um comitê gestor com-
posto por cinco representantes 
da administração pública esta-
dual e quatro das entidades e ins-
tituições esportivas. Os projetos 
devem ter como objetivo estrutu-
rar, desenvolver e profissionalizar 
a prática esportiva entre crianças, 
adolescentes, jovens e adultos. 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOÃO TEIXEIRA NETO, CNPJ: 08.304.859/0001-04, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada - 
LS, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe I, Capacidade máxima de 520kg, localizado na Rua 
Governador José Varela, 111, Centro, São Rafael/RN. 
 

JOÃO TEIXEIRA NETO 
PROPRIETARIO 

 

 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

Luis Carlos Ferreira Amorim, CPF 050.295.158-36, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa 
do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA, a Renovação da Licença Simplificada (LS) para extração de 
esmeralda e alexandrita, volume de 60 m3/mês, numa área de 34,58 ha, mediante PLG, na localidade Sítio 
Pitombeiras, zona rural, Município de Paraná/RN. 
 

Luis Carlos Ferreira Amorim 
Empreendedor 

 
 CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
CASA GRANDE MINERAÇÃO EIRELI, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação, com prazo de validade até 20/05/2024, para extração mineral de Feldspato em uma área de 2,88 
hectares e volume de 250 m³/mês, na localidade Sítio Pedra e Cal, zona rural, do Município de Carnaúba dos 
Dantas/RN. A área do empreendimento está inserida no processo ANM: 848.204/2007. 
 

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 
Diretor 

 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, 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 a operação de uma Subestação de Energia Elétrica com potência de 140 MVA, 
localizada em terrenos do Parque Eólico Acauã III na Zona Rural do município de São Vicente/ RN. 
 

Glauco Rodrigo Barbosa de Moraes 
Diretor Técnico 

 

 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 178/2022 -, ID 203 GO, destinado a AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE   
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DA MULHER EM 
MOSSORÓ, sessão para o dia 02 de junho de 2022, às 10:00 horas (horários de Brasília-
DF), através do site www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no referido 
site do Banco do Brasil, sob o nº 940378. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis 
no site www.governocidadao.rn.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br, como também na 
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo Cidadão, localizada 
na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro 
Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 
3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal-RN, 23 de maio de 2022
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira CMEL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD
COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPR.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2021

PROCESSO SEI: 055322/2015-4

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, 
realização, processamento e divulgação de resultado final de concurso público, visando o 
provimento de cargos efetivos na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio 
Grande do Norte – FUNDASE/RN.
HOMOLOGO os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação/SEAD, designada 
através da Portaria Nº 18/2022 - GS/SEAD, datada de 13/01/2022, publicada no DOE 15.098, 
edição de 15/01/2022, relativamente ao processo 055322/2015-4, ADJUDICANDO o objeto ao 
INSTITUTO AOCP, CNPJ nº 12.667.012/0001-53.
O presente certame importa o valor global de R$ 2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil 
reais), representando uma economia na ordem de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em relação 
ao valor consignado inicialmente de R$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais).

Natal/RN, 23 de maio de 2022
George Luiz Rocha da Câmara

Secretário de Estado Adjunto da Administração

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD
COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPR.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.

AVISO – RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2021-SEAD

A Secretaria de Estado da Administração - SEAD do Estado do Rio Grande do Norte, por 
intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 18/2022 - 
GS/SEAD, de 13/01/2022, publicada no DOE, edição nº 15.098 de 15/01/2022, no uso de suas 
atribuições legais, comunica aos interessados da CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2021-
SEAD, cujo objeto consiste na contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, 
especializada na prestação de serviços de organização, realização e processamento de 
concurso público para seleção de candidatos ao provimento de Cargos Efetivos da Fundação 
de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte – FUNDASE/RN, que o 
resultado do julgamento final fora ratificado, consoante pontuações definidas pela 
Comissão Especial do Concurso Público (CECP) e, posteriormente, chanceladas pela 
presente Comissão e autoridade superior da pasta em epígrafe, em razão da análise e 
denegação do recurso interposto pelo licitante INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, 
PESQUISA, AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E EMPREGO, CNPJ nº 01.757.321/0001-06, 
consubstanciado nos requisitos de pontuação determinados em Edital, disponível nos 
sítios eletrônicos http://compras.rn.gov.br e servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao. 
Destarte, é declarado vencedor do certame o INSTITUTO AOCP, CNPJ Nº 
12.667.012/0001-53, cuja Média Ponderada Final (MPF) obteve o valor de 0,905 (zero vírgula 
novecentos e cinco), com proposta final no valor global de R$ 2.060.000,00 (dois milhões e 
sessenta mil reais).

Natal, 23 de maio de 2022
Alexandre Costa Rodrigues de Sousa

Presidente da CPL/SEAD

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
Aquonsult Consultoria e Planejamento Hidrogeológico Ltda., CNPJ: 24.192.205/0001-84, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – 
a Renovação de Licença Simplificada, com prazo de validade até 28/03/2028, em favor do empreendimento 
extração de saibro em uma área de 3,91 hectares e volume de 1.500 m3/mês, localizado no Sítio 
Umburana Grande, zona rural do município de São Miguel do Gostoso, Estado do Rio Grande do Norte. 
 

José Fernandes Filho 
Sócio Administrador 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022 – – 2ª CONVOCAÇÃO
Objeto: Aquisição com instalação de Máquinas de Costura Industrial Reta Direct Drive com Parada de 
Agulha e Control Box Acoplado ao Cabeçote, Máquinas de Cortar Viés 2 Facas, Ares-condicionados 
Split 24000 BTUs, Cassete Só frio 220 V e Ares-condicionados Split Só frio High Wall 24000 BTUs 220 V 
para o SENAI – CET Aluísio Bezerra. Abertura dia 02/06/2022, às 09h30min, na sala de licitação 
do SENAI. O edital poderá ser adquirido pelo e-mail: licitacao@fiern.org.br - Informações: (84) 
3204.6218/6279. Natal(RN), 24 de maio de 2022. Germano José Ferreira de Farias - Pregoeiro.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Ucrânia

Zelenski é 
ovacionado 
em discurso 
em Davos

O governo da Suíça anun-
ciou nesta segunda-fei-
ra 23, durante o encon-

tro anual do Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, que pro-
moverá uma conferência para a 
reconstrução da Ucrânia na ci-
dade de Locarno, em julho.

O anúncio precedeu o dis-
curso do presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, na aber-
tura das atividades —sinal do 
status que a guerra iniciada pe-
la Rússia recebe no evento.

Zelenski discursou duran-
te quase 30 minutos por trans-
missão ao vivo e respondeu a 
perguntas do fundador do Fó-
rum, Klaus Schwab, para uma 
plateia lotada de executivos, 
representantes de governos, 
acadêmicos e integrantes do 
terceiro setor que o ovacionou 
por mais de dois minutos.

O presidente da Ucrânia 
comparou o momento atual 
àqueles que, em 1914 e 1938, le-
varam, respectivamente, à Pri-
meira e à Segunda Guerra Mun-
dial. Ele exortou os participan-
tes a pressionarem governos e 
empresas de seus países a redo-
brar as sanções contra a Rússia 
como forma de evitar um agra-
vamento do conflito, que com-
pleta três meses nesta terça 24, 
e desestimular outras invasões.

“Esse é o ponto de virada. Não 
esperem até que a Rússia use suas 
armas especiais, suas armas quí-
micas ou mesmo nucleares”, disse 
Zelenski. “Não deixem que a Rús-
sia pense que não haverá reação. 
Suspendam os negócios com pe-
tróleo russo. Bloqueiem todos os 
bancos russos. Cortem todo o co-
mércio com a Rússia. Temos que 
criar esse precedente.”

Os Estados Unidos e outros 
países ocidentais tomaram 
uma série de medidas para 
bloquear parcialmente os rus-
sos da economia global, com 
reverberações políticas e eco-
nômicas pelo planeta, sobretu-
do na inflação. De fora, porém, 
ficaram o importante mercado 
de hidrocarbonetos —petróleo 
e gás— e parte das transações 
bancárias. Empresas ociden-
tais têm abandonado o país.

Zelenski também ofereceu 
incentivos àquelas que deixa-
rem a Rússia para se instala-
rem na Ucrânia. Ele também 
propôs que governos e empre-
sas assumissem o patrocínio 
da reconstrução de cidades. 
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Mossoró Cidade Junina segue com 
montagem em um ritmo avançado
Estruturas da Cidadela e do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” estão bem antecipadas, por exemplo

As estruturas para o “Mos-
soró Cidade Junina” se-
guem sendo montadas 

dentro do cronograma estabe-
lecido pela Prefeitura de Mos-
soró. Quem passa pelos polos 
do evento observa que a mon-
tagem das estruturas está bem 
adiantada.

A Arena Deodete Dias, por 
exemplo, já começou a ser orna-
mentada com as bandeirinhas 
juninas, entrando definitivamen-
te no ritmo da festa. Instalada na 
avenida Rio Branco, no Corredor 
Cultural, a arena será palco das 
apresentações de quadrilhas de 
várias cidades do Nordeste, por 
meio do Festival Independente de 

Quadrilhas Juninas.
As estruturas da Cidadela e 

do espetáculo “Chuva de Bala no 
País de Mossoró” estão bem an-
tecipadas. Além da montagem 
das ferragens, a Cidadela ganha 
forma com a instalação dos pa-
vilhões. A cidade cenográfica re-
trata Mossoró da década de 1920. 
No ambiente, a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura montou uma 
programação especial de shows 
locais, além da comercialização 
das comidas típicas do São João.

“O processo de montagem das 
estruturas está seguindo o crono-
grama estabelecido pela Secreta-
ria de Cultura. Neste ano, com a 
ideia de profissionalizar o ‘Mosso-

ró Cidade Junina’, antecipamos a 
montagem das estruturas, então, 
hoje estamos presenciando em 
Mossoró as estruturas principais 
já sendo montadas nos polos que 
já estão liberados”, enfatizou Ete-
valdo Almeida, secretário de Cul-
tura.

Etevaldo complementa:“Após 
dois anos de paralisação a gente 
retoma com o ‘Mossoró Cidade 
Junina’ com a ideia de profissio-
nalizar o evento”, finalizou. O São 
João de Mossoró terá início no dia 
4 de junho, com o maior bloco ju-
nino do País: “Pingo da Mei Dia”. 
As festividades contarão com a 
presença de artistas locais e na-
cionais. São João começa em 4 de junho, com o maior bloco junino do País

No formato itinerante, serão disponibilizadas três vacinas para o público

PREFEITURA DE MOSSORÓ / REPRODUÇÃO

ANA AMARAL / PREFEITURA DE PARNAMIRIM

Saúde

São Gonçalo do Amarante

Prefeitura retoma 
vacinação itinerante 
em Parnamirim

Diante da baixa procura 
pela vacinação, a Prefei-
tura de Parnamirim tra-

çou uma nova estratégia para re-
tomar a vacinação itinerante nas 
escolas.

Diante disso, a vacinação 
ocorrerá da seguinte forma. Nas 
segundas-feiras, a imunização 
ocorre nos pontos da Uninassau 

e Nordestão. De terça a sexta, a 
vacinação é levada para as esco-
las de acordo com o cronograma 
ao lado.

Serão disponibilizadas as três 
vacinas para todos os públicos: 
Covid-19, influenza e tríplice vi-
ral. Além disso, as unidades bási-
cas de saúde (UBS) seguem com 
a vacinação normalmente. 

Segunda-feira
Unissau da Cohabinal e Nor-

destão da Maria Lacerda
Horário: das 8h às 14h

Terça e quarta-feira
Escola Municipal João Gomes, 

em Liberdade e Escola Estadu-
al Eliah Maia, no Centro

Horário: das 8h às 14h

Quinta e sexta-feira
Escola Osmundo Farias,em 

Passagem de Areia e Colégio 
Gênesis, no Centro

Horário: das 8h às 14h

Confi ra o 
cronograma:

Encontro esclarece programa de incentivos

O município de São Gonçalo 
do Amarante recebeu um 
encontro “tira-dúvidas” so-

bre o programa de incentivo RN + 
Esporte e Lazer “Professor Sebas-
tião Cunha”, do Governo do Esta-
do. Foram convidados presidentes, 
diretores e representantes de insti-
tuições voltadas ao esporte e lazer 
que atuam na cidade. O evento 

tem por objetivo a divulgação e 
explicação do programa lançado 
em 2021, que é gerenciado pela 
Secretaria de Estado da Educa-
ção, da Cultura, do Esporte e do 
Lazer do RN, e destinará R$ 5 mi-
lhões para clubes e entidades de 
todo o Estado.

“Nosso município tem o ‘Es-
porte Para Vencer’, que beneficia 

várias instituições e esportistas, 
mas seguimos apresentando ou-
tras fontes que possam agregar as 
instituições, melhorando os pro-
jetos da cidade”, destaca Micael 
Moreira, secretário municipal de 
Juventude, Esporte e Lazer.

O encontro aconteceu no Ga-
binete Civil e teve a participação 
de cerca de 40 representantes de 

associações e clubes que desen-
volvem projetos sociais direcio-
nados as áreas de esporte e lazer.

PROGRAMA RN + ESPORTE 
E LAZER. Com o intuito de criar 
uma política pública permanente 
de incentivo ao esporte, o Progra-
ma RN + Esporte e Lazer funciona 
nos moldes da Lei Estadual de In-

centivo à Cultura, destinando re-
cursos mediante renúncia fiscal 
em prol de eventos e atividades.

Denominado Professor Se-
bastião Cunha, o programa de In-
centivo RN + Esporte e Lazer con-
cede crédito de ICMS a projetos 
esportivos e desportivos aprova-
dos por um comitê gestor com-
posto por cinco representantes 
da administração pública esta-
dual e quatro das entidades e ins-
tituições esportivas. Os projetos 
devem ter como objetivo estrutu-
rar, desenvolver e profissionalizar 
a prática esportiva entre crianças, 
adolescentes, jovens e adultos. 

Terça-feira, 24 de maio de 2022 • 15Internacional

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOÃO TEIXEIRA NETO, CNPJ: 08.304.859/0001-04, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada - 
LS, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe I, Capacidade máxima de 520kg, localizado na Rua 
Governador José Varela, 111, Centro, São Rafael/RN. 
 

JOÃO TEIXEIRA NETO 
PROPRIETARIO 

 

 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

Luis Carlos Ferreira Amorim, CPF 050.295.158-36, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa 
do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA, a Renovação da Licença Simplificada (LS) para extração de 
esmeralda e alexandrita, volume de 60 m3/mês, numa área de 34,58 ha, mediante PLG, na localidade Sítio 
Pitombeiras, zona rural, Município de Paraná/RN. 
 

Luis Carlos Ferreira Amorim 
Empreendedor 

 
 CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
CASA GRANDE MINERAÇÃO EIRELI, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação, com prazo de validade até 20/05/2024, para extração mineral de Feldspato em uma área de 2,88 
hectares e volume de 250 m³/mês, na localidade Sítio Pedra e Cal, zona rural, do Município de Carnaúba dos 
Dantas/RN. A área do empreendimento está inserida no processo ANM: 848.204/2007. 
 

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 
Diretor 

 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, 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 a operação de uma Subestação de Energia Elétrica com potência de 140 MVA, 
localizada em terrenos do Parque Eólico Acauã III na Zona Rural do município de São Vicente/ RN. 
 

Glauco Rodrigo Barbosa de Moraes 
Diretor Técnico 

 

 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 178/2022 -, ID 203 GO, destinado a AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE   
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DA MULHER EM 
MOSSORÓ, sessão para o dia 02 de junho de 2022, às 10:00 horas (horários de Brasília-
DF), através do site www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no referido 
site do Banco do Brasil, sob o nº 940378. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis 
no site www.governocidadao.rn.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br, como também na 
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo Cidadão, localizada 
na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro 
Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 
3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal-RN, 23 de maio de 2022
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira CMEL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD
COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPR.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2021

PROCESSO SEI: 055322/2015-4

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, 
realização, processamento e divulgação de resultado final de concurso público, visando o 
provimento de cargos efetivos na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio 
Grande do Norte – FUNDASE/RN.
HOMOLOGO os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação/SEAD, designada 
através da Portaria Nº 18/2022 - GS/SEAD, datada de 13/01/2022, publicada no DOE 15.098, 
edição de 15/01/2022, relativamente ao processo 055322/2015-4, ADJUDICANDO o objeto ao 
INSTITUTO AOCP, CNPJ nº 12.667.012/0001-53.
O presente certame importa o valor global de R$ 2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil 
reais), representando uma economia na ordem de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em relação 
ao valor consignado inicialmente de R$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais).

Natal/RN, 23 de maio de 2022
George Luiz Rocha da Câmara

Secretário de Estado Adjunto da Administração

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD
COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPR.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.

AVISO – RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2021-SEAD

A Secretaria de Estado da Administração - SEAD do Estado do Rio Grande do Norte, por 
intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 18/2022 - 
GS/SEAD, de 13/01/2022, publicada no DOE, edição nº 15.098 de 15/01/2022, no uso de suas 
atribuições legais, comunica aos interessados da CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2021-
SEAD, cujo objeto consiste na contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, 
especializada na prestação de serviços de organização, realização e processamento de 
concurso público para seleção de candidatos ao provimento de Cargos Efetivos da Fundação 
de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte – FUNDASE/RN, que o 
resultado do julgamento final fora ratificado, consoante pontuações definidas pela 
Comissão Especial do Concurso Público (CECP) e, posteriormente, chanceladas pela 
presente Comissão e autoridade superior da pasta em epígrafe, em razão da análise e 
denegação do recurso interposto pelo licitante INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, 
PESQUISA, AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E EMPREGO, CNPJ nº 01.757.321/0001-06, 
consubstanciado nos requisitos de pontuação determinados em Edital, disponível nos 
sítios eletrônicos http://compras.rn.gov.br e servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao. 
Destarte, é declarado vencedor do certame o INSTITUTO AOCP, CNPJ Nº 
12.667.012/0001-53, cuja Média Ponderada Final (MPF) obteve o valor de 0,905 (zero vírgula 
novecentos e cinco), com proposta final no valor global de R$ 2.060.000,00 (dois milhões e 
sessenta mil reais).

Natal, 23 de maio de 2022
Alexandre Costa Rodrigues de Sousa

Presidente da CPL/SEAD

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
Aquonsult Consultoria e Planejamento Hidrogeológico Ltda., CNPJ: 24.192.205/0001-84, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – 
a Renovação de Licença Simplificada, com prazo de validade até 28/03/2028, em favor do empreendimento 
extração de saibro em uma área de 3,91 hectares e volume de 1.500 m3/mês, localizado no Sítio 
Umburana Grande, zona rural do município de São Miguel do Gostoso, Estado do Rio Grande do Norte. 
 

José Fernandes Filho 
Sócio Administrador 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022 – – 2ª CONVOCAÇÃO
Objeto: Aquisição com instalação de Máquinas de Costura Industrial Reta Direct Drive com Parada de 
Agulha e Control Box Acoplado ao Cabeçote, Máquinas de Cortar Viés 2 Facas, Ares-condicionados 
Split 24000 BTUs, Cassete Só frio 220 V e Ares-condicionados Split Só frio High Wall 24000 BTUs 220 V 
para o SENAI – CET Aluísio Bezerra. Abertura dia 02/06/2022, às 09h30min, na sala de licitação 
do SENAI. O edital poderá ser adquirido pelo e-mail: licitacao@fiern.org.br - Informações: (84) 
3204.6218/6279. Natal(RN), 24 de maio de 2022. Germano José Ferreira de Farias - Pregoeiro.
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PELO FUTURO DO TRABALHO

Ucrânia

Zelenski é 
ovacionado 
em discurso 
em Davos

O governo da Suíça anun-
ciou nesta segunda-fei-
ra 23, durante o encon-

tro anual do Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, que pro-
moverá uma conferência para a 
reconstrução da Ucrânia na ci-
dade de Locarno, em julho.

O anúncio precedeu o dis-
curso do presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, na aber-
tura das atividades —sinal do 
status que a guerra iniciada pe-
la Rússia recebe no evento.

Zelenski discursou duran-
te quase 30 minutos por trans-
missão ao vivo e respondeu a 
perguntas do fundador do Fó-
rum, Klaus Schwab, para uma 
plateia lotada de executivos, 
representantes de governos, 
acadêmicos e integrantes do 
terceiro setor que o ovacionou 
por mais de dois minutos.

O presidente da Ucrânia 
comparou o momento atual 
àqueles que, em 1914 e 1938, le-
varam, respectivamente, à Pri-
meira e à Segunda Guerra Mun-
dial. Ele exortou os participan-
tes a pressionarem governos e 
empresas de seus países a redo-
brar as sanções contra a Rússia 
como forma de evitar um agra-
vamento do conflito, que com-
pleta três meses nesta terça 24, 
e desestimular outras invasões.

“Esse é o ponto de virada. Não 
esperem até que a Rússia use suas 
armas especiais, suas armas quí-
micas ou mesmo nucleares”, disse 
Zelenski. “Não deixem que a Rús-
sia pense que não haverá reação. 
Suspendam os negócios com pe-
tróleo russo. Bloqueiem todos os 
bancos russos. Cortem todo o co-
mércio com a Rússia. Temos que 
criar esse precedente.”

Os Estados Unidos e outros 
países ocidentais tomaram 
uma série de medidas para 
bloquear parcialmente os rus-
sos da economia global, com 
reverberações políticas e eco-
nômicas pelo planeta, sobretu-
do na inflação. De fora, porém, 
ficaram o importante mercado 
de hidrocarbonetos —petróleo 
e gás— e parte das transações 
bancárias. Empresas ociden-
tais têm abandonado o país.

Zelenski também ofereceu 
incentivos àquelas que deixa-
rem a Rússia para se instala-
rem na Ucrânia. Ele também 
propôs que governos e empre-
sas assumissem o patrocínio 
da reconstrução de cidades. 
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Com proposta de provocar 
experiências sensoriais atra-
vés da arte, o projeto Teatro 

Cego vem pela primeira vez a Na-
tal com o espetáculo teatral “Um 
Outro Olhar”, que estreia nesta ter-
ça 24, às 18h30, no Auditório da 
Arena das Dunas, em Natal (RN). A 
temporada segue até o dia 24, com 
sessões às 18h30 e às 20h30. Os in-
gressos são gratuitos e começam 
a ser distribuídos uma hora antes 
de cada sessão.  A distribuição se-
rá feita de acordo com a ordem de 
chegada. Será entregue uma se-
nha por pessoa, totalizando 70 in-
gressos por espetáculo.

Além desses ingressos, mais 30 
ingressos estão sendo distribuí-
dos antecipadamente para insti-
tuições ligadas ao tratamento dos 
diversos tipos de câncer e institui-
ções voltadas a pessoas com defi-
ciência visual. A ONG Cabelegria, 
que realiza o evento, estará com 
sua tenda (das 17h30 às 21h) rece-
bendo doação de cabelo e fazen-
do doação de perucas para pesso-
as que tenham perdido o cabelo 
por conta de quimioterapia.

“Um outro olhar” é encenada 
completamente no escuro e o pú-
blico fica no palco com os atores, 
que são colocados dentro do cená-
rio. Ao abdicar da visão, o público 
compreende a trama através doa 
seus outros sentidos (olfato, pala-
dar, tato e audição). A proposta é 
estabelecer uma linguagem inédi-

ta no teatro. Durante o espetáculo, 
sons, vozes e cheiros chegam aos 
espectadores, vindos sempre de lo-
cais diferentes, dando a sensação 
de que eles estão realmente inseri-
dos no ambiente cênico.

O elenco é formado por Ana 
Righi, Luma Sanches e Paulo Pa-
lado, artistas que têm deficiência 
visual, de modo que cumpre-se 
assim um papel social, inserindo 
esses profissionais no mercado de 
trabalho e abrindo a possibilidade 
de uma forma de expressão artís-
tica que, até então, imaginava-
-se inviável para essas pessoas. A 
produção executiva é de Luiz Mel; 
texto e direção – Paulo Palado; 
produção – Lourdes Rocha; ge-
rente de produção técnica – Car-
los Righi; contrarregragem – Zan 
Martins e Rosana Antão; sono-
plastia – Felipe Herculano; e fotos 
e filmagens – Ian Noppeney. 

NARRATIVA . O Espetáculo 
conta a história de uma empre-
gada doméstica e sua patroa que 
passam, ao mesmo tempo, por 
um tratamento de câncer. As du-
as se encontram em momentos 
diferentes da doença, com a em-
pregada praticamente curada e a 
patroa iniciando a quimioterapia. 
A relação dessas duas mulheres 
mostra as diferentes posturas e di-
ficuldades que pessoas de classes 
sociais distantes têm diante desse 
desafio, ao mesmo tempo em que 

a compreensão das condições de 
cada uma delas faz nascer uma 
amizade que se tornará a princi-
pal ferramenta de suas lutas.  

Desde 2012 a C-Três Projetos 
Culturais vem desenvolvendo o 
Teatro Cego, um formato teatral 
em que a peça é encenada com-
pletamente no escuro, propor-
cionando, através da arte e do en-
tretenimento, uma experiência 
única ao público, convidando-o 
a abdicar da visão e a compreen-
der a trama através de seus outros 
sentidos (olfato, paladar, tato e au-
dição), utilizando-se de aromas, 
música e sensações táteis. Para 
mais informações, acesse o site 
www.teatrocego.com.br. 

O projeto é uma parceria do 
Teatro Cego com a ONG Cabele-
gria, que visa realizar 60 apresen-
tações do espetáculo “Um Outro 
Olhar” em várias capitais do Bra-
sil, com entrada gratuita. As apre-
sentações já ocorreram nas cida-
des de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador e Belo Horizonte e agora 
seguem para Natal e Belém, sem-
pre em parceria com hospitais e 
entidades ligadas ao câncer.  Saiba 
mais em www.cabelegria.org. 

UM OUTRO OLHAR. Teatro Ce-
go é um projeto da C-Três Projetos 
Culturais em parceria com a ONG 
Cabelegria, com patrocínio da Te-
leperformance, por meio da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura. 

IAN NOPPENEY

Teatro Cego chega a Natal com 
o espetáculo “Um outro olhar”
O grupo trabalha estímulos sensoriais através da arte e faz uma pequena temporada na Arena das Dunas 

TEATRO CEGO – “UM OUTRO OLHAR”

Data: de 24 a 26 de maio, às 18h30 e 20h30
Local: Auditório da Arena das Dunas - Av. 

Prudente de Morais, 5121 - Lagoa Nova -  Na-
tal 

 - Os ingressos para a peça teatral serão 
gratuitos e começam a ser distribuídos 1 hora 
antes de cada sessão do espetáculo. 

- A distribuição será feita de acordo com a 
ordem de chegada, através de senhas. Só será 
distribuída uma senha por pessoa. Serão dis-
tribuídos 70 ingressos por espetáculo.

- A tenda da ONG Cabelegria funcionará 
das 17h30 às 21h para receber doação de ca-
belo e também realizar doação de perucas pa-
ra pessoas que tenham perdido o cabelo por 
conta de quimioterapia.
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Automóveis
Após reajuste do Kwid, 
Mobi volta a ser 0 Km 
mais barato do Brasil
Diferença no preço dos subcompactos é de R$ 100. Modelo da 
Fiat custa R$ 62.690; hatch da Renault parte de R$ 62.790

Definitivamente pode-se 
dizer que os carros no 
Brasil estão longe de se-

rem considerados baratos. As 
marcas apontam fatores como 
a pandemia e também a infla-
ção para o aumento do preço 
dos automóveis no País. E para 
quem briga nos segmentos dos 
veículos mais acessíveis, qual-
quer reajuste pode fazer a dife-
rença. É o caso de Renault Kwid 
e Fiat Mobi, ri-

vais subcompactos mais acessí-
veis do país.

Até então, o título de mais ba-
rato – ou menos caro se assim o 
leitor preferir – pertencia ao Re-
nault, fabricado em São José 
dos Pinhais. Mas o tempo verbal 
usado na frase anterior já expli-
ca tudo. Este título não é mais do 
Renault. Com o último reajuste, 
cuja versão mais em conta do 
modelo ficou R$ 1700 foi a que 

teve a menor altera-

ção no valor. Mas é o suficiente 
para mudar a fase do modelo 
que chegou ao Brasil chamado 
pela Renault de SUV dos Com-
pactos.

Agora, ele já custa R$ 62.790. 
Diferença de R$ 100 para o Fiat 
Mobi (R$ 62.690) que agora as-
sume o posto de carro 0 km mais 
barato vendido em território 
nacional. Mas o reajuste do Re-
nault não se limitou apenas à 
versão de entrada. Intense (R$ 
66.490) e a topo de linha Outsi-
der (R$ 69.990) subiram R$ 2.300 
em relação aos preços cobrados 
até o último mês. O Fiat, que 

agora ostenta o título 
de carro mais barato 

do Brasil, é vendido 
em duas versões: 
Like – a de entra-
da – e Trekking (R$ 
65.690). 

NÚMEROS. No 
acumulado do 
ano, o subcom-
pacto da italiana 
está em quinto lu-

gar no ranking nacional de ve-
ículos e fechou os dois últimos 
meses – abril e março de 2022 – 
em terceiro.Com isso, o mode-
lo alcançou a marca de 400 mil 
unidades produzidas na fábrica 
de Betim (MG). Vale dizer ainda 
que o modelo também é expor-
tado e vendido em outros 12 paí-
ses além do Brasil.

Lançado há seis anos como 
uma solução focada para o dia 
a dia nas grandes cidades, o mo-
delo tem dimensões compactas 
e é o único hatch de sua catego-
ria capaz de rodar mais de 700 
km com um tanque de combus-
tível graças aos ajustes feitos no 
já tão conhecido motor Fire. Ele 
pode rodar até 15 km/l com ga-
solina, segundo o Programa de 
Etiquetagem Veicular do Inme-
tro. 

A linha 2023 do Mobi, que 
chegou ao mercado recente-
mente passou a oferecer con-
trole de estabilidade, controle 
de tração e assistente de par-
tida em rampa (Hill Holder) 
em suas duas versões Like e 

Trekking, reforçando a segu-
rança do modelo. Ele também 
tem itens como sensor de pres-
são dos pneus e fixação Iso-
fix para cadeirinhas de bebês 
e crianças no banco trasei-
ro. A caracterização da versão 
Trekking ganhou novo visual e 
nova cor exclusiva cinza Strato, 
que estreou no Fiat Pulse. 

Importante mencionar que 
todas as versões do Fiat Mobi 
vêm de série com ar-condicio-
nado, direção assistida, travas e 
vidros elétricos dianteiros, sen-
sor de pressão dos pneus, airbag 
duplo e freios ABS com EBD. Co-
mo opcionais estão disponíveis 
retrovisores elétricos, alarme, 
volante multifuncional com re-
gulagem de altura e rodas de liga 
leve escurecidas, além do exclu-
sivo sistema multimídia UCon-
nect com sistemas Android Auto 
e Apple Carplay sem fio, item de 
série na versão Trekking, lança-
da para completar a família Mo-
bi em 2020. O modelo ainda é o 
único do segmento a oferecer 
conexão wireless sem fios. 

Com reajuste, Fiat Mobi ostenta o selo de 
“mais barato do País”. Reajuste custou ao 

Renault Kwid a vantagem do preço

Central Eólica Terra Santa SPE I S.A.
CNPJ: 24.895.239/0001-35

Aviso: As demonstrações contábeis apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações contábeis 
completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações contábeis completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.agorarn.com.br/publicacoes-legais-certificadas/.

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanço Patrimonial Notas 2021 2020

Ativo/Circulante 10.548 74.134
Caixa e equivalentes de caixa 3 7.551 30.602
Contas a receber de clientes 4 2.633 –
Impostos a recuperar 3 3
Adiantamento a fornecedores 5 260 43.334
Transações com partes relacionadas 6 101 101
Outros – 94
Não circulante 295.745 154.014
Imobilizado líquido 7 295.736 154.003
Intangível 9 11
Total ativo 306.293 228.148

Balanço Patrimonial Notas 2021 2020
Passivo/Circulante 84.589 59.320
Empréstimos e financiamentos 10 66.579 57.402
Fornecedores 8 10.346 1.396
Obrigações tributárias 9 778 146
Obrigações trabalhistas 15 –
Transações com partes relacionadas 6 166 296
Outras contas a pagar 6.705 80
Não circulante 93.604 55.713
Empréstimos e financiamentos 10 93.433 55.713
Obrigações tributárias 9 171 –
Patrimônio líquido 128.100 113.115
Capital social 11 143.821 114.167
Prejuízo acumulado (15.721) (1.052)
Total do passivo e patrimônio líquido 306.293 228.148

Demonstração do Resultado Nota 2021 2020
Receita líquida 12 29.250 –
Custo das vendas e serviços 13 (42.973) (879)
Prejuízo bruto (13.723) (879)
Despesas e receitas operacionais
Despesas administrativas, comerciais e gerais 14 (393) (397)
Outras receitas e despesas – 40
Resultado operacional (14.116) (1.236)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 15 639 1.009
Despesas financeiras 15 (69) (24)
Resultado antes dos impostos (13.546) (251)
Provisão para impostos
Imposto de renda e contribuição social correntes 16 (1.123) (320)
Resultado do exercício (14.669) (571)

Demonstração das Mutações  
do Patrimônio Líquido

Capital  
social

Capital a  
integralizar

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 123.113 (59.636) (481) 62.996
Pagamento de capital – 50.690 – 50.690
Resultado do exercício – – (571) (571)
Saldos em 31/12/2020 123.113 (8.946) (1.052) 113.115
Pagamento de capital – 8.946 – 8.946
Aumento de capital 20.708 – – 20.708
Resultado do exercício – – (14.669) (14.669)
Saldos em 31/12/2021 143.821 – (15.721) 128.100
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto não é necessá-
ria a apresentação da demonstração do resultado abrangente.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Prejuízo do exercício (13.546) (571)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 925 –
Variação nos ativos e passivos
Redução (aumento) no contas a receber (2.633) 10
Redução nos estoques – (3)
Redução nos impostos a recuperar – (94)
Aumento em adiantamento a fornecedores 43.074 3.183
Aumento em outros créditos 94 –
Aumento (redução) em fornecedores 8.950 (197)
Aumento em outras contas a pagar 6.495 80
Aumento em obrigações tributárias 803 12
Aumento em obrigações trabalhistas 15 –
Aumento em transações com partes relacionadas – 173
IR e CS pagos (1.123) –
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 43.054 2.593
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (142.656) (140.994)
Aquisição de intangível – (11)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de investimento (142.656) (141.005)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Pagamento de capital 29.654 50.690
Empréstimos e financiamentos 46.897 113.115
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 76.551 163.805
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (23.051) 25.393
No início do exercício 30.602 5.209
No fim do exercício 7.551 30.602
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (23.051) 25.393

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto Operacional: Central Eólica Terra Santa SPE I S.A. (“Companhia”) é uma socieda-
de por ações de capital fechado que se rege pelo Estatuto Social e pelas demais disposições le-
gais que lhe forem aplicáveis. Sediada em Caiçara do Norte no Estado do Rio Grande do Norte, 
foi constituída em 30 de maio de 2016, e possui filial na cidade de São Paulo, no estado de São 
Paulo. A Companhia tem por objeto social as atividades de 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. A usina eólica da 
Central Eólica Terra Santa SPE I Ltda. iniciou totalmente sua operação em novembro de 2021.

Diretoria
Henrique Soares Zimmer - CPF: 012.955.950-44

Contadora
Renata Melloni - CRC: SP-284533/O-5
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dos Pinhais. Mas o tempo verbal 
usado na frase anterior já expli-
ca tudo. Este título não é mais do 
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cuja versão mais em conta do 
modelo ficou R$ 1700 foi a que 

teve a menor altera-

ção no valor. Mas é o suficiente 
para mudar a fase do modelo 
que chegou ao Brasil chamado 
pela Renault de SUV dos Com-
pactos.

Agora, ele já custa R$ 62.790. 
Diferença de R$ 100 para o Fiat 
Mobi (R$ 62.690) que agora as-
sume o posto de carro 0 km mais 
barato vendido em território 
nacional. Mas o reajuste do Re-
nault não se limitou apenas à 
versão de entrada. Intense (R$ 
66.490) e a topo de linha Outsi-
der (R$ 69.990) subiram R$ 2.300 
em relação aos preços cobrados 
até o último mês. O Fiat, que 

agora ostenta o título 
de carro mais barato 

do Brasil, é vendido 
em duas versões: 
Like – a de entra-
da – e Trekking (R$ 
65.690). 
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em terceiro.Com isso, o mode-
lo alcançou a marca de 400 mil 
unidades produzidas na fábrica 
de Betim (MG). Vale dizer ainda 
que o modelo também é expor-
tado e vendido em outros 12 paí-
ses além do Brasil.

Lançado há seis anos como 
uma solução focada para o dia 
a dia nas grandes cidades, o mo-
delo tem dimensões compactas 
e é o único hatch de sua catego-
ria capaz de rodar mais de 700 
km com um tanque de combus-
tível graças aos ajustes feitos no 
já tão conhecido motor Fire. Ele 
pode rodar até 15 km/l com ga-
solina, segundo o Programa de 
Etiquetagem Veicular do Inme-
tro. 

A linha 2023 do Mobi, que 
chegou ao mercado recente-
mente passou a oferecer con-
trole de estabilidade, controle 
de tração e assistente de par-
tida em rampa (Hill Holder) 
em suas duas versões Like e 

Trekking, reforçando a segu-
rança do modelo. Ele também 
tem itens como sensor de pres-
são dos pneus e fixação Iso-
fix para cadeirinhas de bebês 
e crianças no banco trasei-
ro. A caracterização da versão 
Trekking ganhou novo visual e 
nova cor exclusiva cinza Strato, 
que estreou no Fiat Pulse. 

Importante mencionar que 
todas as versões do Fiat Mobi 
vêm de série com ar-condicio-
nado, direção assistida, travas e 
vidros elétricos dianteiros, sen-
sor de pressão dos pneus, airbag 
duplo e freios ABS com EBD. Co-
mo opcionais estão disponíveis 
retrovisores elétricos, alarme, 
volante multifuncional com re-
gulagem de altura e rodas de liga 
leve escurecidas, além do exclu-
sivo sistema multimídia UCon-
nect com sistemas Android Auto 
e Apple Carplay sem fio, item de 
série na versão Trekking, lança-
da para completar a família Mo-
bi em 2020. O modelo ainda é o 
único do segmento a oferecer 
conexão wireless sem fios. 

Com reajuste, Fiat Mobi ostenta o selo de 
“mais barato do País”. Reajuste custou ao 

Renault Kwid a vantagem do preço

Central Eólica Terra Santa SPE I S.A.
CNPJ: 24.895.239/0001-35

Aviso: As demonstrações contábeis apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações contábeis 
completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações contábeis completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.agorarn.com.br/publicacoes-legais-certificadas/.

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanço Patrimonial Notas 2021 2020

Ativo/Circulante 10.548 74.134
Caixa e equivalentes de caixa 3 7.551 30.602
Contas a receber de clientes 4 2.633 –
Impostos a recuperar 3 3
Adiantamento a fornecedores 5 260 43.334
Transações com partes relacionadas 6 101 101
Outros – 94
Não circulante 295.745 154.014
Imobilizado líquido 7 295.736 154.003
Intangível 9 11
Total ativo 306.293 228.148

Balanço Patrimonial Notas 2021 2020
Passivo/Circulante 84.589 59.320
Empréstimos e financiamentos 10 66.579 57.402
Fornecedores 8 10.346 1.396
Obrigações tributárias 9 778 146
Obrigações trabalhistas 15 –
Transações com partes relacionadas 6 166 296
Outras contas a pagar 6.705 80
Não circulante 93.604 55.713
Empréstimos e financiamentos 10 93.433 55.713
Obrigações tributárias 9 171 –
Patrimônio líquido 128.100 113.115
Capital social 11 143.821 114.167
Prejuízo acumulado (15.721) (1.052)
Total do passivo e patrimônio líquido 306.293 228.148

Demonstração do Resultado Nota 2021 2020
Receita líquida 12 29.250 –
Custo das vendas e serviços 13 (42.973) (879)
Prejuízo bruto (13.723) (879)
Despesas e receitas operacionais
Despesas administrativas, comerciais e gerais 14 (393) (397)
Outras receitas e despesas – 40
Resultado operacional (14.116) (1.236)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 15 639 1.009
Despesas financeiras 15 (69) (24)
Resultado antes dos impostos (13.546) (251)
Provisão para impostos
Imposto de renda e contribuição social correntes 16 (1.123) (320)
Resultado do exercício (14.669) (571)

Demonstração das Mutações  
do Patrimônio Líquido

Capital  
social

Capital a  
integralizar

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 123.113 (59.636) (481) 62.996
Pagamento de capital – 50.690 – 50.690
Resultado do exercício – – (571) (571)
Saldos em 31/12/2020 123.113 (8.946) (1.052) 113.115
Pagamento de capital – 8.946 – 8.946
Aumento de capital 20.708 – – 20.708
Resultado do exercício – – (14.669) (14.669)
Saldos em 31/12/2021 143.821 – (15.721) 128.100
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto não é necessá-
ria a apresentação da demonstração do resultado abrangente.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Prejuízo do exercício (13.546) (571)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 925 –
Variação nos ativos e passivos
Redução (aumento) no contas a receber (2.633) 10
Redução nos estoques – (3)
Redução nos impostos a recuperar – (94)
Aumento em adiantamento a fornecedores 43.074 3.183
Aumento em outros créditos 94 –
Aumento (redução) em fornecedores 8.950 (197)
Aumento em outras contas a pagar 6.495 80
Aumento em obrigações tributárias 803 12
Aumento em obrigações trabalhistas 15 –
Aumento em transações com partes relacionadas – 173
IR e CS pagos (1.123) –
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 43.054 2.593
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (142.656) (140.994)
Aquisição de intangível – (11)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de investimento (142.656) (141.005)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Pagamento de capital 29.654 50.690
Empréstimos e financiamentos 46.897 113.115
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 76.551 163.805
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (23.051) 25.393
No início do exercício 30.602 5.209
No fim do exercício 7.551 30.602
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (23.051) 25.393

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto Operacional: Central Eólica Terra Santa SPE I S.A. (“Companhia”) é uma socieda-
de por ações de capital fechado que se rege pelo Estatuto Social e pelas demais disposições le-
gais que lhe forem aplicáveis. Sediada em Caiçara do Norte no Estado do Rio Grande do Norte, 
foi constituída em 30 de maio de 2016, e possui filial na cidade de São Paulo, no estado de São 
Paulo. A Companhia tem por objeto social as atividades de 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. A usina eólica da 
Central Eólica Terra Santa SPE I Ltda. iniciou totalmente sua operação em novembro de 2021.

Diretoria
Henrique Soares Zimmer - CPF: 012.955.950-44

Contadora
Renata Melloni - CRC: SP-284533/O-5
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Nestlé compra 
Puravida, marca 
brasileira de nutrição
Expectativa é que transação seja concluída no segundo semestre

A gigante suíça do ramo de 
alimentos Nestlé anunciou 
ontem 23 a compra da fabri-

cante brasileira de produtos para 
nutrição Puravida. Entre os objeti-
vos da aquisição da empresa estão 
a possibilidade de reforçar portfó-
lio de sua unidade Nestlé Health 
Science no Brasil.

À imprensa, a companhia di-
vulgou que o portfólio da Pura-
vida – que foi criada em 2015 – é 
complementar ao da Nestlé Health 
Science, que já oferta no Brasil su-
plementos nutricionais orais, pro-
teínas em pó e bebidas nutricio-
nais prontas para beber.

“Vitaminas, minerais e suple-
mentos integram um segmento 
em crescimento e, com a aquisi-
ção da Puravida, a Nestlé ampliará 
sua gama de marcas em diferentes 
categorias”, afirmou a empresa em 

comunicado à imprensa.
A expectativa da companhia é 

que a transação seja concluída no 
segundo semestre, após passar pe-
lo Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade).

PURAVIDA. A Puravida produz 
alimentos orgânicos, naturais e à 
base de plantas, bem como suple-
mentos nutricionais “clean label” 
– aqueles que não têm inclusão de 
aditivos. Em 2021, o faturamento da 
companhia cresceu 42%, para R$ 
295 milhões. A expectativa é de que 
o crescimento de receita neste ano 
seja de 45%, diz Adrian Francisco-
no, presidente e sócio da empresa.

A companhia foi fundada por 
Flávio Passos em 2015. Na adoles-
cência, o empresário teve proble-
mas de saúde relacionados ao con-
sumo de ultraprocessados e ali-

mentos ricos em açúcar e gordura. 
Em 2020, Aqua Capital tornou-se 
acionista e apoiou o crescimento e 
a transformação da empresa.

A expectativa dos executivos da 
Puravida, uma empresa nativa di-
gital, é de que a união com a Nes-
tlé traga a expertise da companhia 
na presença da marca nos pontos 
de venda, conta Franciscono. Atu-
almente o portfólio da marca de 
alimentação saudável contempla 
160 itens.

A aquisição é integral, mas a 
Puravida seguirá com operação 
independente, segundo Marce-
lo Melchior, presidente da Nestlé 
Brasil. “Aquisição não é uma es-
tratégia na Nestlé, mas aquisição 
vem para acelerar uma estratégia. 
Esse é um segmento muito rele-
vante e essa transação é uma for-
ma de acelerar.” 

Operações da Puravida continuarão de forma 
independente mesmo após aquisição pela suíça Nestlé

DIA NACIONAL DO CAFÉ
Hoje, dia 24 de maio, é um dia que 

homenageia uma das mais deliciosas 
paixões nacionais: o café! De acordo 

com dados da ABIC, aproximadamente 
9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 
anos consomem café. Seja ele carioca, 

cappuchino, expresso ou americano… 
O café é sem dúvidas um “queridinho” 
no país.

CURIOSIDADES SOBRE O CAFÉ 
* Quando consumido com moderação, o café 

pode ser um importante aliado para aumentar os 
níveis de concentração;

* O café é a segunda bebida mais consumida 
no mundo (em primeiro lugar está a água);

* A cafeína (nas doses certas) ajuda a evitar a 
depressão e o mau humor;

* A borra de café pode ser usada como adubo 
para plantas;

* Acredita-se que o café surgiu por volta do sé-
culo IX, na Etiópia.

ANSIEDADE E CAFÉ 
Enquanto muitas pessoas bebem cafeína para 

ajudá-las a “acordar” e ficar alertas, em excesso ela 
pode ter um efeito negativo, levando a inúmeros 
efeitos colaterais, incluindo alguns sintomas de 
transtornos de ansiedade.

Os efeitos estimulantes do café são atribuídos 
principalmente aos papéis da cafeína na antagoni-

zarão dos receptores de adenosina A1 e A2A, levan-
do à desinibição da liberação de neurotransmisso-
res excitatórios e ao aumento da transmissão da 
dopamina via receptor D2, respectivamente.

Há uma grande distinção entre ter um trans-
torno de ansiedade e sentir alguns sintomas se-
melhantes à ansiedade que podem ser agravados 
por beber café. Um dos principais mecanismos de 
ação é bloquear receptores de adenosina – antiar-
rítmico cardíaco –, causando aumentos na dopa-
mina, noradrenalina e glutamato. No sistema car-
diovascular, isso aumenta a pressão arterial e a fre-
quência cardíaca de uma pessoa. No sistema ner-
voso central, doses mais baixas de cafeína podem 
melhorar a atividade motora e o estado de alerta, 
enquanto doses mais altas podem produzir sinto-
mas de ansiedade.

Por isso pessoas ansiosas precisam reduzir seu 
consumo, principalmente noturno, 7 horas antes 
de dormir, tempo que a cafeína fica na corrente 
sanguínea.

Alguns grupos de pessoas, ou aquelas com certas condições de 
saúde, devem conversar com o médico para determinar se devem li-
mitar ou evitar a cafeína. Por exemplo:

 grávidas;
 mulheres amamentando;
 pessoas com insônia;
 com enxaquecas ou dores 

de cabeça crônicas;
 ansiosas;
 com distúrbios estomacais, 

como úlceras;
  com uma frequência cardí-

aca irregular;
 com pressão alta;
 que toma certos medica-

mentos, incluindo estimulantes, 
alguns antibióticos, medicamen-
tos para
 com asma e usa medica-

mentos para o coração;
 crianças e adolescentes.
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DESAFIO DUPLO. Iniciando os festejos de um 
ano da coluna, o Agora RN nos chama a uma nova 
responsabilidade: assinar uma página dupla. Isso 
mostra a consolidação do espaço neste impresso 
e sua credibilidade e aceitação por parte de toda 
sociedade, que nos acolheu novamente na crônica 
diária. É desafiador registrar em linhas, palavras e 
fotos o cotidiano festivo, cultural, político e, claro, 
social de Natal, RN e do mundo. Esse é um espaço 
plural e livre que apresenta e retrata pessoas, even-
tos e ideias sempre com muito respeito. Todos têm 
espaço por aqui. Agradeço a confiança do ideali-
zador e realizador deste jornal, Alex Viana. Siga-
mos, acreditando no poder da comunicação e que 
ele pode mudar o mundo. 

COMANDANTE GRACO. O mineiro de Muzam-
binho, Graco Magalhães Alves, chegou aos 100 
anos, destes atuando 52 como piloto. Para fes-
tejar o Comandante Graco um belíssima festa 
ocorreu no Versailles Recepções, sexta passada.

Vou falar menos do evento, que foi impecável 
de fato, e mais de família, no caso duas famílias. 
A primeira a real, hoje com quatro filhos, seis 
netos, três bisnetos e dezenas de agregados; e a 
segunda: a FAB.

A história do Comandante Graco se mistura 
com a da Instituição. Começou como piloto mi-
litar, serviu a força aérea do exército dos Estados 
Unidos, no Texas e de volta ao Brasil veio parar 
em Natal, como instrutor B-25. Conduziu pelos 
ares 11 governadores até se aposentar em 1992. 
Por 25 anos teve ao seu lado o filho Márcio. Ape-
sar de todas as atribuições foi um “Pãe” exem-
plar, visto que perdeu a primeira esposa, Elza 
Pedroza, cedo, quando ela tinha 44 anos. 

O legado do Comandante está justamente na 
continuidade pelos filhos. Conheço três que me 
são próximos e não há reflexo melhor de Graco 
que Branquinha, Karla e Toninho. São pessoas 
extraordinárias. É de uma beleza sem par obser-
vá-los em sua união, respeito e afeto. Um amor 
profundo que se mostra em situações mínimas. 

O engenheiro agrônomo Toninho Maga-
lhães é hoje quem cuida do pai. Foi ele que pre-
parou a comemoração em mínimos detalhes. 
Desde a imagem de Nossa Senhora de Fátima, 
a primeira a receber os cerca de 200 pessoas, 
passando pela escolha do bordô francês ser-
vido, ao repertório da cantora Lene Macedo. 
Contou com o atento cerimonial da Ativa. É de-
le também o mérito do livro contando a vida de 
Graco, que foi distribuído como presente aos 
convidados. A obra foi patrocinada pelo em-
presário Ivanilson Araújo, o segundo a receber 
o exemplar no evento. 

O neto Daniel foi o escolhido para falar em 
nome de todos os parentes e o fez lindamente. 

Conduziu suas palavras ressaltando a Memó-
ria da experiência do avô centenário. “Na vida de 
Graco nada é banal, desinteressante ou tedioso. 
Todo momento é vivido com atenção”, disse.

Foi particularmente  emocionante para to-
dos quando o aniversariante pediu para falar, 
principalmente porque 15 dias antes, ele apre-
sentou problema de saúde, que tornou a festa 
incerta. Graco agradeceu. Agradeceu  muito lú-
cido a FAB por tudo o que foi e é.

A festa do Comandante Graco mostrou que 
momentos são mesmo eternos. Que pessoas são 
únicas e que histórias como a dele ficam escritas 
muito além da memória, marcam, de fato, o co-
ração. Graco Magalhães Alves é uma referência 
centenária de vida! 

#DESTAQUE
Valentes é um grupo de engajamento e empreen-
dedorismo feminino que congrega de meninas a 

senhoras. Surgiu no entorno de Andréia Souza, uma 
carioca com morada em Natal já há alguns anos. 

Mãe de dois filhos, de 9 e 22 anos, ela transformou a 
própria dor de relacionamentos abusivos, em opor-
tunidade de ressurgimento, não só para si, mas para 
muitas. Congregou em apoio, estímulo e valorização 
a arte de dezenas de mulheres, visando emancipação 
e visibilidade. Chegaram a expor em um dos princi-

pais shoppings da cidade, com direito a loja especial. 
Mãe solo desde sempre @andyesouza estimula as 

mulheres também na mesma situação a seguir em 
frente. “Não importa a dor, todas tendo oportunida-

de são capazes de realizar”, garante. 

Comandante Graco Magalhães entre os 
fi lhos Márcio, Karla, Toninho e Branquinha

Na festa do centenário piloto, Denise e Garibaldi Alves

O empresário 
Ivanilson 
Araujo com 
o exemplar 
do livro 
presenteado 
a todos os 
convidados

WEYDSON LIMA
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CLAUDIA 45. Tendo o pôr do sol do Rio Potengi como tes-
temunha, a jornalista Claudia Angélica festejou seus 45 anos, 
recebendo cerca de 50 convidados, para parabéns exclusivo 
durante passeio de barco, com saída do Iate Clube.

Festa mais astral e a cara dela impossível. Leve, descon-
traída e para se jogar com vento no cabelo e belas cores no 
horizonte. Da ponte nova à velha ponte, drinks variados bu-
ffet da Pimenteria farto e música boa, clássicas e novas, de 
Roberto Carlos (que a aniversariante é fã), a hits de blocos da 
Redinha, axé, rock, sertanejo e até palhinha do baiano Jac-
son Damasceno. Tudo intenso, muito, forte e verdadeiro co-
mo é a filha de Nilton Pires/Maria Luzinete, como são todas 
as   Angélicas, além da aniversariante Claudinha, Silvinha e 
Flavinha. Todos a bordo. Foram quase quatro horas nessa 
alegria que ela muito merece, como muito torce o chamado 
Melhor Grupo, uma turma insana de jornalistas, que aten-
deu em peso à convocação.

ABALOU. Ivete Sangalo passou algumas horas no Rio 
Grande do Norte, no domingo passado. Foi a grande atração 
de uma premiação dos postos BR, em evento intitulado Vibra 
Touros, e ocorrido no resort Vila Galé. Na plateia, na primeira 
fila, o jornalista, escritor e palestrante Fernandinho Campus. 
Super fã da cantora descobriu a apresentação e foi bater no 
município do litoral Norte. Aproveitou e gravou um conteú-
do para seu canal do YouTube com a cantora, que  comple-
ta 50 anos na próxima sexta-feira. Essa semana ele promete 
spoilers da entrevista, onde até cantou com Veveta!

VIRTUAL. A Apple está prestes a lançar seus próprios ócu-
los de realidade virtual e aumentada. Uma versão do produ-
to em estágio avançado foi apresentada para os executivos 
da empresa este mês. O dispositivo vem sendo desenvolvido 
desde 2015 e deve ser lançado entre o final do ano e o início 
de 2023.

TEATRO CEGO. Uma experiência única. É o que propõe o 
Teatro Cego, que terá seis  apresentações gratuitas em Natal 
(os ingressos são distribuídos uma hora antes do espetácu-
lo). As sessões ocorrem entre hoje e quinta-feira, no auditório 
da Arena das Dunas, sempre as 18h30 e 20h30. A peça “Um 
outro Olhar” conta história de duas mulheres, uma empre-
gada doméstica e sua patroa, que passam ao mesmo tempo, 
por um tratamento de câncer, a primeira praticamente cura-
da e a outra iniciando a quimioterapia. Apesar do tema deli-
cado, a trama se desenvolve com muita leveza, bom humor 
e sensibilidade. O Teatro Cego tem o objetivo de promover a 
inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência visual.

Happy    Birthday
Busco Afonso, Thiago Lira, Lara Solano, Rianete Mesquita 
Cansação, Pedro Cavalcanti, Cristine Cunha Lima Rosado, 

Geraldo Orlando Simas, Suzana Brito. 

B-DAY - CRISTINE CUNHA

BOAS & CURTAS
 O estilista Marcus Ra-
malho decidiu repaginar 
a loja da Potengi. O espaço 
será reformado e ganha nova 
ambientação, com pitacos de 
Félix Nunes. Vai � car um luxo 
se depender do bom gosto de 
ambos.
 É menino o primeiro � lho 
que a psicóloga Ana Beatriz Mou-
ra e o promotor Luluca Marinho 
esperam. O chá revelação no 
� nal de semana, trouxe a ótima 
notícia. Ele já é pai de Luiz e Bia. 
Parabéns ao casal bacana!
 Hoje o artista Azol abre, 
a partir das 19h, na Pinaco-
teca do estado, a exposição o 
Sertão virou Mar. São 43 tra-
balhos inspirados na estética 
do interior, feitas com fotos e 
colagens. Imperdível !
 A querida e doce empresária 
Gisele Soares comemora logo 
mais a noite, 20h, sua nova idade, 
36 anos. Vai reunir grupo bacana 
na Bocaditos de Petrópolis. Não 
vai faltar delícias com certeza. 
 A arquiteta Régia Nobre-
ga festeja cheia de emoção a 
chegada de mais um netinho, 
Mateo, � lho de Marcelo Costa 
e Camila Melo. Felicidades 
para toda a família. 

Todos os caminhos são bons, de um jeito ou 
de outro. Escolha aprender com eles

Claudia Angélica com os pais Nilton Pires/Maria Luzinete e 
as irmãs Silvia e Flávia, festejando num barco, seus 45 anos

Sempre ao lado da esposa, Valéria, o médico Pedro Cavalcanti é o aniversariante 

Fernandinho 
Campus no 
chamego com 
Ivete Sangalo

GABRIELE NEGREIROS 

BYE BRASIL. A em-
presária potiguar Clija 
Chait, antes de embar-
car para os EUA, apro-
veitou rápida passa-
gem por São Paulo para 
se despedir do Brasil. 
Jantou com amigos no 
restaurante Ninetto 
Trattoria com a estilista 
Letícia Bronstein, o ator 
Marco Luque, o empre-
sário David Zar e o digi-
tal influencer Léo Picon.



• Terça-feira, 24 de maio de 202222
Esportes

pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

A permanência do diretor de futebol do América, Edson Fas-
sina, se tornou insustentável no comando do futebol ru-
bro. Fazia muito tempo que eu não via a torcida rubra tão 

revoltada com o que acontece no futebol do clube. Fassina con-
seguiu unir contra ele até mesmo pessoas no América que têm 
pensamentos contrários. Não dá para a direção executiva fazer 
de conta que está tudo bem. Que não tem nada de errado. Não 
se faz mais futebol por amizade. Futebol é negócio.

É insustentável

CANINDÉ PEREIRA

RENNÊ CARVALHO / ABC F.C.

PEDRO NETOEsporte

ABC e América lançam 
projeto “Ingresso Social”
Será distribuído nas lojas de Natal para clientes e funcionários

Em uma parceria com a Fe-
deração do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 

do Rio Grande do Norte (Feco-
mércio), ABC e América lan-
çam na próxima quarta-feira 25, 
a partir das 8h30, no Salão de 
Eventos do Sesc Rio Branco, o 
Ingresso Social. A ideia é unir as 
equipes e dar maior visibilidade 
ao futebol potiguar.

O dirigente do ABC Cláu-

dio Porpino revelou a estratégia 
do trabalho em conjunto com 
o clube rubro. “Esse é só o pri-
meiro passo. Nossa luta contra o 
América é só dentro de campo. 
Fora dele, caminhamos juntos e 
vamos lançar o Ingresso Social, 
que será distribuído pelos lojis-
tas de Natal. Depois vamos bus-
car também a Federação das In-
dústrias. No comércio, será dis-
tribuído nas lojas para clientes e 

funcionários”, explicou.
Segundo Porpino, ABC e 

América estão trabalhando jun-
tos para a criação de um “strea-
ming” dos clubes.

“Existe um sentimento na 
cidade que o futebol do Rio 
Grande do Norte precisa cres-
cer, pois crescendo, cresce a in-
dústria, o comércio, o turismo, 
a autoestima entre outras coi-
sas”, finalizou.

Série C

ABC reassume vice-liderança
O ABC teve uma vitória im-

portante neste fim de se-
mana. O clube potiguar 

foi até a cidade de Pacajus, no 
Ceará, e bateu o Atlético-CE, por 
1 a 0, chegando aos 13 pontos, 
assumindo a vice-liderança do 
Campeonato Brasileiro – Série 
C. A derrota deixou o Atlético-
-CE com quatro pontos, em 19.º 
lugar. O gol da vitória foi de Gus-
tavo Franca, de cabeça, aos 31 
minutos do segundo tempo.

O alvinegro, mais uma vez, 
entrou em campo modificado. 
O time escalado por Fernan-
do Marchiori trouxe muita for-
ça defensiva e tentativa de sa-
ída rápida no ataque. Além de 
manter o esquema com três 
zagueiros, o treinador abece-
dista optou por três volantes 
na equipe: Wellington Reis, 
Walfrido e Erick Varão.

O próximo jogo do ABC será 
contra o Brasil de Pelotas-RS, no 
sábado 28, às 19 horas, no Fras-

queirão. Para a partida, o alvi-
negro não vai contar com qua-
tro jogadores: Alyson, Felipinho. 
Erick Varão e Marcos Vinicius, 
que vão cumprir suspensão. 
Três foram expulsos e um rece-
beu o terceiro cartão amarelo. 
Marchiori terá a semana para 
remontar a equipe.

Erick Varão recebeu o ver-
melho nos acréscimos da par-
tida - o volante foi punido com 
dois amarelos. Os laterais Alyson 

e Felipinho acabaram expulsos 
em confusão generalizada após 
o apito final, conforme relatou 
o árbitro Ilbert Estevam da Silva 
em súmula.

O goleiro Carlão e o lateral Zé 
Carlos, do Atlético-CE, também 
foram punidos com o cartão 
vermelho. O outro suspenso do 
ABC é o lateral-direito Marcos 
Vinícius, que foi advertido com 
o cartão amarelo, o terceiro na 
competição. 

É PARA O BEM DE TODOS, GOVERNADORA. O presidente da FNF, Jo-
sé Vanildo, fez um pedido formal ao vice-governador Antenor Roberto, 
e ao procurador do Estado, Luiz Marinho, para que eles intercedam 
junto à governadora Fátima Bezerra, para que ela volte a pensar na 
possibilidade de transferir o estádio Juvenal Lamartine, em definitivo, 
para a FNF. Este é um desejo antigo do presidente e dos torcedores que 
vivem o futebol do RN. Que a governadora se sensibilize com o pedido 
de todos que gostam de futebol.

DIRETORIA PRECISA TOMAR UMA PROVIDÊNCIA. Os constantes 
cartões recebidos, principalmente de Erick Varão e Felipinho, não po-
de continuar acontecendo no ABC. São cartões bobos. Cartões que 
prejudicam a equipe, que joga constantemente desfalcada. No caso de 
Varão, é por jogadas mais fortes. No caso de Felipinho, é por reclama-
ções. A direção não pode passar a mão na cabeça dos dois jogadores.

CONTINUO ACREDITANDO. 
Muito embora muitos torcedores 
comentem nas redes sociais que 
não acreditam mais na classifica-
ção do América para a próxima 
fase da Série D, eu continuo acre-
ditando que a equipe passa. Acre-
dito ainda que possa brigar pela 
segunda ou terceira posição. Mes-
mo a equipe apresentando mui-
tos erros, a fragilidade das demais 
equipes, com exceção do Retrô, 
que tem uma boa estrutura, me 
faz pensar que a classificação virá. 
Não podemos pensar diferente.

FRASQUEIRA DEVE IR EM PE-
SO. Após a vitória contra o Atlé-
tico-CE, a equipe do ABC volta a 
campo sábado, às 19h, no Fras-
queirão, quando enfrentará o 
Brasil de Pelotas. Acredito em um 
grande público. Parece que a fras-
queira aprendeu o caminho da 
volta de Ponta Negra. Ninguém se 
perde no caminho da volta.

O QUE MUITOS JÁ SABEM. O 
diretor de futebol do Náutico de 
Roraima, Marcelo Pereira, tomou 
uma decisão radical, após sofrer 

uma goleada no último sábado 
para o São Raimundo-AM, por 5 
a 1. O dirigente demitiu vários jo-
gadores após o término da parti-
da. O dirigente disse textualmen-
te em entrevista que vários joga-
dores do  elenco estavam ven-
dendo resultados. Inclusive, os 
jogadores só tiveram direito a um 
lanche, antes de deixarem as de-
pendências do clube. Eu já disse 
várias vezes. Se MP e polícia aper-
tarem, descobrirão vários “cau-
sos” assim pelo Brasil. Podem 
apostar.

É MUITO DINHEIRO. O PSG 
anunciou a renovação de contra-
to do atacante Mbappé,  por R$ 
150 milhões de Euros, ou R$ 773 
milhões de reais, por um perío-
do de três anos. É muita grana, 
amigos. A LaLiga, que defende os 
clubes espanhóis, já disse que irá 
a Fifa contra este contrato, pois é 
inadmissível que um clube que 
vem apresentando constantes 
prejuízos nos seus balanços con-
tinue quebrando o fair play finan-
ceiro na Europa. Briga de cachor-
ro grande.

Clube potiguar chegou aos 13 pontos e só está atrás do Mirassol-SP
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: Central Eólica Terra Santa SPE II S.A. (“Companhia”) é uma socie-
dade por ações de capital fechado que se rege pelo Estatuto Social e pelas demais disposições 
legais que lhe forem aplicáveis. Sediada em Caiçara do Norte no Estado do Rio Grande do Norte, 
foi constituída em 30 de maio de 2016, e possui filial na cidade de São Paulo, no estado de São 
Paulo. A Companhia tem por objeto social as atividades de 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. Em julho de 2021, 
iniciou a operação comercial total da usina eólica da Central Eólica Terra Santa SPE II S.A. 

Central Eólica Terra Santa SPE II S.A.
CNPJ: 24.894.829/0001-43

Aviso: As demonstrações contábeis apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações contábeis 
completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações contábeis completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.agorarn.com.br/publicacoes-legais-certificadas/.

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanço Patrimonial Notas 2021 2020

Ativo/Circulante 14.469 49.145
Caixa e equivalentes de caixa 3 14.154 25.313
Contas a receber de clientes 87 –
Adiantamento a fornecedores 4 101 23.655
Partes relacionadas 5 127 127
Créditos diversos – 50
Não Circulante 149.935 83.003
Imobilizado 6 149.927 82.993
Intangível 8 10
Total Ativo 164.404 132.148

Balanço Patrimonial Notas 2021 2020
Passivo/Circulante 38.583 42.410
Empréstimos e financiamentos 8 33.819 40.013
Fornecedores 7 536 2.138
Obrigações tributárias 413 27
Partes relacionadas 5 122 –
Outras contas a pagar 3.693 232
Não Circulante 52.165 30.389
Empréstimos e financiamentos 8 52.165 30.389
Patrimônio Líquido 73.656 59.349
Capital social 9 64.160 60.037
Reserva legal 475 –
Resultado a distribuir (Prejuízo acumulado) 9.021 (688)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 164.404 132.148

Demonstração do Resultado dos Exercícios Nota 2021 2020

Receita líquida 10 15.810 –

Custo das vendas e serviços 11 (4.674) (486)

Lucro líquido 11.136 (486)

Despesas operacionais

Despesas administrativas, comerciais e gerais 12 (500) (393)

Resultado operacional 10.636 (879)

Resultado financeiro

Receitas financeiras 13 518 477

Despesas financeiras 13 (313) –

Resultado antes dos impostos 10.841 (402)

Provisão para impostos

Imposto de renda e contribuição social corrente 14 (657) (142)

Resultado do exercício 10.184 (544)
Não houveram outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto não é neces-
sária a apresentação da demonstração do resultado abrangente.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital  
social

Capital a  
integralizar

Reserva  
legal

Resultado a distribuir  
(Prejuízos acumulados) Total

Saldos em 31/12/2019 65.178 (31.363) – (144) 33.671
Pagamento de capital – 26.222 – – 26.222
Resultado do exercício – – – (544) (544)
Saldos em 31/12/2020 65.178 (5.141) – (688) 59.349
Pagamento de capital – 4.123 – – 4.123
Resultado do exercício – – 10.184 10.184
Reserva de lucros – – 475 (475) –
Saldos em 31/12/2021 65.178 (1.018) 475 9.021 73.656

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucros ou prejuízo dos exercícios 10.184 (544)

Ajustes para:
 Depreciação/amortização 2.602 –

Variação nos ativos e passivos
Redução (aumento) no contas a receber (87) 5

Redução (aumento) nos créditos diversos 50 (50)

Aumento (redução) nos adiantamentos a fornecedores 23.554 (802)

Redução (aumento) em fornecedores (1.602) 1.148

Aumento (redução) em partes relacionadas 122 (145)

Aumento (redução) em obrigações tributárias 386 (44)

Aumento em outras contas a pagar 3.461 233

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 38.670 (199)

Fluxo de caixa de atividades de investimento

Aquisição de imobilizado (69.534) (73.742)

Aquisição de intangível – (10)

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de investimento (69.534) (73.752)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento

Empréstimos e financiamentos 15.582 70.403

Pagamento de capital 4.123 26.222

Fluxo de caixa líquido proveniente  das atividades de financiamento 19.705 96.625

Aumento do caixa e equivalentes de caixa (11.159) 22.674

No início do exercício 25.313 2.639

No fim do exercício 14.154 25.313

Aumento do caixa e equivalentes de caixa (11.159) 22.674

Diretoria
Henrique Soares Zimmer - CPF: 012.955.950-44

Contadora
Renata Melloni - CRC: SP-284533/O-5

Barrichello chega aos 50 anos na 
ativa e vê família perpetuar legado
Atualmente na Stock Car, piloto vibra com filhos e sobrinho nas pistas, dispuatndo a Fórmula 4 e a Europeia

Aos 50 anos, celebrados 
nesta segunda-feira 23, 
Rubens Barrichello con-

tinua acelerando. Não mais na 
Fórmula 1, maior categoria do 
automobilismo mundial, onde 
passou quase duas décadas e 
ganhou notoriedade nacional e 
internacional, mas na Stock Car, 
principal competição brasileira 
da modalidade, na qual com-
pete há 11 anos e acumula 187 
provas e 20 vitórias, sendo cam-
peão em 2014. As informações 
são da Agência Brasil.

Na atual temporada, Rubi-
nho ocupa o terceiro lugar, com 
duas vitórias em quatro etapas 
(oito corridas). Na última de-
las, no Autódromo Velocittá, em 
Mogi Guaçu (SP), há dez dias, o 
piloto foi duas vezes ao pódio, 
ambas na segunda posição. Nos 
boxes, foi presenteado com uma 
festa surpresa da Full Time, equi-
pe que defende na Stock, com 
direito a pintura especial no car-
ro (alusiva aos 50 anos) e vídeos 
com depoimentos que derruba-
ram lágrimas do paulista.

Rubinho também acompa-
nha de perto a família dar sequ-
ência ao legado do sobrenome 
Barrichello. O filho mais velho, 
Eduardo (ou Dudu, como é cha-
mado), 20 anos, disputa a Fór-
mula Regional Europeia e che-
gou a participar de uma corrida 

da Stock com o pai. O mais no-
vo, Fernando (conhecido como 
Fefo), 16 anos, integra o primei-
ro grid da Fórmula 4 Brasil, com-
petição de base recém-criada, 
chancelada pela Federação In-
ternacional de Automobilismo 
(FIA) e que serve como transição 
para jovens que vêm do kart.

O veterano, inclusive, teve 
recentemente o prazer de vibrar 
com o primeiro pódio do caçu-

la, na segunda das três corridas 
do primeiro fim de semana da 
Fórmula 4, realizado paralela-
mente à etapa da Stock no Velo-
cittá. Graças a uma ultrapassa-
gem na última volta, Fefo asse-
gurou o terceiro lugar na prova. 
Rubinho festejou emocionado 
nos boxes e correu para a pista 
para abraçar e celebrar o feito 
com o filho.

“Eu vejo o gosto dele, mes-

mo sabendo de toda a trajetó-
ria do pai, uma pressão enorme, 
conseguindo se liberar, fazendo 
as coisas que têm de ser feitas 
por ele próprio. Fico muito feliz 
pelo amor dele com isso. A gen-
te não esperava [o pódio]. Para 
mim, ele ainda estava em quar-
to, a câmera não mostrou ele fa-
zendo a ultrapassagem. Até fui 
perguntar como ele tinha ultra-
passado [risos]”, comemorou 

Rubinho, à Agência Brasil.
O legado da família na Fór-

mula 4 não se limita aos filhos 
de Rubinho. Felipe Barrichello 
Bartz, 16 anos, sobrinho do pi-
loto e filho da irmã, Renata, tam-
bém faz parte do grid inaugural 
da categoria. Na mesma corrida 
em que Fefo obteve o terceiro lu-
gar, Felipe terminou na segunda 
posição, garantindo a dobradi-
nha dos Barrichello no pódio.

“É que eu acabei conhecen-
do ele [Rubinho] primeiro como 
tio, depois como piloto de Fór-
mula 1, então acaba que a con-
vivência é normal. É um amigo, 
que sempre está lá, sempre me 
ajudando. É gostoso ter a famí-
lia aqui [na Fórmula 4]. Além do 
Fefo, tem o Nick [Nicolas Giaffo-
ne, filho do piloto Felipe Giaffo-
ne], que também é meu primo”, 
contou Felipe.

O sonho dos jovens da família, 
não há como ser diferente, é reco-
locar o sobrenome Barrichello na 
Fórmula 1. A missão não é sim-
ples, tanto que o Brasil não tem 
um piloto começando uma tem-
porada da categoria desde Felipe 
Massa, em 2017. Até por isso, Ru-
binho acredita que a Fórmula 4, 
que encerra uma lacuna de cinco 
anos sem competições de transi-
ção do kart para o monotipo no 
país, pode ser fundamental no 
processo.

Rubinho Barrichello disputa a Stock Car e acompanha de perto o desempenho dos fi lhos e sobrinho na Fórmula 4
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