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Pesquisa

Nominata do PP mostra 
força e emplaca dois nomes 
no topo da pesquisa Exatus/
Agora RN para deputado fede-
ral. Partido espera eleger pelo 
menos dois parlamentares em 
outubro.

Major Brilhante
e Beto Rosado,
do PP, lideram 
para federal

__PÁG. 3

Notas & Informes

Fátima deve colar na 
esquerda e Styvenson, 
tomar conta da direita

__PÁG.2

__PÁG.22

Editorial

Pedro Neto

Pesquisa é retrato do momento,
mas diz muito em campanha curta

ABC parece esquecer que acesso 
poderá render R$ 15 milhões

Entrevista

Cantor completa 30 anos 
de carreira em 2022 e, para ce-
lebrar, fará um show especial 
no Teatro Riachuelo, em Na-
tal, no próximo dia 19. Nesta 
entrevista ao AGORA RN, ele 
fala sobre o sucesso e relem-
bra os pontos da carreira.

Zezo relembra 
trajetória: “Meu 
sonho era ser 
motorista”

__PÁG.16

__PÁG. 2

Intolerância 
e vandalismo 
ofuscam ato pela 
democracia no RN
Manifestantes fecharam Avenida Salgado Filho, picharam muros e 
arrancaram, pisotearam e rasgaram bandeira com rosto de Bolsonaro

Antidemocrático

Uma bandeira com o ros-
to do presidente Jair Bol-
sonaro (PL) foi arrancada 

de uma passarela na tarde desta 
quinta-feira 11 em Natal por ma-
nifestantes que participavam do 

ato em defesa da democracia e 
por eleições livres. Em seguida, a 
bandeira foi pisoteada e rasgada 
por um grupo, sob palavras de or-
dem. Em outro momento, mani-
festantes picharam fachadas.

Os episódios aconteceram 
durante atos convocados por 
movimentos de esquerda, pa-
ra todo o País, em defesa da de-
mocracia e da realização de elei-
ções livres.

__PÁG.11

REPRODUÇÃO

Rio Grande do Norte tem 38 recenseadores para realizar o Censo em 17 localidades. Para marcar início do processo, IBGE reuniu comunidades indígenas em João Câmara nesta semana

MARCELO LIMA / IBGE

Censo começa pelas comunidades indígenas __PÁG.14
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Notas & Informes

O fato de a disputa presidencial estar bastante 
polarizada deve influenciar na corrida para o 
Governo do Estado no Rio Grande do Norte, 

forçando candidatos a surfarem em determinadas 
fatias do eleitorado.

De acordo com a pesquisa Exatus/Agora RN di-
vulgada ontem, Lula (PT) tem 50,2% das intenções 
de voto no RN atualmente, contra 27,4% de Bolso-
naro (PL). Na pesquisa anterior, de julho, Lula tinha 
44,12% e Bolsonaro aparecia com 26,52%. Ciro Go-
mes (PDT) tinha 6,83% e agora tem 6,33%.

Pelos números apresentados, a polarização ten-
de a beneficiar a governadora Fátima Bezerra (PT), 
candidata de Lula, e o senador Styvenson Valentim 
(Podemos), que mira no eleitorado que é mais iden-
tificado com Bolsonaro.

Na mesma pesquisa, Fátima aparece com 
32,5%. Para alcançar os 50,2% de Lula, ela precisa 
colar no candidato da esquerda para a Presidência. 
Caso consiga pelo menos mais 10 pontos percentu-
ais, ela passaria dos 42% e poderia vencer a disputa 
no 1º turno.

Em 2018, no 1º turno, Fátima 46,17% dos votos 
válidos. Carlos Eduardo Alves (PDT), seu então ad-
versário, teve 32,45%. Robinson Faria, então candi-
dato pelo PSD, só conseguiu chegar a 11,85%.

Neste ano, quem vai se firmando em 2º lugar é 
Styvenson, que já ultrapassou Fábio Dantas (Solida-
riedade) em várias pesquisas registradas. De maio 
para cá, o ex-vice-governador caiu de 13% para 
8,95% e agora está em 3º.

Sem holofotes, Styvenson subiu para a 2ª posi-
ção e hoje possui 18,4% das intenções de votos. Ele 
começa a tirar votos de Fábio Dantas, mesmo com 
o ex-vice-governador tendo o apoio de vários pre-
feitos e a força do ex-ministro bolsonarista Rogério 
Marinho (PL). Fábio não consegue crescer no inte-
rior.

No maior colégio eleitoral do Estado (Natal), o 
prefeito Álvaro Dias (PSDB) reafirmou nesta sema-
na que deverá ficar neutro na disputa, o que dificul-
ta também a vida de Fábio, já que o outro eleitor sig-
nificativo da cidade (Carlos Eduardo) está no palan-
que da governadora. 

Com a polarização presidencial, Fátima deve colar
na esquerda e Styvenson, tomar conta da direita

SEGUNDO TURNO. Se houver 
2° turno no Rio Grande do Norte 
para o Governo, hoje os nomes 
que se enfrentariam seriam Fáti-
ma e Styvenson. Seria uma der-
rota para o palanque comanda-
do por Rogério Marinho e as for-
ças tradicionais. No 1º turno, de 
acordo com a pesquisa Exatus, 
16,95% não souberam ou não 
responderam em quem vai votar 
para governador. Já 16,9% decla-
raram que pretendem digitar a 
tecla branco ou anular o voto. Em 
2018, 13,21% anularam e 4,38% 
votaram branco, de acordo com o 
resultado oficial do TRE.

SENADO. Em relação à pesqui-
sa anterior, Carlos Eduardo (PDT) 
foi de 22,85% para 23%; Rogério 
Marinho (PL) subiu de 12,65% 
para 18,75%; e Rafael Motta (PSB) 
foi de 5,15% para 9,4%. Não sa-
bem/não responderam equiva-
lem a 23,7% dos votos e brancos/
nulos/ninguém somam 22,6%. 
Em quarto lugar na briga pelo Se-
nado Federal, está Dário Barbosa 
(PSTU), com 1,5%, seguido por 
Freitas Júnior (Psol), com 1,05%. 
Em suma, todos os três principais 
candidatos subiram na pesquisa 
mais nova.

 
QUEDA. O atual presidente da 

República, Jair Bolsonaro (PL), 
apesar dos recursos enviados ao 
RN, continua como o candidato à 
Presidência mais rejeitado pelos 
potiguares (47,7%). E tem mais: 
58,6% desaprovam o governo 
Bolsonaro no RN. Já 28,8% disse-

ram aprovar e 12,6% não sabem.

NEGATIVO. A rejeição de qua-
se 50% e a desaprovação de 58,6% 
de Bolsonaro no Rio Grande do 
Norte preocupam qualquer alia-
do do presidente. Não tem co-
mo um postulante ao Governo 
do Estado colar na imagem de 
Bolsonaro, como Rogério Mari-
nho vem fazendo há meses como 
candidato ao Senado. Rogério 
não chegou a 20%, mesmo levan-
do uma vultuosa margem de re-
cursos para as prefeituras de 167 
cidades. Carlos Eduardo, que na-
da conseguiu nos últimos quatro 
anos sem mandato, lidera hoje as 
pesquisas. Alguma coisa anda er-
rado, não é?

DADOS. A pesquisa Exatus/
Agora RN entrevistou 2 mil pes-
soas em 60 cidades do Estado 
entre os dias 8 e 10 de agosto. A 
margem de erro é de 2,1 pon-
tos percentuais, com intervalo 
de confiança de 95%. A pesquisa 
foi registrada na Justiça Eleitoral 
sob os números BR-07073/2022 e 
RN-05987/2022.

CLAQUE? Setores do Solida-
riedade e um concorrente inte-
ressado estão alimentando em 
parte da imprensa uma “impos-
sibilidade” de o médico Dr. Pio X 
não conseguir registro para con-
correr a deputado federal pelo 
MDB. Depois da adesão da pre-
feita de Pau dos Ferros, Mariana 
(PSD), a Dr. Pio, os concorrentes 
do MDB e que torcem para Gari-

baldi Filho ter insucesso querem 
tentar garantir uma vaga para o 
Solidariedade ou PSB. Mas, tem 
gente informada que garante o 
direito de Dr. Pio concorrer sim. 

MAIOR COLÉGIO DO PAÍS. Lu-
la (PT) e Bolsonaro (PL) estão em 
situação de empate técnico na 
preferência dos eleitores de São 
Paulo. De acordo com nova pes-
quisa Genial/Quaest no Estado, o 
petista manteve os 37%, e o atual 
presidente oscilou positivamente 
de 32% para 35% entre os paulis-
tas entre julho e agosto. Em 2018, 
Bolsonaro venceu Haddad (PT) 
em São Paulo com 67,97% dos 
votos. Só de maioria, Bolsonaro 
teve o histórico de 35,9% dos 8 
milhões de eleitores paulistas. 

SÃO PAULO. Em um 2° tur-
no, Lula e Bolsonaro também 
estão empatados, mas no limi-
te da margem de erro: o petis-
ta com 44% e o presidente, 40%. 
Em março, esse placar era 48% a 
31% a favor de Lula. No mês pas-
sado, 46% a 37%. Os dados, tanto 
das sondagens sobre os dois tur-
nos deixam claro o fortalecimen-
to de Bolsonaro no estado de São 
Paulo.

DADOS. A pesquisa Genial/
Quaest realizou 2 mil entrevistas 
de 5 a 8 de agosto. A margem de 
erro é de 2,4 pontos percentuais 
para um intervalo de confiança 
de 95%. Está registrada com os 
números SP-02135/2022 e BR-
07655/2022.

Editorial
Retrato do momento

Tem um jargão bastante 
conhecido no meio polí-
tico que é frequentemen-

te usado em períodos eleitorais 
como o atual, mas que sempre 
cai bem e nunca é demais lem-
brar: pesquisa é retrato do mo-
mento. E mais uma fotografia 
do atual momento foi divulga-
da ontem por este AGORA RN, 
com a divulgação dos números 
da nova pesquisa Exatus.

Pela 1ª vez, o instituto indi-
ca um 2º turno na disputa pa-
ra o Governo do Estado, entre 
Fátima Bezerra (PT) e Styven-
son Valentim (Podemos). Já no 
Senado, o cenário apresentado 
é o de cada vez mais equilíbrio 
e acirramento, principalmen-
te entre Carlos Eduardo Alves 
(PDT) e Rogério Marinho (PL).

Este é o cenário faltando 
50 dias para a eleição. A cam-
panha ainda está começando. 
Estamos distantes de uma defi-
nição. Só a partir de terça-feira, 
por exemplo, é que os candida-
tos poderão iniciar os pedidos 
de votos e efetivamente colocar 
o bloco na rua.

É importante lembrar, no 
entanto, que esta campanha 
será curta. Apenas 45 dias vão 
separar o início da propaganda 
eleitoral do 1º turno da eleição. 
Apesar de o processo eleitoral 
estar no começo, é importante 
que os candidatos corram para 
corrigir dificuldades apontadas 
na pesquisa para que não seja 
tarde demais.

O AGORA RN, em parce-
ria com o Exatus, divulgará ou-
tras três pesquisas até o 1º tur-
no, dentro de um pacote de seis 
levantamentos contratados. O 
jornal publicará as pesquisas 

como uma contribuição para 
o processo democrático e para 
enriquecer o debate. É uma for-
ma, ainda, de a opinião pública 
ter um retrato mais exato da re-
alidade eleitoral.

Aos candidatos, eis um far-
to material para verificar falhas 
e identificar oportunidades de 
crescimento.

Com relação a Styvenson, res-
ta saber se o crescimento decor-
rente do impulso da oficialização 
da sua candidatura, na última 
sexta-feira 5, será sustentado ou 
não. Vale lembrar que, quando 
anunciou que seria candidato ao 
Governo do Estado, Fábio Dan-
tas (Solidariedade) também cres-
ceu. Depois definhou. O capitão-
-senador pode estar surfando na 
onda da novidade e precisa apro-
veitar o momento.

Já no grupo de Fátima Be-
zerra, um alerta deve ter sido li-
gado, após a pesquisa mostrar 
nova queda de intenções de vo-
to. Não era o que a governadora 
esperava.

Uma das estratégias de Fá-
tima é se ligar ao ex-presidente 
Lula, que subiu, mas não con-
seguiu puxar, até agora, a com-
panheira. Há uma fatia do elei-
torado “boiando”, que apoia Lu-
la, mas não está fechado ainda 
com a governadora. Para Fá-
tima, eis uma oportunidade e 
um desafio para alavancar sua 
candidatura e a do candidato 
ao Senado Carlos Eduardo.

A luz amarela deve forçar a 
campanha da petista a organi-
zar uma agenda mais intensa 
como candidata e a mobilizar a 
militância a favor do palanque 
montado para a eleição.

A ver.
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Integrantes da nominata do 
PP, Major Brilhante e Beto Ro-
sado lideram a disputa para 

deputado federal no Rio Gran-
de do Norte, de acordo com a 
pesquisa Exatus/Agora RN. Pri-
meiro colocado, Major Brilhan-
te aparece com 0,75% das inten-
ções de voto. Beto Rosado, que é 
deputado federal e candidato à 
reeleição, tem 0,6%. 

Esta é a primeira pesquisa que 
aponta os candidatos do PP no 
topo da corrida eleitoral. A legen-
da planeja eleger dois deputados 
federais nas eleições do próximo 
dia 2 de outubro.

Presidente do diretório es-
tadual do PP, Beto Rosado afir-
mou, em entrevista recente ao 
AGORA RN, que o partido não 
apoiará nenhum nome para o 
Governo do Estado, apesar de a 
legenda estar na coligação Mu-
da RN, encabeçada pelo candi-
dato a governador Fábio Dantas 
(Solidariedade).

Beto disse que não subirá no 
palanque de Fábio e que seu fo-
co é a nominata para deputado 
federal. “Chance zero. Não exis-
te essa possibilidade. A priorida-
de do Progressistas é a nominata 
para deputado federal. O fato do 
meu partido fazer parte da coli-
gação é só pela questão do tempo 
de rádio e de televisão, como pe-
diu a nacional”, enfatizou.

A pesquisa Exatus/Agora RN 
entrevistou 2 mil pessoas em 60 
cidades do Estado entre os dias 8 
e 10 de agosto. A margem de erro 
é de 2,1 pontos percentuais, com 
intervalo de confiança de 95%. A 
pesquisa foi registrada na Justi-
ça Eleitoral sob os números BR-
07073/2022 e RN-05987/2022.

NOMINATA. Além dos candi-
datos Major Brilhante e Beto Ro-
sado, o PP tem outros 7 nomes na 
nominata para deputado federal. 
Entre os destaques, está a odon-
tóloga Karla Veruska, mulher do 
vereador de Natal Raniere Barbo-
sa. Em 2018, ela teve quase 43 mil 
votos para deputada federal.

O ex-vereador de Natal Cícero 
Martins também está na nomi-
nata. Em 2018, ele foi candidato a 
deputado estadual e obteve qua-
se 12 mil votos. Outro nome de 
destaque é Jerônimo do Sertão, 
influenciador digital com mais de 
76 mil seguidores no Instagram.

Integram, ainda, a chapa: 

o ex-prefeito de Currais Novos 
Zé Lins; a ex-vereadora de Cai-
có Mara Costa, sobrinha do de-
putado estadual Vivaldo Costa 
(PV); Sargento Cláudia; e o ex-
-vereador de São José de Mipibu 
Kerinho.

A nominata precisa garantir 
pelo menos 170 mil votos para 
eleger um deputado. Os nomes 
apresentados pelo PP potiguar 
têm grande representatividade 
no Estado, com bandeiras e de-

fesa de pautas relevantes em to-
das as suas regiões. “Esse é o time 
progressista que vai conosco pa-
ra a campanha, um time vitorio-
so, se Deus quiser, para levar du-
as vagas do Rio Grande do Norte 
pra Brasília”, afirmou o deputado 
Beto.

MAJOR BRILHANTE. Primeiro 
colocado na pesquisa de inten-
ções de votos para deputado fe-
deral, Major Brilhante é policial 

militar com fama no Estado, so-
bretudo no Alto Oeste potiguar, 
por sua atuação rígida contra 
a bandidagem nos municípios 
atendidos. É um nome que tem 
sido incentivado. Com ele, a ex-
pectativa do PP é ter, no mínimo, 
170 mil votos.

BETO ROSADO. Engenheiro 
agrônomo, o deputado federal 
Beto Rosado está em seu segun-
do mandato na Câmara Federal, 

tendo sido eleito em 2018 com 
71.092 votos. Não se elegeu, mas 
uma disputa jurídica contra o PT 
conseguiu ser diplomado e até 
hoje ocupa a vaga que seria do 
deputado Fernando Mineiro, que 
teve 98.070 votos. Em seu currí-
culo, possui mais de 40 projetos 
de lei e participação em diversas 
comissões na casa legislativa, a 
exemplo da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e a de Minas e 
Energia. 
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Major Brilhante, do PP, lidera corrida eleitoral para deputado federal no RN Deputado federal e candidato à reeleição Beto Rosado aparece em 2º lugar

Major Brilhante e Beto Rosado, 
do PP, lideram pesquisa Exatus 
para deputado federal no RN

Integrantes da 
nominata do 

PP são os nomes 
mais citados pelos 
potiguares para o 

Congresso Nacional

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Deputado Federal ESPONTÂNEA
Se as eleições PARA DEPUTADO FEDERAL fosse hoje, em quem  o senhor (a) votaria para DEPUTADO FEDERAL?

Alternativa  n  %

Major Brilhante  15  0,75%
Beto Rosado  12  0,60%
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O fato de a disputa presidencial estar bastante 
polarizada deve influenciar na corrida para o 
Governo do Estado no Rio Grande do Norte, 

forçando candidatos a surfarem em determinadas 
fatias do eleitorado.

De acordo com a pesquisa Exatus/Agora RN di-
vulgada ontem, Lula (PT) tem 50,2% das intenções 
de voto no RN atualmente, contra 27,4% de Bolso-
naro (PL). Na pesquisa anterior, de julho, Lula tinha 
44,12% e Bolsonaro aparecia com 26,52%. Ciro Go-
mes (PDT) tinha 6,83% e agora tem 6,33%.

Pelos números apresentados, a polarização ten-
de a beneficiar a governadora Fátima Bezerra (PT), 
candidata de Lula, e o senador Styvenson Valentim 
(Podemos), que mira no eleitorado que é mais iden-
tificado com Bolsonaro.

Na mesma pesquisa, Fátima aparece com 
32,5%. Para alcançar os 50,2% de Lula, ela precisa 
colar no candidato da esquerda para a Presidência. 
Caso consiga pelo menos mais 10 pontos percentu-
ais, ela passaria dos 42% e poderia vencer a disputa 
no 1º turno.

Em 2018, no 1º turno, Fátima 46,17% dos votos 
válidos. Carlos Eduardo Alves (PDT), seu então ad-
versário, teve 32,45%. Robinson Faria, então candi-
dato pelo PSD, só conseguiu chegar a 11,85%.

Neste ano, quem vai se firmando em 2º lugar é 
Styvenson, que já ultrapassou Fábio Dantas (Solida-
riedade) em várias pesquisas registradas. De maio 
para cá, o ex-vice-governador caiu de 13% para 
8,95% e agora está em 3º.

Sem holofotes, Styvenson subiu para a 2ª posi-
ção e hoje possui 18,4% das intenções de votos. Ele 
começa a tirar votos de Fábio Dantas, mesmo com 
o ex-vice-governador tendo o apoio de vários pre-
feitos e a força do ex-ministro bolsonarista Rogério 
Marinho (PL). Fábio não consegue crescer no inte-
rior.

No maior colégio eleitoral do Estado (Natal), o 
prefeito Álvaro Dias (PSDB) reafirmou nesta sema-
na que deverá ficar neutro na disputa, o que dificul-
ta também a vida de Fábio, já que o outro eleitor sig-
nificativo da cidade (Carlos Eduardo) está no palan-
que da governadora. 

Com a polarização presidencial, Fátima deve colar
na esquerda e Styvenson, tomar conta da direita

SEGUNDO TURNO. Se houver 
2° turno no Rio Grande do Norte 
para o Governo, hoje os nomes 
que se enfrentariam seriam Fáti-
ma e Styvenson. Seria uma der-
rota para o palanque comanda-
do por Rogério Marinho e as for-
ças tradicionais. No 1º turno, de 
acordo com a pesquisa Exatus, 
16,95% não souberam ou não 
responderam em quem vai votar 
para governador. Já 16,9% decla-
raram que pretendem digitar a 
tecla branco ou anular o voto. Em 
2018, 13,21% anularam e 4,38% 
votaram branco, de acordo com o 
resultado oficial do TRE.

SENADO. Em relação à pesqui-
sa anterior, Carlos Eduardo (PDT) 
foi de 22,85% para 23%; Rogério 
Marinho (PL) subiu de 12,65% 
para 18,75%; e Rafael Motta (PSB) 
foi de 5,15% para 9,4%. Não sa-
bem/não responderam equiva-
lem a 23,7% dos votos e brancos/
nulos/ninguém somam 22,6%. 
Em quarto lugar na briga pelo Se-
nado Federal, está Dário Barbosa 
(PSTU), com 1,5%, seguido por 
Freitas Júnior (Psol), com 1,05%. 
Em suma, todos os três principais 
candidatos subiram na pesquisa 
mais nova.

 
QUEDA. O atual presidente da 

República, Jair Bolsonaro (PL), 
apesar dos recursos enviados ao 
RN, continua como o candidato à 
Presidência mais rejeitado pelos 
potiguares (47,7%). E tem mais: 
58,6% desaprovam o governo 
Bolsonaro no RN. Já 28,8% disse-

ram aprovar e 12,6% não sabem.

NEGATIVO. A rejeição de qua-
se 50% e a desaprovação de 58,6% 
de Bolsonaro no Rio Grande do 
Norte preocupam qualquer alia-
do do presidente. Não tem co-
mo um postulante ao Governo 
do Estado colar na imagem de 
Bolsonaro, como Rogério Mari-
nho vem fazendo há meses como 
candidato ao Senado. Rogério 
não chegou a 20%, mesmo levan-
do uma vultuosa margem de re-
cursos para as prefeituras de 167 
cidades. Carlos Eduardo, que na-
da conseguiu nos últimos quatro 
anos sem mandato, lidera hoje as 
pesquisas. Alguma coisa anda er-
rado, não é?

DADOS. A pesquisa Exatus/
Agora RN entrevistou 2 mil pes-
soas em 60 cidades do Estado 
entre os dias 8 e 10 de agosto. A 
margem de erro é de 2,1 pon-
tos percentuais, com intervalo 
de confiança de 95%. A pesquisa 
foi registrada na Justiça Eleitoral 
sob os números BR-07073/2022 e 
RN-05987/2022.

CLAQUE? Setores do Solida-
riedade e um concorrente inte-
ressado estão alimentando em 
parte da imprensa uma “impos-
sibilidade” de o médico Dr. Pio X 
não conseguir registro para con-
correr a deputado federal pelo 
MDB. Depois da adesão da pre-
feita de Pau dos Ferros, Mariana 
(PSD), a Dr. Pio, os concorrentes 
do MDB e que torcem para Gari-

baldi Filho ter insucesso querem 
tentar garantir uma vaga para o 
Solidariedade ou PSB. Mas, tem 
gente informada que garante o 
direito de Dr. Pio concorrer sim. 

MAIOR COLÉGIO DO PAÍS. Lu-
la (PT) e Bolsonaro (PL) estão em 
situação de empate técnico na 
preferência dos eleitores de São 
Paulo. De acordo com nova pes-
quisa Genial/Quaest no Estado, o 
petista manteve os 37%, e o atual 
presidente oscilou positivamente 
de 32% para 35% entre os paulis-
tas entre julho e agosto. Em 2018, 
Bolsonaro venceu Haddad (PT) 
em São Paulo com 67,97% dos 
votos. Só de maioria, Bolsonaro 
teve o histórico de 35,9% dos 8 
milhões de eleitores paulistas. 

SÃO PAULO. Em um 2° tur-
no, Lula e Bolsonaro também 
estão empatados, mas no limi-
te da margem de erro: o petis-
ta com 44% e o presidente, 40%. 
Em março, esse placar era 48% a 
31% a favor de Lula. No mês pas-
sado, 46% a 37%. Os dados, tanto 
das sondagens sobre os dois tur-
nos deixam claro o fortalecimen-
to de Bolsonaro no estado de São 
Paulo.

DADOS. A pesquisa Genial/
Quaest realizou 2 mil entrevistas 
de 5 a 8 de agosto. A margem de 
erro é de 2,4 pontos percentuais 
para um intervalo de confiança 
de 95%. Está registrada com os 
números SP-02135/2022 e BR-
07655/2022.

Editorial
Retrato do momento

Tem um jargão bastante 
conhecido no meio polí-
tico que é frequentemen-

te usado em períodos eleitorais 
como o atual, mas que sempre 
cai bem e nunca é demais lem-
brar: pesquisa é retrato do mo-
mento. E mais uma fotografia 
do atual momento foi divulga-
da ontem por este AGORA RN, 
com a divulgação dos números 
da nova pesquisa Exatus.

Pela 1ª vez, o instituto indi-
ca um 2º turno na disputa pa-
ra o Governo do Estado, entre 
Fátima Bezerra (PT) e Styven-
son Valentim (Podemos). Já no 
Senado, o cenário apresentado 
é o de cada vez mais equilíbrio 
e acirramento, principalmen-
te entre Carlos Eduardo Alves 
(PDT) e Rogério Marinho (PL).

Este é o cenário faltando 
50 dias para a eleição. A cam-
panha ainda está começando. 
Estamos distantes de uma defi-
nição. Só a partir de terça-feira, 
por exemplo, é que os candida-
tos poderão iniciar os pedidos 
de votos e efetivamente colocar 
o bloco na rua.

É importante lembrar, no 
entanto, que esta campanha 
será curta. Apenas 45 dias vão 
separar o início da propaganda 
eleitoral do 1º turno da eleição. 
Apesar de o processo eleitoral 
estar no começo, é importante 
que os candidatos corram para 
corrigir dificuldades apontadas 
na pesquisa para que não seja 
tarde demais.

O AGORA RN, em parce-
ria com o Exatus, divulgará ou-
tras três pesquisas até o 1º tur-
no, dentro de um pacote de seis 
levantamentos contratados. O 
jornal publicará as pesquisas 

como uma contribuição para 
o processo democrático e para 
enriquecer o debate. É uma for-
ma, ainda, de a opinião pública 
ter um retrato mais exato da re-
alidade eleitoral.

Aos candidatos, eis um far-
to material para verificar falhas 
e identificar oportunidades de 
crescimento.

Com relação a Styvenson, res-
ta saber se o crescimento decor-
rente do impulso da oficialização 
da sua candidatura, na última 
sexta-feira 5, será sustentado ou 
não. Vale lembrar que, quando 
anunciou que seria candidato ao 
Governo do Estado, Fábio Dan-
tas (Solidariedade) também cres-
ceu. Depois definhou. O capitão-
-senador pode estar surfando na 
onda da novidade e precisa apro-
veitar o momento.

Já no grupo de Fátima Be-
zerra, um alerta deve ter sido li-
gado, após a pesquisa mostrar 
nova queda de intenções de vo-
to. Não era o que a governadora 
esperava.

Uma das estratégias de Fá-
tima é se ligar ao ex-presidente 
Lula, que subiu, mas não con-
seguiu puxar, até agora, a com-
panheira. Há uma fatia do elei-
torado “boiando”, que apoia Lu-
la, mas não está fechado ainda 
com a governadora. Para Fá-
tima, eis uma oportunidade e 
um desafio para alavancar sua 
candidatura e a do candidato 
ao Senado Carlos Eduardo.

A luz amarela deve forçar a 
campanha da petista a organi-
zar uma agenda mais intensa 
como candidata e a mobilizar a 
militância a favor do palanque 
montado para a eleição.

A ver.
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Integrantes da nominata do 
PP, Major Brilhante e Beto Ro-
sado lideram a disputa para 

deputado federal no Rio Gran-
de do Norte, de acordo com a 
pesquisa Exatus/Agora RN. Pri-
meiro colocado, Major Brilhan-
te aparece com 0,75% das inten-
ções de voto. Beto Rosado, que é 
deputado federal e candidato à 
reeleição, tem 0,6%. 

Esta é a primeira pesquisa que 
aponta os candidatos do PP no 
topo da corrida eleitoral. A legen-
da planeja eleger dois deputados 
federais nas eleições do próximo 
dia 2 de outubro.

Presidente do diretório es-
tadual do PP, Beto Rosado afir-
mou, em entrevista recente ao 
AGORA RN, que o partido não 
apoiará nenhum nome para o 
Governo do Estado, apesar de a 
legenda estar na coligação Mu-
da RN, encabeçada pelo candi-
dato a governador Fábio Dantas 
(Solidariedade).

Beto disse que não subirá no 
palanque de Fábio e que seu fo-
co é a nominata para deputado 
federal. “Chance zero. Não exis-
te essa possibilidade. A priorida-
de do Progressistas é a nominata 
para deputado federal. O fato do 
meu partido fazer parte da coli-
gação é só pela questão do tempo 
de rádio e de televisão, como pe-
diu a nacional”, enfatizou.

A pesquisa Exatus/Agora RN 
entrevistou 2 mil pessoas em 60 
cidades do Estado entre os dias 8 
e 10 de agosto. A margem de erro 
é de 2,1 pontos percentuais, com 
intervalo de confiança de 95%. A 
pesquisa foi registrada na Justi-
ça Eleitoral sob os números BR-
07073/2022 e RN-05987/2022.

NOMINATA. Além dos candi-
datos Major Brilhante e Beto Ro-
sado, o PP tem outros 7 nomes na 
nominata para deputado federal. 
Entre os destaques, está a odon-
tóloga Karla Veruska, mulher do 
vereador de Natal Raniere Barbo-
sa. Em 2018, ela teve quase 43 mil 
votos para deputada federal.

O ex-vereador de Natal Cícero 
Martins também está na nomi-
nata. Em 2018, ele foi candidato a 
deputado estadual e obteve qua-
se 12 mil votos. Outro nome de 
destaque é Jerônimo do Sertão, 
influenciador digital com mais de 
76 mil seguidores no Instagram.

Integram, ainda, a chapa: 

o ex-prefeito de Currais Novos 
Zé Lins; a ex-vereadora de Cai-
có Mara Costa, sobrinha do de-
putado estadual Vivaldo Costa 
(PV); Sargento Cláudia; e o ex-
-vereador de São José de Mipibu 
Kerinho.

A nominata precisa garantir 
pelo menos 170 mil votos para 
eleger um deputado. Os nomes 
apresentados pelo PP potiguar 
têm grande representatividade 
no Estado, com bandeiras e de-

fesa de pautas relevantes em to-
das as suas regiões. “Esse é o time 
progressista que vai conosco pa-
ra a campanha, um time vitorio-
so, se Deus quiser, para levar du-
as vagas do Rio Grande do Norte 
pra Brasília”, afirmou o deputado 
Beto.

MAJOR BRILHANTE. Primeiro 
colocado na pesquisa de inten-
ções de votos para deputado fe-
deral, Major Brilhante é policial 

militar com fama no Estado, so-
bretudo no Alto Oeste potiguar, 
por sua atuação rígida contra 
a bandidagem nos municípios 
atendidos. É um nome que tem 
sido incentivado. Com ele, a ex-
pectativa do PP é ter, no mínimo, 
170 mil votos.

BETO ROSADO. Engenheiro 
agrônomo, o deputado federal 
Beto Rosado está em seu segun-
do mandato na Câmara Federal, 

tendo sido eleito em 2018 com 
71.092 votos. Não se elegeu, mas 
uma disputa jurídica contra o PT 
conseguiu ser diplomado e até 
hoje ocupa a vaga que seria do 
deputado Fernando Mineiro, que 
teve 98.070 votos. Em seu currí-
culo, possui mais de 40 projetos 
de lei e participação em diversas 
comissões na casa legislativa, a 
exemplo da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e a de Minas e 
Energia. 
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Major Brilhante, do PP, lidera corrida eleitoral para deputado federal no RN Deputado federal e candidato à reeleição Beto Rosado aparece em 2º lugar

Major Brilhante e Beto Rosado, 
do PP, lideram pesquisa Exatus 
para deputado federal no RN

Integrantes da 
nominata do 

PP são os nomes 
mais citados pelos 
potiguares para o 

Congresso Nacional

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Deputado Federal ESPONTÂNEA
Se as eleições PARA DEPUTADO FEDERAL fosse hoje, em quem  o senhor (a) votaria para DEPUTADO FEDERAL?

Alternativa  n  %

Major Brilhante  15  0,75%
Beto Rosado  12  0,60%
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Serviços na rua Maruim se encontram em estágio avançado, com cerca de 30% do cronograma previsto já concluído

Avenida Itapetinga recebe obras de estrutura cicloviária no canteiro central 

Complexo Turístico da Redinha é 
aposta para a Zona Norte de Natal
Prefeitura de Natal 
avança com obras 
realizadas em 
parceria com o 
governo federal; 
drenagem e 
urbanização da rua 
Maruim são etapas 
mais adiantadas

Região vai concentrar novas ciclovias
Iniciadas na última quinzena 

de julho, as obras da ciclovia no 
canteiro central da Av. Itapetinga, 
também na Zona Norte, estão em 
ritmo acelerado. De acordo com 
a Secretaria Municipal de Mobili-
dade Urbana (STTU), responsável 
pela coordenação dos trabalhos, 
os serviços no local já alcançaram 
20% de execução. O equipamento 
contempla toda a extensão da via, 
com aproximadamente 2,2 km, 
tendo sinalização especial para 
oferecer conforto e segurança pa-
ra os usuários.

Essa obra faz parte do Plano 
Cicloviário de Natal e tem como 
objetivo garantir mais segurança 
nos deslocamentos dos ciclistas. A 
previsão da STTU é implantar em 

Natal, até 2024, cerca de 115 qui-
lômetros de áreas adequadas pa-
ra o modal. É na Zona Norte onde 
estão concentrados os principais 
investimentos da gestão no setor. 
Os canteiros centrais das princi-
pais avenidas da região passarão a 
contar com estruturas cicloviárias.

Serão aplicados R$ 6,2 mi-
lhões na execução desse projeto 
que pretende aumentar em mais 
15 quilômetros a malha cicloviá-
ria da capital potiguar em até 12 
meses. Além da Itapetinga, Os es-
paços serão instalados nas Aveni-
das das Cirandas; Pico do Cabugi, 
Florianópolis; Guararapes, Nos-
so Senhor do Bonfim. As ciclovias 
serão de mão dupla e vão contar 
com sinalização horizontal e ver-

tical. Além disso, serão executadas 
melhorias no entorno das vias pa-
ra trazer mais conforto, melhorar 
a acessibilidade e gerar mais segu-
rança para pedestres e ciclistas.

“A nossa gestão tem investi-
do bastante na Zona Norte. Esse 
conjunto de ciclovias vai ampliar 
as opções para os usuários de bi-
cicleta. Estamos executando um 
ambicioso plano cicloviário. Esse é 
um modal de transporte alternati-
vo muito prático, econômico, am-
bientalmente sustentável, traz saú-
de e qualidade de vida e melhora 
a mobilidade urbana, diminuindo 
o tráfego de veículos. A capital po-
tiguar caminha para ser referência 
em matéria de respeito aos ciclis-
tas”, projeta o prefeito Álvaro Dias.

Projetado para ser um dos 
grandes indutores do de-
senvolvimento socioeconô-

mico da Zona Norte, o projeto do 
Complexo Turístico da Redinha 
está em plena execução. Dividido 
em cinco lotes, os serviços execu-
tados na rua Maruim são os que 
se encontram em estágio mais 
avançado, com aproximadamen-
te 30% do cronograma previsto 
atingido. Já foram feitas as partes 
de drenagem, alguns trechos de 
calçadas e a compactação de ba-
ses da via. A alça de acesso à rua 
que seguirá até a praia da Redi-
nha também está próxima de ser 
concluída. Os investimentos da 
Prefeitura de Natal em parceria 
com o governo federal na região 
são de R$ 25 milhões.

Ainda na rua Maruim, o se-
gundo trecho da via já está sen-
do executado na região do antigo 
acesso à Balsa da Redinha, con-
templando cerca de 730 metros 
de pavimento asfáltico, calçadas 
padronizadas, arborização, ci-
clorrotas e moderna iluminação. 

O grande símbolo dessa no-
va fase no futuro será o Merca-
do Público da Redinha. As anti-
gas e precárias instalações foram 
demolidas para dar lugar a um 
equipamento público moderno. 
O mercado remodelado contará 
com dois andares com 29 boxes, 
seis restaurantes, praça de ali-
mentação, mirante, píer e deck 
para embarcações e varanda pa-
norâmica. Além disso, o Clube da 
Redinha será transformado em 
Centro de Artesanato com qua-
tro lojas externas e cinco quios-
ques internos. A Igreja de Nossa 
Senhora dos Navegantes terá no-
va cerca e o quebra-mar (espi-
gão) terá um mirante. Enquanto 
as obras estiverem em andamen-
to, os atuais permissionários que 
trabalham no espaço receberão 
um auxílio do Município.

Os demais lotes das obras do 
Complexo contemplam a requa-
lificação do sistema de defesa 
costeira (com enrocamento ade-
rente) da Praia da Redinha, do tre-
cho do rio Potengi, a urbanização 
e drenagem do entorno do Mer-
cado Público da Redinha; a rees-
truturação viária do antigo aces-
so à Redinha, com capeamento 
asfáltico e execução do passeio 
com acessibilidade do trecho da 
av. Doutor João Medeiros Filho 
a partir do viaduto da Redinha 
até o entroncamento com a rua 
Francisco Ivo, rua José Herôncio 
de Melo, a partir da rua Francis-
co Ivo até a rua Engenheiro Cló-
vis Aragão. Inclui ainda a rua En-
genheiro Clóvis Aragão, a partir 
da rua José Herôncio de Melo até 
a av. João Medeiros Filho.

Ao final dos trabalhos, a nova via 
será completamente remodela-
da, recebendo pavimentação as-
fáltica com duas faixas de rola-
mento em cada sentido, separa-
das por uma ciclovia em canteiro 
central, amplas calçadas arbori-
zadas em toda sua extensão, além 
da construção de uma praça com 
academia para os moradores da 
região. Só nessa etapa de requa-
lificação da rua Maruim, estão 

sendo investidos R$ 5,5 milhões. 
O espigão (quebra-mar) também 
conta com serviços. Todo o ser-
viço de iluminação da via já foi 
concluído com a instalação dos 
novos postes e fiação.

“Essa é uma das obras mais 
emblemáticas que estamos reali-
zando. O propósito é transformar 
a vida dos moradores e empreen-
dedores da Redinha e de toda a 
Zona Norte. Estamos criando um 

novo polo de desenvolvimen-
to da nossa cidade, modifican-
do uma região promissora que 
nunca teve um olhar tão especial 
como o que estamos dando. Va-
mos potencializar o turismo lo-
cal, atrair novos negócios, fortale-
cer os que aqui existem, valorizar 
a região, gerar emprego, renda e 
oportunidades. O futuro que se 
avizinha é promissor”, celebra o 
prefeito Álvaro Dias.
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Fátima: “Tenho profundo respeito pelos resultados apontados” Styvenson: “Minha forma de ser sincero agrada as pessoas”

Carlos: “Fruto da dedicação e esforço”

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADOREPRODUÇÃO PT-RN

ELPÍDIO JR./CMNAT

 ‘O RN se lembra de quem caminha 
junto com ele’, afirma Carlos Eduardo

Primeiro colocado na pes-
quisa Exatus/AGORA RN para o 
Senado Federal, o ex-prefeito de 
Natal e presidente potiguar do 
PDT Carlos Eduardo Alves come-
morou o fato de ter aparecido no-
vamente em primeiro no levanta-
mento. Para ele, os 23% que obte-
ve são sinônimo de que o eleitor 
potiguar o apoia para a disputa.

“Mais uma vez, lideramos as 

pesquisas sobre nossos adver-
sários. Esses resultados são fru-
tos da dedicação e esforço des-
tinados ao desenvolvimento do 
nosso Estado, como também 
de toda a população potiguar. 
O RN se lembra de quem cami-
nha junto com ele! Continuamos 
nossa jornada indo sempre em 
frente!”, enfatizou.

O segundo colocado para o 

Congresso Nacional, ex-minis-
tro Rogério Marinho (PL), não 
se manifestou sobre o resultado 
obtido na pesquisa, onde sur-
ge com 18,75% na sondagem. O 
mesmo ocorreu com o deputa-
do federal Rafael Motta (PSB), 
que não comentou o resultado 
da pesquisa, onde aparece em 
terceiro lugar, com 9,40% das 
intenções de votos.

Candidatos ao governo do RN e 
Senado comentam resultados 
obtidos na pesquisa Exatus

Primeiros colocados, 
Fátima Bezerra  e 

Carlos Eduardo 
Alves agradecem 

confiança do 
potiguar

“Frutos da 
dedicação e esforço 
destinados ao 
desenvolvimento 
do nosso Estado, 
como também de 
toda a população 
potiguar”

 “Estamos sendo 
vistos pela 
população do 
Rio Grande do 
Norte como uma 
candidatura 
que apresenta 
projetos viáveis e 
nós sabemos que 
podemos crescer 
ainda mais”

“Quem está em 2ª 
lugar e crescendo 
nas pesquisas 
é a população, 
que está cansada 
de promessas 
mentirosas, 
eu apenas 
disponibilizei o 
meu nome”

“Tenho profundo 
respeito pelos 
resultados 
apontados, pois 
entende que 
os dados dos 
levantamentos 
retratam o período 
em que a sondagem 
foi realizada”

Carlos Eduardo Alves
Candidato ao Senado

Danniel Morais
Candidato ao governo do RN

Styvenson Valentim
Senador e candidato ao RN

Fátima Bezerra
Governadora 

Os números da pesqui-
sa eleitoral feita pelo Ins-
tituto Exatus Consulto-

ria e Pesquisa, em parceria com 
o AGORA RN e divulgada nesta 
quinta-feira 11, foram bem rece-
bidos pelos candidatos ao gover-
no do Rio Grande do Norte e para 
o Senado Federal.

Primeira colocada na corrida 
para o Executivo estadual, com 
32,5% das intenções de votos, a 
governadora e candidata à ree-
leição Fátima Bezerra (PT) infor-
mou ao AGORA RN, nesta quin-
ta-feira 11, que “tem um pro-
fundo respeito pelos resultados 
apontados, pois entende que os 
dados dos levantamentos retra-
tam o período em que a sonda-
gem foi realizada”.

Segundo lugar na pesquisa 
para o governo, com 18,4%, o se-
nador Styvenson Valentim (Pode-
mos) comemorou os resultados 
positivos e afirmou que, quem 
ganha com o resultado do levan-
tamento é a população potiguar.

“A preocupação deve ser 
dos outros candidatos, que es-
tão usando estrutura partidária, 
apoios políticos, torrando o di-
nheiro na campanha. E eu, que 
estava ali na minha indecisão, 
sem saber se seria candidato ou 
não, lendo e analisando minhas 
coisas, estou em segundo lugar e 
crescendo nas pesquisas. Isso sig-
nifica que a população está can-
sada de promessas mentirosas. 
Eu apenas disponibilizei o meu 
nome”, afirmou.

Na avaliação de Styvenson, os 
números refletem a insatisfação 
dos eleitores com a classe políti-
ca atual. “Mas, podem dizer: ‘você 
não é político, Styvenson?’ E res-
pondo que, igual a eles, não. Eu 
não uso fundo eleitoral, não faço 
acordos políticos para dividir os 

bens do Estado, como, por exem-
plo, as secretarias. Não vejo pro-
blema algum em dizer a verdade 
do que precisa ser feito, nunca es-
condi que não tenho experiência 
administrativa, diferente de todos 
os outros que dizem ser expert em 
administração e só fizeram des-
graça ao Estado até hoje. Parece 
que a minha forma de ser, since-
ro, honesto e verdadeiro agrada as 
pessoas”, declarou o senador.

Já o ex-vice-governador Fá-
bio Dantas (SDD), que amarga 
a terceira colocação com 8,95% 
das intenções de votos, ao ser 
procurado pelo AGORA RN nes-
ta quinta-feira 11, limitou-se a 
dizer que, “meu pronunciamen-
to é que vou aguardar as empre-
sas com mais experiência em 
pesquisas para me pronunciar. 
Não estou me omitindo”.

Os candidatos Danniel Mo-
rais (Psol), que teve 2,75% das in-

tenções de votos; Clorisa Linha-
res (PMB), com 2,15% e Rosália 
Fernandes (PSTU), com 1,4%.

Segundo Danniel Morais, que 
aparece no terceiro levantamen-
to do Instituto Exatus, afirmou 
que estar em um quarto lugar na 
pesquisa para o governo do Esta-
do é positivo pois significa que o 
partido está sendo visto e reco-
nhecido pelos eleitores potigua-
res. ”É muito importante a gente 
ver uma pesquisa dessas, porque 
sabemos que estamos sendo vis-
tos pela população do Rio Gran-
de do Norte como uma candida-
tura que apresenta projetos viá-
veis e nós sabemos que podemos 
crescer ainda mais”, afirmou.

Para a pesquisa, foram en-
trevistadas duas mil pessoas, em 
60 cidades do Estado. A pesquisa 
foi registrada na Justiça Eleitoral 
sob os números BR-07073/2022 e 
RN-05987/2022.
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Prefeitura de Natal 
avança com obras 
realizadas em 
parceria com o 
governo federal; 
drenagem e 
urbanização da rua 
Maruim são etapas 
mais adiantadas

Região vai concentrar novas ciclovias
Iniciadas na última quinzena 

de julho, as obras da ciclovia no 
canteiro central da Av. Itapetinga, 
também na Zona Norte, estão em 
ritmo acelerado. De acordo com 
a Secretaria Municipal de Mobili-
dade Urbana (STTU), responsável 
pela coordenação dos trabalhos, 
os serviços no local já alcançaram 
20% de execução. O equipamento 
contempla toda a extensão da via, 
com aproximadamente 2,2 km, 
tendo sinalização especial para 
oferecer conforto e segurança pa-
ra os usuários.

Essa obra faz parte do Plano 
Cicloviário de Natal e tem como 
objetivo garantir mais segurança 
nos deslocamentos dos ciclistas. A 
previsão da STTU é implantar em 

Natal, até 2024, cerca de 115 qui-
lômetros de áreas adequadas pa-
ra o modal. É na Zona Norte onde 
estão concentrados os principais 
investimentos da gestão no setor. 
Os canteiros centrais das princi-
pais avenidas da região passarão a 
contar com estruturas cicloviárias.

Serão aplicados R$ 6,2 mi-
lhões na execução desse projeto 
que pretende aumentar em mais 
15 quilômetros a malha cicloviá-
ria da capital potiguar em até 12 
meses. Além da Itapetinga, Os es-
paços serão instalados nas Aveni-
das das Cirandas; Pico do Cabugi, 
Florianópolis; Guararapes, Nos-
so Senhor do Bonfim. As ciclovias 
serão de mão dupla e vão contar 
com sinalização horizontal e ver-

tical. Além disso, serão executadas 
melhorias no entorno das vias pa-
ra trazer mais conforto, melhorar 
a acessibilidade e gerar mais segu-
rança para pedestres e ciclistas.

“A nossa gestão tem investi-
do bastante na Zona Norte. Esse 
conjunto de ciclovias vai ampliar 
as opções para os usuários de bi-
cicleta. Estamos executando um 
ambicioso plano cicloviário. Esse é 
um modal de transporte alternati-
vo muito prático, econômico, am-
bientalmente sustentável, traz saú-
de e qualidade de vida e melhora 
a mobilidade urbana, diminuindo 
o tráfego de veículos. A capital po-
tiguar caminha para ser referência 
em matéria de respeito aos ciclis-
tas”, projeta o prefeito Álvaro Dias.

Projetado para ser um dos 
grandes indutores do de-
senvolvimento socioeconô-

mico da Zona Norte, o projeto do 
Complexo Turístico da Redinha 
está em plena execução. Dividido 
em cinco lotes, os serviços execu-
tados na rua Maruim são os que 
se encontram em estágio mais 
avançado, com aproximadamen-
te 30% do cronograma previsto 
atingido. Já foram feitas as partes 
de drenagem, alguns trechos de 
calçadas e a compactação de ba-
ses da via. A alça de acesso à rua 
que seguirá até a praia da Redi-
nha também está próxima de ser 
concluída. Os investimentos da 
Prefeitura de Natal em parceria 
com o governo federal na região 
são de R$ 25 milhões.

Ainda na rua Maruim, o se-
gundo trecho da via já está sen-
do executado na região do antigo 
acesso à Balsa da Redinha, con-
templando cerca de 730 metros 
de pavimento asfáltico, calçadas 
padronizadas, arborização, ci-
clorrotas e moderna iluminação. 

O grande símbolo dessa no-
va fase no futuro será o Merca-
do Público da Redinha. As anti-
gas e precárias instalações foram 
demolidas para dar lugar a um 
equipamento público moderno. 
O mercado remodelado contará 
com dois andares com 29 boxes, 
seis restaurantes, praça de ali-
mentação, mirante, píer e deck 
para embarcações e varanda pa-
norâmica. Além disso, o Clube da 
Redinha será transformado em 
Centro de Artesanato com qua-
tro lojas externas e cinco quios-
ques internos. A Igreja de Nossa 
Senhora dos Navegantes terá no-
va cerca e o quebra-mar (espi-
gão) terá um mirante. Enquanto 
as obras estiverem em andamen-
to, os atuais permissionários que 
trabalham no espaço receberão 
um auxílio do Município.

Os demais lotes das obras do 
Complexo contemplam a requa-
lificação do sistema de defesa 
costeira (com enrocamento ade-
rente) da Praia da Redinha, do tre-
cho do rio Potengi, a urbanização 
e drenagem do entorno do Mer-
cado Público da Redinha; a rees-
truturação viária do antigo aces-
so à Redinha, com capeamento 
asfáltico e execução do passeio 
com acessibilidade do trecho da 
av. Doutor João Medeiros Filho 
a partir do viaduto da Redinha 
até o entroncamento com a rua 
Francisco Ivo, rua José Herôncio 
de Melo, a partir da rua Francis-
co Ivo até a rua Engenheiro Cló-
vis Aragão. Inclui ainda a rua En-
genheiro Clóvis Aragão, a partir 
da rua José Herôncio de Melo até 
a av. João Medeiros Filho.

Ao final dos trabalhos, a nova via 
será completamente remodela-
da, recebendo pavimentação as-
fáltica com duas faixas de rola-
mento em cada sentido, separa-
das por uma ciclovia em canteiro 
central, amplas calçadas arbori-
zadas em toda sua extensão, além 
da construção de uma praça com 
academia para os moradores da 
região. Só nessa etapa de requa-
lificação da rua Maruim, estão 

sendo investidos R$ 5,5 milhões. 
O espigão (quebra-mar) também 
conta com serviços. Todo o ser-
viço de iluminação da via já foi 
concluído com a instalação dos 
novos postes e fiação.

“Essa é uma das obras mais 
emblemáticas que estamos reali-
zando. O propósito é transformar 
a vida dos moradores e empreen-
dedores da Redinha e de toda a 
Zona Norte. Estamos criando um 

novo polo de desenvolvimen-
to da nossa cidade, modifican-
do uma região promissora que 
nunca teve um olhar tão especial 
como o que estamos dando. Va-
mos potencializar o turismo lo-
cal, atrair novos negócios, fortale-
cer os que aqui existem, valorizar 
a região, gerar emprego, renda e 
oportunidades. O futuro que se 
avizinha é promissor”, celebra o 
prefeito Álvaro Dias.
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Fátima: “Tenho profundo respeito pelos resultados apontados” Styvenson: “Minha forma de ser sincero agrada as pessoas”

Carlos: “Fruto da dedicação e esforço”

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADOREPRODUÇÃO PT-RN

ELPÍDIO JR./CMNAT

 ‘O RN se lembra de quem caminha 
junto com ele’, afirma Carlos Eduardo

Primeiro colocado na pes-
quisa Exatus/AGORA RN para o 
Senado Federal, o ex-prefeito de 
Natal e presidente potiguar do 
PDT Carlos Eduardo Alves come-
morou o fato de ter aparecido no-
vamente em primeiro no levanta-
mento. Para ele, os 23% que obte-
ve são sinônimo de que o eleitor 
potiguar o apoia para a disputa.

“Mais uma vez, lideramos as 

pesquisas sobre nossos adver-
sários. Esses resultados são fru-
tos da dedicação e esforço des-
tinados ao desenvolvimento do 
nosso Estado, como também 
de toda a população potiguar. 
O RN se lembra de quem cami-
nha junto com ele! Continuamos 
nossa jornada indo sempre em 
frente!”, enfatizou.

O segundo colocado para o 

Congresso Nacional, ex-minis-
tro Rogério Marinho (PL), não 
se manifestou sobre o resultado 
obtido na pesquisa, onde sur-
ge com 18,75% na sondagem. O 
mesmo ocorreu com o deputa-
do federal Rafael Motta (PSB), 
que não comentou o resultado 
da pesquisa, onde aparece em 
terceiro lugar, com 9,40% das 
intenções de votos.

Candidatos ao governo do RN e 
Senado comentam resultados 
obtidos na pesquisa Exatus

Primeiros colocados, 
Fátima Bezerra  e 

Carlos Eduardo 
Alves agradecem 

confiança do 
potiguar

“Frutos da 
dedicação e esforço 
destinados ao 
desenvolvimento 
do nosso Estado, 
como também de 
toda a população 
potiguar”

 “Estamos sendo 
vistos pela 
população do 
Rio Grande do 
Norte como uma 
candidatura 
que apresenta 
projetos viáveis e 
nós sabemos que 
podemos crescer 
ainda mais”

“Quem está em 2ª 
lugar e crescendo 
nas pesquisas 
é a população, 
que está cansada 
de promessas 
mentirosas, 
eu apenas 
disponibilizei o 
meu nome”

“Tenho profundo 
respeito pelos 
resultados 
apontados, pois 
entende que 
os dados dos 
levantamentos 
retratam o período 
em que a sondagem 
foi realizada”

Carlos Eduardo Alves
Candidato ao Senado

Danniel Morais
Candidato ao governo do RN

Styvenson Valentim
Senador e candidato ao RN

Fátima Bezerra
Governadora 

Os números da pesqui-
sa eleitoral feita pelo Ins-
tituto Exatus Consulto-

ria e Pesquisa, em parceria com 
o AGORA RN e divulgada nesta 
quinta-feira 11, foram bem rece-
bidos pelos candidatos ao gover-
no do Rio Grande do Norte e para 
o Senado Federal.

Primeira colocada na corrida 
para o Executivo estadual, com 
32,5% das intenções de votos, a 
governadora e candidata à ree-
leição Fátima Bezerra (PT) infor-
mou ao AGORA RN, nesta quin-
ta-feira 11, que “tem um pro-
fundo respeito pelos resultados 
apontados, pois entende que os 
dados dos levantamentos retra-
tam o período em que a sonda-
gem foi realizada”.

Segundo lugar na pesquisa 
para o governo, com 18,4%, o se-
nador Styvenson Valentim (Pode-
mos) comemorou os resultados 
positivos e afirmou que, quem 
ganha com o resultado do levan-
tamento é a população potiguar.

“A preocupação deve ser 
dos outros candidatos, que es-
tão usando estrutura partidária, 
apoios políticos, torrando o di-
nheiro na campanha. E eu, que 
estava ali na minha indecisão, 
sem saber se seria candidato ou 
não, lendo e analisando minhas 
coisas, estou em segundo lugar e 
crescendo nas pesquisas. Isso sig-
nifica que a população está can-
sada de promessas mentirosas. 
Eu apenas disponibilizei o meu 
nome”, afirmou.

Na avaliação de Styvenson, os 
números refletem a insatisfação 
dos eleitores com a classe políti-
ca atual. “Mas, podem dizer: ‘você 
não é político, Styvenson?’ E res-
pondo que, igual a eles, não. Eu 
não uso fundo eleitoral, não faço 
acordos políticos para dividir os 

bens do Estado, como, por exem-
plo, as secretarias. Não vejo pro-
blema algum em dizer a verdade 
do que precisa ser feito, nunca es-
condi que não tenho experiência 
administrativa, diferente de todos 
os outros que dizem ser expert em 
administração e só fizeram des-
graça ao Estado até hoje. Parece 
que a minha forma de ser, since-
ro, honesto e verdadeiro agrada as 
pessoas”, declarou o senador.

Já o ex-vice-governador Fá-
bio Dantas (SDD), que amarga 
a terceira colocação com 8,95% 
das intenções de votos, ao ser 
procurado pelo AGORA RN nes-
ta quinta-feira 11, limitou-se a 
dizer que, “meu pronunciamen-
to é que vou aguardar as empre-
sas com mais experiência em 
pesquisas para me pronunciar. 
Não estou me omitindo”.

Os candidatos Danniel Mo-
rais (Psol), que teve 2,75% das in-

tenções de votos; Clorisa Linha-
res (PMB), com 2,15% e Rosália 
Fernandes (PSTU), com 1,4%.

Segundo Danniel Morais, que 
aparece no terceiro levantamen-
to do Instituto Exatus, afirmou 
que estar em um quarto lugar na 
pesquisa para o governo do Esta-
do é positivo pois significa que o 
partido está sendo visto e reco-
nhecido pelos eleitores potigua-
res. ”É muito importante a gente 
ver uma pesquisa dessas, porque 
sabemos que estamos sendo vis-
tos pela população do Rio Gran-
de do Norte como uma candida-
tura que apresenta projetos viá-
veis e nós sabemos que podemos 
crescer ainda mais”, afirmou.

Para a pesquisa, foram en-
trevistadas duas mil pessoas, em 
60 cidades do Estado. A pesquisa 
foi registrada na Justiça Eleitoral 
sob os números BR-07073/2022 e 
RN-05987/2022.



É inacreditável e alarmante a 
violência que se instala de 
forma silenciosa em nosso 

Estado: crianças e adolescentes 
(de ambos os sexos), estão sub-
metidas no dia a dia, a mais per-
versa violência, a sexual.

A mídia do Estado tem anun-
ciado recentemente que a cada 
19 horas, uma criança ou adoles-
cente é estuprada. Só no primeiro 
semestre de 2022, revelam que, ao 
todo, foram violentadas sexual-
mente 118 crianças (0 a 11 anos) 
e 11 adolescentes (12 a 17 anos), 
um aumento de 4,5% em compa-
ração com o mesmo período do 
ano passado. Para além dos nú-
meros, devido à subnotificação, a 
Polícia Civil avalia que a realidade 
pode ser pior. Os dados são da Co-
ordenadoria de Informações Esta-
tísticas da Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social.

Infelizmente os pais, padras-

tos, irmãos, tios, primos, vizinhos 
e pessoas próximas das crianças 
e adolescentes, aproveitando-se, 
muitas vezes da confiança que 
gozam dentro do seio familiar, ao 
invés de lhes conferir amor, afe-
to e respeito, utilizam-se de me-
canismos nada condizentes para 
com a moral e os bons costumes 
sociais, passando a saciar a sua 
perversão sexual da forma mais 
inaceitável e desumana.

Devido à inexperiência e ima-
turidade que gozam as crianças e 
adolescentes, passam a ser presas 
fáceis diante de algozes inescru-
pulosos, sem qualquer piedade 
ou limite de maldade humana.

Afora as atividades criminosas 
ocorrerem nos próprios lares, ain-

da ocorre o assédio e a violência 
contra crianças em sinais de trân-
sito, onde são levadas por familia-
res para a mendicância. Temos, 
ainda, os adolescentes vítimas do 
teimoso turismo sexual dos “do-
larizados”, onde o poder público 
ainda atua acanhadamente, sob 
o argumento, muitas vezes, de 
que esse tipo de turismo é fruto de 
“desenvolvimento” econômico e 
divulgação turística.

Toda e qualquer violência con-
tra criança e adolescente deverá 
receber a reprimenda estatal. Ló-
gico que, alguns tecnocratas da 
administração pública poderão 
até dizer: “não podemos adivinhar 
o que ocorre nos lares”. Ora, não é 
preciso “adivinhar”, basta ver as 

manchetes policiais, as entradas 
em delegacias, as estatísticas. En-
fim, as políticas públicas de prote-
ção poderão ajudar a  esclarecer e 
proteger essas práticas tão nefas-
tas e que deixam marcas psicoló-
gicas de difícil reparação.

Conforme já dito no início, os 
crimes sexuais contra crianças e 
adolescentes estão sujeitos à in-
cidência de altas taxas de subno-
tificação, até porque, o agente cri-
minoso, muitas vezes é o próprio 
pai, padrasto ou amigo da família, 
e que se encontra, acima de qual-
quer suspeita, dificultando o en-
gajamento de um adulto para que 
os casos cheguem às autoridades, 
especialmente em situações onde 
não ficam vestígios de violência fí-

sica, apenas psicológica.
Crianças e adolescente de 

hoje, serão os adultos de ama-
nhã. O que poderá esperar a 
sociedade desses futuros adul-
tos, que foram seviciados e que 
se encontram mutilados por 
aqueles que tinham a obriga-
ção de protegê-los?

Enfim, há muito ainda para 
ser aperfeiçoado através das redes 
de proteção e criar instrumentos 
que garanta os direitos de crian-
ças e adolescentes, seja através da 
família, da escola, da sociedade e 
do próprio estado, e que precisa 
ser urgentemente fortalecido para 
que possamos, juntos, construir 
soluções viáveis, onde violência 
dessa natureza, possa ser extirpa-
da do nosso convívio social.

A violência sexual contra crianças e
adolescentes no Rio Grande do Norte
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Robério: “Precisamos escolher 
pessoas que estejam ao lado 
do povo”

REPRODUÇÃO

Jarbas Bezerra é Doutor em Edu-
cação pela UFRN e Juiz do TJRN

Artigo JARBAS BEZERRA
 jarbasbezerra10@gmail.com

Na avaliação de Robério Pau-
lino, o ex-ministro bolsonarista 
é um inimigo dos trabalhadores 
e do povo brasileiro. Ele faz refe-
rência à reforma trabalhista, cujo 
relator, à época, foi o então depu-
tado federal Rogério Marinho.

“O povo sabe que Rogério é um 
carrasco dos direitos trabalhistas. 
Por isso, ele amargou a derrota nas 
últimas eleições. Agora, volta tur-

binado pelo bolsonarismo, após 
ter feito parte de um governo que 
será lembrado pelas quase 700 
mil mortes por Covid-19 durante 
a pandemia, pelo negacionismo, 
pela volta da fome, pela fila do os-
so, e de tantas outras barbaridades 
e desumanidades cometidas por 
esta gestão”, ressaltou.

Segundo Robério Paulino, o 
candidato a governador Fábio 

Dantas (SDD) só foi escolhido 
para o posto por falta de alter-
nativa do campo conservador. 
“Ele foi o vice de Robinson Faria, 
uma das piores e mais tenebro-
sas gestões que já passaram por 
nosso Rio Grande do Norte. Co-
mo se isso não bastasse, se orgu-
lha em ter enviado nos dias em 
que assumiu como governador 
em exercício, um projeto de re-

forma administrativa à Assem-
bleia Legislativa, que sabemos 
bem quem seriam os prejudica-
dos por esta medida. O povo do 
Rio Grande do Norte não precisa 
reviver esse pesadelo”.

De acordo com Robério Pauli-
no, “Fábio Dantas e Rogério Ma-
rinho são políticos inimigos dos 
trabalhadores e das trabalhado-
ras. São pessoas que, quando ti-

veram a oportunidade, usaram o 
poder para apresentar projetos e 
medidas que visavam prejudica-
ram os mais sacrificados. O povo 
do RN precisa derrotar essa cha-
pa, mas isso não basta. É preciso 
se mobilizar, participar mais ati-
vamente da política e cobrar do 
poder público que as decisões 
levem em conta quem trabalha e 
produz”, pontuou.

“Rogério Marinho é inimigo dos trabalhadores brasileiros”

‘Rogério será lembrado pelo 
negacionismo, volta da fome 
e � la do osso’, a� rma Robério

Vereador analisa 
que suplente 
de Marinho 

representa a velha 
e conservadora 
elite brasileira

“Flávio Azevedo é repre-
sentante da velha e con-
servadora elite brasilei-

ra, que não tem nada a oferecer 
ao povo”, declarou o vereador de 
Natal, Robério Paulino (PSOL), 
ao avaliar o nome do empresário 
Flávio Azevedo (PL), primeiro su-
plente Rogério Marinho (PL) ao 
Senado Federal. O parlamentar 
lamentou e disse que o empresá-
rio é o “oposto” do que se espera 
para representar o Rio Grande do 
Norte no Congresso Nacional.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta quinta-feira 11, 
Robério Paulino destacou que há 

uma necessidade imensa de ele-
ger, para o Senado Federal, pesso-
as com valores progressistas, hu-
manistas, que conheçam de perto 
as dificuldades de um país tão de-
sigual como o Brasil. E que Flávio 
Azevedo é representante da velha e 
conservadora elite brasileira, “que 
não tem nada a oferecer ao povo”.

“Precisamos escolher pessoas 
que estejam ao lado do povo, que 
sintam a dor da população bra-
sileira de perto. Flávio Azevedo é 
um grande empresário, o oposto 
do que a gente deseja para uma 
casa que é conhecida por ser ex-
tremamente conservadora, co-

mo é o Senado federal”, afirmou.
Flávio Azevedo será o primeiro 

suplente e o vereador de Macaíba, 
Igor Targino (SDD), o segundo su-
plente de Rogério Marinho na cor-
rida eleitoral de outubro pela vaga 
no Senado Federal. Questionado a 
fazer uma avaliação sobre o nome 
de Igor Targino, o vereador de Na-
tal preferiu não emitir opinião.
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“Quem sabe conquista meu voto?”

ARQUIVO CMNAT

Ilha dos Ventos Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.428/0001-51 - NIRE 24300005245

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 18h, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos 
do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do 
lucro líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$5.531.428,74, que serão 
pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte forma; a) R$276.571,44 para a conta de 
reserva legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; b) R$1.382.857,19, a título de dividendo 
mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos 
acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias Renováveis S/A; e c) R$3.872.000,12 
para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) autorizar a 
Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas 
nesta assembleia pelo acionista. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social autorizado da Cia., que passará de 
R$15.203.100,00 para R$34.223.100,00, podendo ser representado por quantas ações forem necessárias para perfazer 
este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital social da Cia. de 
R$15.203.100,00 para R$34.223.100,00, com um aumento, portanto, de R$ 19.020.000,00, e a consequente emissão 
de 19.218.609 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,99 (noventa e nove 
centavos) por ação, totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) 
e totalmente integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante capitalização da totalidade 
dos AFACs existentes na Cia., constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do 
acionista da sociedade que não subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., 
o qual renúncia, neste ato, ao direito de preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido 
pelo art. 171 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o 
art. 5º do estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Art. 5º - O capital social autorizado 
da Cia. é de R$34.223.100,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e vinte e três mil e cem reais), representado por quantas 
ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. O capital social 
subscrito e totalmente integralizado é de R$34.223.100,00, representado por 34.580.409 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal. § 2º. A Cia. está autorizada a aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por meio de 
deliberação da Assembleia Geral da Cia., independente de reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da 
participação societária dos acionistas e de suas espécies de ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado 
mediante a conversão de dívida com seus acionistas, capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. § 3º. Em caso 
de aumento do capital social, aos acionistas se confere o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes 
ao aumento, na proporção do número de ações possuídas, observando o disposto no art. 171 da Lei nº 6.404/76 e suas 
alterações.” (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das 
deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia, inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da 
Cia.; (v) Consignar que permanecem inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que não foram 
expressamente modificados pela presente Assembleia Geral. Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano 
Marcondes Penido - Presidente; Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes: Ventos 
Potiguares Comercializadora de Energia S.A., Serveng Energias Renováveis S.A.. JUCERN Certifico o Registro em 
03/08/2022 sob nº 20220522065. Protocolo: 220522065 de 21/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Morro dos Ventos Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.386/0001-59 - NIRE 24300005261

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16/05/2022
Aos 16/05/2022, às 15h30, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos 
do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do 
lucro líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$13.289.515,55, que serão 
pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte forma: a) R$664.475,78 para a conta de 
reserva legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; b) R$3.322.378,89, a título de dividendo 
mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos 
acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias Renováveis S/A; e c) R$9.302.660,89 
para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação. (iv) autorizar a 
Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas 
acima nesta assembleia. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social autorizado da Cia., que passará de 
R$29.700.300,00 para R$71.980.300,00, podendo ser representado por quantas ações forem necessárias para perfazer 
este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital social da Cia. de 
R$29.700.300,00 para R$71.980.300,00, com um aumento, portanto, de R$ 42.280.000,00, e a consequente emissão 
de 43.707.066 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,97 por ação, 
totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente 
integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante capitalização da totalidade dos AFACs 
existentes na Cia., constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da 
sociedade que não subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual 
renúncia, neste ato, ao direito de preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo 
art. 171 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o art. 
5º do estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Art. 5º O capital social autorizado da 
Cia. é de R$71.980.300,00, representado por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. § Primeiro. O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$71.980.300,00, 
representado por 74.409.664 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § Segundo. A Cia. está autorizada a 
aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por meio de deliberação da Assembleia Geral da Cia., independente 
de reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da participação societária dos acionistas e de suas espécies 
de ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado mediante a conversão de dívida com seus acionistas, 
capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. § Terceiro. Em caso de aumento do capital social, aos acionistas se 
confere o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de 
ações possuídas, observando o disposto no Art. 171 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações”. (iv) autorizar a Diretoria da Cia. 
a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta 
assembleia, inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da Cia.; (v) Consignar que permanecem 
inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que não foram expressamente modificados pela presente 
Assembleia Geral. Nada mais. São Miguel do Gostoso/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; 
Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes:  Ventos Potiguares Comercializadora 
de Energia S.A.; Serveng Energias Renováveis S.A. JUCERN Certifico o Registro em 02/08/2022 sob nº 20220521484. 
Protocolo: 220521484 de 21/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Ponta do Vento Leste Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.480/0001-08 - NIRE 24300005253

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 18h30, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos 
Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos 
do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do 
lucro líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$11.786.188,01, que serão 
pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte forma: a) R$589.309,40 para a conta de 
reserva legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; b) R$2.946.547,00, a título de dividendo 
mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos 
acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias Renováveis S/A; e c) R$8.250.331,61 
para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) autorizar a 
Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas 
acima nesta assembleia. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social autorizado da Cia., que passará de 
R$26.450.028,02 para R$68.370.028,02, podendo ser representado por quantas ações forem necessárias para perfazer 
este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital social da Cia. de 
R$26.450.028,02 para R$68.370.028,02, com um aumento, portanto, de R$ 41.920.000,00, e a consequente emissão 
de 43.504.937 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,96 por ação, 
totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente 
integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante capitalização da totalidade dos AFACs 
existentes na Cia., constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da 
sociedade que não subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual 
renúncia, neste ato, ao direito de preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo 
art. 171 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o art. 
5º do estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Art. 5º. O capital social autorizado da 
Cia. é de R$68.370.028,02, representado por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. § 1º. O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$68.370.028,02, 
representado por 70.954.815  ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 2º. A Cia. está autorizada a aumentar 
o capital social até o limite descrito no caput, por meio de deliberação da Assembleia Geral da Cia., independente de 
reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da participação societária dos acionistas e de suas espécies de 
ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado mediante a conversão de dívida com seus acionistas, 
capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. § 3º. Em caso de aumento do capital social, aos acionistas se confere 
o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de ações 
possuídas, observando o disposto no Art. 171 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações.” (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a 
praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia, 
inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da Cia.; (v) Consignar que permanecem inalterados os 
demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que não foram expressamente modificados pela presente Assembleia Geral. 
Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente. Melissa Sualdini Ferrari 
de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes: Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A.; Serveng 
Energias Renováveis S.A. JUCERN Certifico o Registro em 02/08/2022 sob nº 20220521387. Protocolo: 220521387 de 
21/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Pontal do Nordeste Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.415/0001-82 - NIRE 24300005326

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 19hs, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos 
do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do 
lucro líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$6.957.042,46, que serão 
pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte forma: a) R$347.852,12 para a conta de 
reserva legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; b) R$1.266.644,12, a título de dividendo 
mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos 
acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias Renováveis S/A; e c) R$5.342.546,22 
para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação. (iv) autorizar a 
Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas 
nesta assembleia pelo acionista. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social autorizado da Cia., que passará de 
R$17.604.349,90 para R$43.714.349,90, podendo ser representado por quantas ações forem necessárias para perfazer 
este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital social da Cia. de 
R$17.604.349,90 para R$43.714.349,90, com um aumento, portanto, de R$ 26.110.000,00, e a consequente emissão 
de 26.416.089 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,99 por ação, 
totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente 
integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante capitalização da totalidade dos AFACs 
existentes na Cia., constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da 
sociedade que não subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual 
renúncia, neste ato, ao direito de preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo 
art. 171 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o art. 
5º do estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Art. 5º O capital social autorizado da 
Cia. é de R$43.714.349,90, representado por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. § 1º. O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$43.714.349,90, 
representado por 44.226.757 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 2º. A Cia. está autorizada a aumentar o 
capital social até o limite descrito no caput, por meio de deliberação da Assembleia Geral da Cia., independente de 
reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da participação societária dos acionistas e de suas espécies de 
ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado mediante a conversão de dívida com seus acionistas, 
capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. § 3º. Em caso de aumento do capital social, aos acionistas se confere 
o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de ações 
possuídas, observando o disposto no Art. 171 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações. (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a 
praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia, 
inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da Cia.; (v) Consignar que permanecem inalterados os 
demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que não foram expressamente modificados pela presente Assembleia Geral. 
Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; Melissa Sualdini Ferrari 
de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes: Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A.. JUCERN 
Certifico o Registro em 02/08/2022 sob nº 20220522120. Protocolo: 220522120 de 21/07/2022. Denys de Miranda 
Barreto - Secretário-Geral.

Torres de São Miguel Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.491/0001-98 - NIRE 24300005270

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16/05/2022
Aos 16/05/2022, às 16:00h, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações Unânimes: 
Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do artigo 130, § 1º 
da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício 
social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$5.468.432,85, que serão pagos conforme a disponibilidade de 
recursos financeiros da Cia., da seguinte forma: a) R$273.421,64 para a conta de reserva legal da Cia., nos termos do artigo 193 
da Lei das Sociedades por Ações; b) R$1.367.108,21, a título de dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos 
termos da LSA e no Estatuto Social, aos acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias 
Renováveis S/A; e c) R$3.827.903,00 para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para 
futura destinação; (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das 
deliberações propostas e aprovadas acima nesta assembleia pelo acionista. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social 
autorizado da Cia., que passará de R$16.446.937,86, para R$35.096.937,86, podendo ser representado por quantas ações 
forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital 
social da Cia. de R$16.446.937,86, para R$35.096.937,86, com um aumento, portanto, de R$ 18.650.000,00, e a consequente 
emissão de 19.476.269 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,96 por ação, 
totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente integralizadas, 
nesta data, conforme Boletim de Subscrição, mediante capitalização da totalidade dos AFACs existentes na Cia., constante do 
Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da sociedade que não subscreveu ações no 
aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual renúncia, neste ato, ao direito de preferência na 
subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo artigo 171 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações; e (iii) 
em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o artigo 5º do estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a 
seguinte e nova redação: “Artigo 5º. O capital social autorizado da Cia. é de R$35.096.937,86, representado por quantas ações 
forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º. O capital social subscrito e 
totalmente integralizado é de R$35.096.937,86, representado por 36.651.650 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
§2º. A Cia. está autorizada a aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por meio de deliberação da Assembleia 
Geral da Cia., independente de reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da participação societária dos 
acionistas e de suas espécies de ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado mediante a conversão de dívida com 
seus acionistas, capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. §3º. Em caso de aumento do capital social, aos acionistas 
se confere o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de ações 
possuídas, observando o disposto no Artigo 171 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações. (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar 
todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia, inclusive 
providenciar a devida escrituração nos livros societários da Cia.; (v) Consignar que permanecem inalterados os demais dispositivos 
do Estatuto Social da Cia. que não foram expressamente modificados pela presente Assembleia Geral. Nada mais. Pedra Grande/
RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. JUCERN 
Certifico o Registro em 02/08/2022 sob nº 20220516979. Protocolo: 220516979 de 21/07/2022. Denys de Miranda 
Barreto - Secretário-Geral.

Torres de Pedra Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.463/0001-70 - NIRE 24300005288

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 20hs, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Instalada a Assembleia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, 
reservas ou restrições, o quanto segue: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário 
das deliberações, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da 
administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor 
total de R$11.838.464,75, que serão pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte 
forma: a) R$591.923,24 para a conta de reserva legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; 
b) R$2.959.616,19, a título de dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng 
Energias Renováveis S/A; e c) R$8.286.925,33 para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva 
de lucros para futura destinação. (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e 
implementação das deliberações propostas e aprovadas acima nesta assembleia. Em AGE: (i) aprovar o aumento do 
capital social autorizado da Cia., que passará de R$27.053.200,00 para R$68.443.200,00, podendo ser representado 
por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) 
aprovar o aumento do capital social da Cia. de R$27.053.200,00 para R$68.443.200,00, com um aumento, portanto, 
de R$ 41.390.000,00, e a consequente emissão de 43.018.911 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
ao preço de emissão de R$0,96 por ação, totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. 
(“Ventos Potiguares”) e totalmente integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante 
capitalização da totalidade dos AFACs existentes na Cia., constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com 
a devida anuência do acionista da sociedade que não subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng 
Energias Renováveis S.A., o qual renúncia, neste ato, ao direito de preferência na subscrição de ações em aumentos 
de capital que lhes é conferido pelo art. 171 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação 
aprovada acima, fica modificado o art. 5º do estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: 
“Art. 5º. O capital social autorizado da Cia. é de R$68.443.200,00, representado por quantas ações forem necessárias 
para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. O capital social subscrito e totalmente 
integralizado é de R$68.443.200,00, representado por 68.448.200 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 2º. 
A Cia. está autorizada a aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por meio de deliberação da Assembleia 
Geral da Cia., independente de reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da participação societária dos 
acionistas e de suas espécies de ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado mediante a conversão de 
dívida com seus acionistas, capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. § 3º. Em caso de aumento do capital 
social, aos acionistas se confere o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na 
proporção do número de ações possuídas, observando o disposto no Art. 171 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações.”; 
(iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações 
propostas e aprovadas nesta assembleia, inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da Cia.; (v) 
Consignar que permanecem inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que não foram expressamente 
modificados pela presente Assembleia Geral. Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/ 2022. Thadeu Luciano Marcondes 
Penido - Presidente; Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes: Ventos Potiguares 
Comercializadora de Energia S.A.; Serveng Energias Renováveis S.A. JUCERN Certifico o Registro em 09/08/2022 
sob nº 20220517584. Protocolo: 220517584 de 21/07/20222. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Sugestão

Cícero Martins 
fala para Fábio 
Dantas devolver 
salários que 
recebeu como 
vice-governador

“Fábio Dantas precisa 
devolver seus venci-
mentos referentes à 

vice-governadoria”, afirmou 
o ex-vereador Cícero Martins 
(PP), ao criticar a fala do can-
didato ao governo do RN, Fá-
bio Dantas (SDD), que negou 
por diversas vezes, no 1º deba-
te dos governadoráveis feito 
pela Band Natal neste domin-
go 7, ter participação da ges-
tão Robinson Faria entre 2014 
e 2018, em uma tentativa de 
se desvencilhar da imagem do 
ex-governador.

“Não estou desconfiando 
dele, apenas entendo que, por 
dever de justiça, ele deve ao 
Estado o que recebeu, afinal, 
ele não interferiu em nada. In-
clusive, já dá até para questio-
nar a necessidade do vice-go-
vernador no processo eleito-
ral. Caso ele tenha esse gesto 
nobre, quem sabe conquista 
até meu voto?”, afirmou Cíce-
ro, ao AGORA RN, nesta quin-
ta-feira 11.

Durante o debate, Fábio 
Dantas teve dificuldades de 
expor ações propositivas para 
o Estado, em razão de ter si-
do vice-governador da gestão 
passada, encerrada com mais 
de 80% de reprovação popu-
lar e disparou: “Não era vice 
de Robinson. Era vice do Rio 
Grande do Norte”.

Nas redes sociais, inter-
nautas relembraram a parti-
cipação de Fábio na gestão 
anterior, quando, entre 20 
de fevereiro e 3 de março de 
2017, Fábio governou o Esta-
do e encaminhou mensagens 
do Executivo para aprovação 
da Assembleia, durante uma 
viagem internacional de Ro-
binson Faria.



É inacreditável e alarmante a 
violência que se instala de 
forma silenciosa em nosso 

Estado: crianças e adolescentes 
(de ambos os sexos), estão sub-
metidas no dia a dia, a mais per-
versa violência, a sexual.

A mídia do Estado tem anun-
ciado recentemente que a cada 
19 horas, uma criança ou adoles-
cente é estuprada. Só no primeiro 
semestre de 2022, revelam que, ao 
todo, foram violentadas sexual-
mente 118 crianças (0 a 11 anos) 
e 11 adolescentes (12 a 17 anos), 
um aumento de 4,5% em compa-
ração com o mesmo período do 
ano passado. Para além dos nú-
meros, devido à subnotificação, a 
Polícia Civil avalia que a realidade 
pode ser pior. Os dados são da Co-
ordenadoria de Informações Esta-
tísticas da Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social.

Infelizmente os pais, padras-

tos, irmãos, tios, primos, vizinhos 
e pessoas próximas das crianças 
e adolescentes, aproveitando-se, 
muitas vezes da confiança que 
gozam dentro do seio familiar, ao 
invés de lhes conferir amor, afe-
to e respeito, utilizam-se de me-
canismos nada condizentes para 
com a moral e os bons costumes 
sociais, passando a saciar a sua 
perversão sexual da forma mais 
inaceitável e desumana.

Devido à inexperiência e ima-
turidade que gozam as crianças e 
adolescentes, passam a ser presas 
fáceis diante de algozes inescru-
pulosos, sem qualquer piedade 
ou limite de maldade humana.

Afora as atividades criminosas 
ocorrerem nos próprios lares, ain-

da ocorre o assédio e a violência 
contra crianças em sinais de trân-
sito, onde são levadas por familia-
res para a mendicância. Temos, 
ainda, os adolescentes vítimas do 
teimoso turismo sexual dos “do-
larizados”, onde o poder público 
ainda atua acanhadamente, sob 
o argumento, muitas vezes, de 
que esse tipo de turismo é fruto de 
“desenvolvimento” econômico e 
divulgação turística.

Toda e qualquer violência con-
tra criança e adolescente deverá 
receber a reprimenda estatal. Ló-
gico que, alguns tecnocratas da 
administração pública poderão 
até dizer: “não podemos adivinhar 
o que ocorre nos lares”. Ora, não é 
preciso “adivinhar”, basta ver as 

manchetes policiais, as entradas 
em delegacias, as estatísticas. En-
fim, as políticas públicas de prote-
ção poderão ajudar a  esclarecer e 
proteger essas práticas tão nefas-
tas e que deixam marcas psicoló-
gicas de difícil reparação.

Conforme já dito no início, os 
crimes sexuais contra crianças e 
adolescentes estão sujeitos à in-
cidência de altas taxas de subno-
tificação, até porque, o agente cri-
minoso, muitas vezes é o próprio 
pai, padrasto ou amigo da família, 
e que se encontra, acima de qual-
quer suspeita, dificultando o en-
gajamento de um adulto para que 
os casos cheguem às autoridades, 
especialmente em situações onde 
não ficam vestígios de violência fí-

sica, apenas psicológica.
Crianças e adolescente de 

hoje, serão os adultos de ama-
nhã. O que poderá esperar a 
sociedade desses futuros adul-
tos, que foram seviciados e que 
se encontram mutilados por 
aqueles que tinham a obriga-
ção de protegê-los?

Enfim, há muito ainda para 
ser aperfeiçoado através das redes 
de proteção e criar instrumentos 
que garanta os direitos de crian-
ças e adolescentes, seja através da 
família, da escola, da sociedade e 
do próprio estado, e que precisa 
ser urgentemente fortalecido para 
que possamos, juntos, construir 
soluções viáveis, onde violência 
dessa natureza, possa ser extirpa-
da do nosso convívio social.

A violência sexual contra crianças e
adolescentes no Rio Grande do Norte
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Robério: “Precisamos escolher 
pessoas que estejam ao lado 
do povo”

REPRODUÇÃO

Jarbas Bezerra é Doutor em Edu-
cação pela UFRN e Juiz do TJRN

Artigo JARBAS BEZERRA
 jarbasbezerra10@gmail.com

Na avaliação de Robério Pau-
lino, o ex-ministro bolsonarista 
é um inimigo dos trabalhadores 
e do povo brasileiro. Ele faz refe-
rência à reforma trabalhista, cujo 
relator, à época, foi o então depu-
tado federal Rogério Marinho.

“O povo sabe que Rogério é um 
carrasco dos direitos trabalhistas. 
Por isso, ele amargou a derrota nas 
últimas eleições. Agora, volta tur-

binado pelo bolsonarismo, após 
ter feito parte de um governo que 
será lembrado pelas quase 700 
mil mortes por Covid-19 durante 
a pandemia, pelo negacionismo, 
pela volta da fome, pela fila do os-
so, e de tantas outras barbaridades 
e desumanidades cometidas por 
esta gestão”, ressaltou.

Segundo Robério Paulino, o 
candidato a governador Fábio 

Dantas (SDD) só foi escolhido 
para o posto por falta de alter-
nativa do campo conservador. 
“Ele foi o vice de Robinson Faria, 
uma das piores e mais tenebro-
sas gestões que já passaram por 
nosso Rio Grande do Norte. Co-
mo se isso não bastasse, se orgu-
lha em ter enviado nos dias em 
que assumiu como governador 
em exercício, um projeto de re-

forma administrativa à Assem-
bleia Legislativa, que sabemos 
bem quem seriam os prejudica-
dos por esta medida. O povo do 
Rio Grande do Norte não precisa 
reviver esse pesadelo”.

De acordo com Robério Pauli-
no, “Fábio Dantas e Rogério Ma-
rinho são políticos inimigos dos 
trabalhadores e das trabalhado-
ras. São pessoas que, quando ti-

veram a oportunidade, usaram o 
poder para apresentar projetos e 
medidas que visavam prejudica-
ram os mais sacrificados. O povo 
do RN precisa derrotar essa cha-
pa, mas isso não basta. É preciso 
se mobilizar, participar mais ati-
vamente da política e cobrar do 
poder público que as decisões 
levem em conta quem trabalha e 
produz”, pontuou.

“Rogério Marinho é inimigo dos trabalhadores brasileiros”

‘Rogério será lembrado pelo 
negacionismo, volta da fome 
e � la do osso’, a� rma Robério

Vereador analisa 
que suplente 
de Marinho 

representa a velha 
e conservadora 
elite brasileira

“Flávio Azevedo é repre-
sentante da velha e con-
servadora elite brasilei-

ra, que não tem nada a oferecer 
ao povo”, declarou o vereador de 
Natal, Robério Paulino (PSOL), 
ao avaliar o nome do empresário 
Flávio Azevedo (PL), primeiro su-
plente Rogério Marinho (PL) ao 
Senado Federal. O parlamentar 
lamentou e disse que o empresá-
rio é o “oposto” do que se espera 
para representar o Rio Grande do 
Norte no Congresso Nacional.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta quinta-feira 11, 
Robério Paulino destacou que há 

uma necessidade imensa de ele-
ger, para o Senado Federal, pesso-
as com valores progressistas, hu-
manistas, que conheçam de perto 
as dificuldades de um país tão de-
sigual como o Brasil. E que Flávio 
Azevedo é representante da velha e 
conservadora elite brasileira, “que 
não tem nada a oferecer ao povo”.

“Precisamos escolher pessoas 
que estejam ao lado do povo, que 
sintam a dor da população bra-
sileira de perto. Flávio Azevedo é 
um grande empresário, o oposto 
do que a gente deseja para uma 
casa que é conhecida por ser ex-
tremamente conservadora, co-

mo é o Senado federal”, afirmou.
Flávio Azevedo será o primeiro 

suplente e o vereador de Macaíba, 
Igor Targino (SDD), o segundo su-
plente de Rogério Marinho na cor-
rida eleitoral de outubro pela vaga 
no Senado Federal. Questionado a 
fazer uma avaliação sobre o nome 
de Igor Targino, o vereador de Na-
tal preferiu não emitir opinião.
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“Quem sabe conquista meu voto?”

ARQUIVO CMNAT

Ilha dos Ventos Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.428/0001-51 - NIRE 24300005245

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 18h, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos 
do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do 
lucro líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$5.531.428,74, que serão 
pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte forma; a) R$276.571,44 para a conta de 
reserva legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; b) R$1.382.857,19, a título de dividendo 
mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos 
acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias Renováveis S/A; e c) R$3.872.000,12 
para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) autorizar a 
Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas 
nesta assembleia pelo acionista. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social autorizado da Cia., que passará de 
R$15.203.100,00 para R$34.223.100,00, podendo ser representado por quantas ações forem necessárias para perfazer 
este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital social da Cia. de 
R$15.203.100,00 para R$34.223.100,00, com um aumento, portanto, de R$ 19.020.000,00, e a consequente emissão 
de 19.218.609 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,99 (noventa e nove 
centavos) por ação, totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) 
e totalmente integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante capitalização da totalidade 
dos AFACs existentes na Cia., constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do 
acionista da sociedade que não subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., 
o qual renúncia, neste ato, ao direito de preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido 
pelo art. 171 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o 
art. 5º do estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Art. 5º - O capital social autorizado 
da Cia. é de R$34.223.100,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e vinte e três mil e cem reais), representado por quantas 
ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. O capital social 
subscrito e totalmente integralizado é de R$34.223.100,00, representado por 34.580.409 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal. § 2º. A Cia. está autorizada a aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por meio de 
deliberação da Assembleia Geral da Cia., independente de reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da 
participação societária dos acionistas e de suas espécies de ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado 
mediante a conversão de dívida com seus acionistas, capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. § 3º. Em caso 
de aumento do capital social, aos acionistas se confere o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes 
ao aumento, na proporção do número de ações possuídas, observando o disposto no art. 171 da Lei nº 6.404/76 e suas 
alterações.” (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das 
deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia, inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da 
Cia.; (v) Consignar que permanecem inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que não foram 
expressamente modificados pela presente Assembleia Geral. Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano 
Marcondes Penido - Presidente; Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes: Ventos 
Potiguares Comercializadora de Energia S.A., Serveng Energias Renováveis S.A.. JUCERN Certifico o Registro em 
03/08/2022 sob nº 20220522065. Protocolo: 220522065 de 21/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Morro dos Ventos Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.386/0001-59 - NIRE 24300005261

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16/05/2022
Aos 16/05/2022, às 15h30, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos 
do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do 
lucro líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$13.289.515,55, que serão 
pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte forma: a) R$664.475,78 para a conta de 
reserva legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; b) R$3.322.378,89, a título de dividendo 
mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos 
acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias Renováveis S/A; e c) R$9.302.660,89 
para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação. (iv) autorizar a 
Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas 
acima nesta assembleia. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social autorizado da Cia., que passará de 
R$29.700.300,00 para R$71.980.300,00, podendo ser representado por quantas ações forem necessárias para perfazer 
este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital social da Cia. de 
R$29.700.300,00 para R$71.980.300,00, com um aumento, portanto, de R$ 42.280.000,00, e a consequente emissão 
de 43.707.066 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,97 por ação, 
totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente 
integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante capitalização da totalidade dos AFACs 
existentes na Cia., constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da 
sociedade que não subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual 
renúncia, neste ato, ao direito de preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo 
art. 171 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o art. 
5º do estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Art. 5º O capital social autorizado da 
Cia. é de R$71.980.300,00, representado por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. § Primeiro. O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$71.980.300,00, 
representado por 74.409.664 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § Segundo. A Cia. está autorizada a 
aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por meio de deliberação da Assembleia Geral da Cia., independente 
de reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da participação societária dos acionistas e de suas espécies 
de ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado mediante a conversão de dívida com seus acionistas, 
capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. § Terceiro. Em caso de aumento do capital social, aos acionistas se 
confere o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de 
ações possuídas, observando o disposto no Art. 171 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações”. (iv) autorizar a Diretoria da Cia. 
a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta 
assembleia, inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da Cia.; (v) Consignar que permanecem 
inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que não foram expressamente modificados pela presente 
Assembleia Geral. Nada mais. São Miguel do Gostoso/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; 
Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes:  Ventos Potiguares Comercializadora 
de Energia S.A.; Serveng Energias Renováveis S.A. JUCERN Certifico o Registro em 02/08/2022 sob nº 20220521484. 
Protocolo: 220521484 de 21/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Ponta do Vento Leste Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.480/0001-08 - NIRE 24300005253

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 18h30, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos 
Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos 
do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do 
lucro líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$11.786.188,01, que serão 
pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte forma: a) R$589.309,40 para a conta de 
reserva legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; b) R$2.946.547,00, a título de dividendo 
mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos 
acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias Renováveis S/A; e c) R$8.250.331,61 
para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) autorizar a 
Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas 
acima nesta assembleia. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social autorizado da Cia., que passará de 
R$26.450.028,02 para R$68.370.028,02, podendo ser representado por quantas ações forem necessárias para perfazer 
este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital social da Cia. de 
R$26.450.028,02 para R$68.370.028,02, com um aumento, portanto, de R$ 41.920.000,00, e a consequente emissão 
de 43.504.937 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,96 por ação, 
totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente 
integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante capitalização da totalidade dos AFACs 
existentes na Cia., constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da 
sociedade que não subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual 
renúncia, neste ato, ao direito de preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo 
art. 171 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o art. 
5º do estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Art. 5º. O capital social autorizado da 
Cia. é de R$68.370.028,02, representado por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. § 1º. O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$68.370.028,02, 
representado por 70.954.815  ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 2º. A Cia. está autorizada a aumentar 
o capital social até o limite descrito no caput, por meio de deliberação da Assembleia Geral da Cia., independente de 
reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da participação societária dos acionistas e de suas espécies de 
ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado mediante a conversão de dívida com seus acionistas, 
capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. § 3º. Em caso de aumento do capital social, aos acionistas se confere 
o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de ações 
possuídas, observando o disposto no Art. 171 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações.” (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a 
praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia, 
inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da Cia.; (v) Consignar que permanecem inalterados os 
demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que não foram expressamente modificados pela presente Assembleia Geral. 
Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente. Melissa Sualdini Ferrari 
de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes: Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A.; Serveng 
Energias Renováveis S.A. JUCERN Certifico o Registro em 02/08/2022 sob nº 20220521387. Protocolo: 220521387 de 
21/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Pontal do Nordeste Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.415/0001-82 - NIRE 24300005326

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 19hs, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos 
do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do 
lucro líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$6.957.042,46, que serão 
pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte forma: a) R$347.852,12 para a conta de 
reserva legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; b) R$1.266.644,12, a título de dividendo 
mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos 
acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias Renováveis S/A; e c) R$5.342.546,22 
para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação. (iv) autorizar a 
Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas 
nesta assembleia pelo acionista. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social autorizado da Cia., que passará de 
R$17.604.349,90 para R$43.714.349,90, podendo ser representado por quantas ações forem necessárias para perfazer 
este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital social da Cia. de 
R$17.604.349,90 para R$43.714.349,90, com um aumento, portanto, de R$ 26.110.000,00, e a consequente emissão 
de 26.416.089 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,99 por ação, 
totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente 
integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante capitalização da totalidade dos AFACs 
existentes na Cia., constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da 
sociedade que não subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual 
renúncia, neste ato, ao direito de preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo 
art. 171 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o art. 
5º do estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Art. 5º O capital social autorizado da 
Cia. é de R$43.714.349,90, representado por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. § 1º. O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$43.714.349,90, 
representado por 44.226.757 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 2º. A Cia. está autorizada a aumentar o 
capital social até o limite descrito no caput, por meio de deliberação da Assembleia Geral da Cia., independente de 
reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da participação societária dos acionistas e de suas espécies de 
ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado mediante a conversão de dívida com seus acionistas, 
capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. § 3º. Em caso de aumento do capital social, aos acionistas se confere 
o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de ações 
possuídas, observando o disposto no Art. 171 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações. (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a 
praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia, 
inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da Cia.; (v) Consignar que permanecem inalterados os 
demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que não foram expressamente modificados pela presente Assembleia Geral. 
Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; Melissa Sualdini Ferrari 
de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes: Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A.. JUCERN 
Certifico o Registro em 02/08/2022 sob nº 20220522120. Protocolo: 220522120 de 21/07/2022. Denys de Miranda 
Barreto - Secretário-Geral.

Torres de São Miguel Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.491/0001-98 - NIRE 24300005270

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16/05/2022
Aos 16/05/2022, às 16:00h, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações Unânimes: 
Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do artigo 130, § 1º 
da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício 
social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$5.468.432,85, que serão pagos conforme a disponibilidade de 
recursos financeiros da Cia., da seguinte forma: a) R$273.421,64 para a conta de reserva legal da Cia., nos termos do artigo 193 
da Lei das Sociedades por Ações; b) R$1.367.108,21, a título de dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos 
termos da LSA e no Estatuto Social, aos acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias 
Renováveis S/A; e c) R$3.827.903,00 para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para 
futura destinação; (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das 
deliberações propostas e aprovadas acima nesta assembleia pelo acionista. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social 
autorizado da Cia., que passará de R$16.446.937,86, para R$35.096.937,86, podendo ser representado por quantas ações 
forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital 
social da Cia. de R$16.446.937,86, para R$35.096.937,86, com um aumento, portanto, de R$ 18.650.000,00, e a consequente 
emissão de 19.476.269 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,96 por ação, 
totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente integralizadas, 
nesta data, conforme Boletim de Subscrição, mediante capitalização da totalidade dos AFACs existentes na Cia., constante do 
Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da sociedade que não subscreveu ações no 
aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual renúncia, neste ato, ao direito de preferência na 
subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo artigo 171 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações; e (iii) 
em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o artigo 5º do estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a 
seguinte e nova redação: “Artigo 5º. O capital social autorizado da Cia. é de R$35.096.937,86, representado por quantas ações 
forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º. O capital social subscrito e 
totalmente integralizado é de R$35.096.937,86, representado por 36.651.650 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
§2º. A Cia. está autorizada a aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por meio de deliberação da Assembleia 
Geral da Cia., independente de reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da participação societária dos 
acionistas e de suas espécies de ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado mediante a conversão de dívida com 
seus acionistas, capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. §3º. Em caso de aumento do capital social, aos acionistas 
se confere o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de ações 
possuídas, observando o disposto no Artigo 171 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações. (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar 
todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia, inclusive 
providenciar a devida escrituração nos livros societários da Cia.; (v) Consignar que permanecem inalterados os demais dispositivos 
do Estatuto Social da Cia. que não foram expressamente modificados pela presente Assembleia Geral. Nada mais. Pedra Grande/
RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. JUCERN 
Certifico o Registro em 02/08/2022 sob nº 20220516979. Protocolo: 220516979 de 21/07/2022. Denys de Miranda 
Barreto - Secretário-Geral.

Torres de Pedra Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.463/0001-70 - NIRE 24300005288

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 20hs, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Instalada a Assembleia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, 
reservas ou restrições, o quanto segue: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário 
das deliberações, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da 
administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor 
total de R$11.838.464,75, que serão pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte 
forma: a) R$591.923,24 para a conta de reserva legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; 
b) R$2.959.616,19, a título de dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng 
Energias Renováveis S/A; e c) R$8.286.925,33 para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva 
de lucros para futura destinação. (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e 
implementação das deliberações propostas e aprovadas acima nesta assembleia. Em AGE: (i) aprovar o aumento do 
capital social autorizado da Cia., que passará de R$27.053.200,00 para R$68.443.200,00, podendo ser representado 
por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) 
aprovar o aumento do capital social da Cia. de R$27.053.200,00 para R$68.443.200,00, com um aumento, portanto, 
de R$ 41.390.000,00, e a consequente emissão de 43.018.911 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
ao preço de emissão de R$0,96 por ação, totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. 
(“Ventos Potiguares”) e totalmente integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante 
capitalização da totalidade dos AFACs existentes na Cia., constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com 
a devida anuência do acionista da sociedade que não subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng 
Energias Renováveis S.A., o qual renúncia, neste ato, ao direito de preferência na subscrição de ações em aumentos 
de capital que lhes é conferido pelo art. 171 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação 
aprovada acima, fica modificado o art. 5º do estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: 
“Art. 5º. O capital social autorizado da Cia. é de R$68.443.200,00, representado por quantas ações forem necessárias 
para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. O capital social subscrito e totalmente 
integralizado é de R$68.443.200,00, representado por 68.448.200 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 2º. 
A Cia. está autorizada a aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por meio de deliberação da Assembleia 
Geral da Cia., independente de reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da participação societária dos 
acionistas e de suas espécies de ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado mediante a conversão de 
dívida com seus acionistas, capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. § 3º. Em caso de aumento do capital 
social, aos acionistas se confere o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na 
proporção do número de ações possuídas, observando o disposto no Art. 171 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações.”; 
(iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações 
propostas e aprovadas nesta assembleia, inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da Cia.; (v) 
Consignar que permanecem inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que não foram expressamente 
modificados pela presente Assembleia Geral. Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/ 2022. Thadeu Luciano Marcondes 
Penido - Presidente; Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes: Ventos Potiguares 
Comercializadora de Energia S.A.; Serveng Energias Renováveis S.A. JUCERN Certifico o Registro em 09/08/2022 
sob nº 20220517584. Protocolo: 220517584 de 21/07/20222. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Sugestão

Cícero Martins 
fala para Fábio 
Dantas devolver 
salários que 
recebeu como 
vice-governador

“Fábio Dantas precisa 
devolver seus venci-
mentos referentes à 

vice-governadoria”, afirmou 
o ex-vereador Cícero Martins 
(PP), ao criticar a fala do can-
didato ao governo do RN, Fá-
bio Dantas (SDD), que negou 
por diversas vezes, no 1º deba-
te dos governadoráveis feito 
pela Band Natal neste domin-
go 7, ter participação da ges-
tão Robinson Faria entre 2014 
e 2018, em uma tentativa de 
se desvencilhar da imagem do 
ex-governador.

“Não estou desconfiando 
dele, apenas entendo que, por 
dever de justiça, ele deve ao 
Estado o que recebeu, afinal, 
ele não interferiu em nada. In-
clusive, já dá até para questio-
nar a necessidade do vice-go-
vernador no processo eleito-
ral. Caso ele tenha esse gesto 
nobre, quem sabe conquista 
até meu voto?”, afirmou Cíce-
ro, ao AGORA RN, nesta quin-
ta-feira 11.

Durante o debate, Fábio 
Dantas teve dificuldades de 
expor ações propositivas para 
o Estado, em razão de ter si-
do vice-governador da gestão 
passada, encerrada com mais 
de 80% de reprovação popu-
lar e disparou: “Não era vice 
de Robinson. Era vice do Rio 
Grande do Norte”.

Nas redes sociais, inter-
nautas relembraram a parti-
cipação de Fábio na gestão 
anterior, quando, entre 20 
de fevereiro e 3 de março de 
2017, Fábio governou o Esta-
do e encaminhou mensagens 
do Executivo para aprovação 
da Assembleia, durante uma 
viagem internacional de Ro-
binson Faria.
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FIERN

 Amaro Sales lembrou 
que a ideia é de que 
o MAIS RN funcione 
em integração com o 
observatório

Diretores ressaltam importância da 
cooperação e inserção na rede da CNI

Para o 1º tesoureiro da FIERN, 
Roberto Serquiz, o MAIS RN vive 
um momento importante na ali-
mentação de dados com os ter-
mos de cooperação, que já foram 
assinados com vários órgãos e 
instituições. “É uma coisa nossa, 
do RN, pelo relacionamento que 
existe com diversos órgãos como 
os ligados à questão ambiental, e 
também como q Secretaria de Tri-
butação, que vão ajudar nesse tra-
balho de modelo único”, afirmou.

Márcio Guerra elogiou a 
FIERN nesse aspecto. “Vocês 

têm um avanço em relação a ou-
tras Federações. A relação que a 
FIERN tem com a Secretaria de 
Fazenda [no caso do RN, a Tri-
butação] em buscar solução, ter 
acesso a dados deles. Em outros 
estados não se consegue abrir es-
se diálogo”, analisou.

O diretor 2º secretário Djal-
ma Barbosa da Cunha Júnior per-
guntou se a entrada no metaver-
so seria uma tendência. O geren-
te do observatório comentou que 
isso é uma transição. “Teu am-
biente tecnológico dá habilitação 

para ir ao virtual definitivamente. 
É inevitável. Os negócios estão in-
do para esse caminho”, afirmou.

O diretor do MAIS RN, Mar-
celo Rosado, questionou se esse 
momento com o observatório se-
ria também uma espécie de tran-
sição para o metaverso, ou como 
chamou, “uma nova dimensão 
em que o mundo está entrando”. 
Guerra respondeu que o observa-
tório já tem um ambiente no me-
taverso. “Essa é a oportunidade. 
O projeto físico do ambiente já 
tem que prever algumas tecnolo-

gias que vão facilitar”, disse. 

URGÊNCIA E COMPROMISSO. 
Já o coordenador do MAIS RN, Jo-
sé Bezerra Marinho, alertou que o 
RN tem o senso de urgência diante 
do ambiente de desenvolvimento 
econômico que se desenha atual-
mente, e há coisas que não se po-
de esperar. “Quando a gente fala 
no compromisso com a socieda-
de, é preciso considerar que esta-
mos com a retomada dos investi-
mentos em petróleo e gás; chegada 
da transposição ao Rio Grande do 
Norte; e, ao mesmo tempo, a ques-
tão da energia renovável. Se somar 
tudo isso, este momento é ímpar e 
não podemos perder”, declarou.

Marinho sugeriu duas condu-
ções paralelas, harmônicas e in-
tegradas: uma é lidar com a rea-

lidade presente enquanto a outra 
vai preparando a parte de proje-
tos para o futuro. “Uma não pode 
esperar pela outra”, comentou.

O gestor do Observatório Na-
cional da Indústria citou o “papel 
fundamental do IEL” para enten-
der demandas dos municípios e 
em oferecer oportunidades. E a 
necessidade em se buscar infor-
mações nas cidades que o IEL po-
de contribuir com isso.

Participaram da reunião, além 
dos já citados, os superintenden-
tes do SESI-RN, Juliano Martins, 
e do IEL-RN, Juan Saavedra; o di-
retor de operações do SENAI-RN, 
Emerson Batista, a gerente de 
Planejamento, JanaízeRevoredo; 
de Comunicação, Juliska Azeve-
do, e o gerente do MAIS RN, Pe-
dro Albuquerque.

Presidente da Fiern debate 
conexão do Mais RN ao 
Observatório Nacional da Indústria

Gerente-executivo 
do Observatório 

Nacional da 
Indústria elogiou 

ações desenvolvidas 
no MAIS RN

O presidente da Federação 
das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Norte 

(FIERN), Amaro Sales de Araújo, 
se reuniu com o gerente-execu-
tivo do Observatório Nacional da 
Indústria da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), Márcio 
Guerra Amorim, para tratar da 
inclusão do MAIS RN entre as ini-
ciativas estaduais interligadas ao 
Observatório. O encontro, na Ca-
sa da Indústria, aconteceu na tar-
de desta quarta 10, após almoço 
com o gerente, diretores e gesto-
res da FIERN. 

Pela manhã, Márcio Guerra 
Amorim esteve com a equipe do 
MAIS RN e conheceu um pouco 
mais dessa iniciativa desenvol-
vida pela Federação, que é um 
núcleo de planejamento estra-
tégico e contínuo que celebra 
oito anos em 2022.

Amaro Sales lembrou que a 
ideia é de que o MAIS RN funcio-
ne em integração com o obser-
vatório. “É a prioridade da nossa 
gestão esse projeto porque é algo 
que irá ultrapassar o tempo e fi-
car não somente para a indústria, 
mas para o Rio Grande do Norte”, 
declarou. Ele lembrou que o Ob-
servatório Nacional da Indústria 
chega em uma boa hora. “Uma 
decisão acertada do presidente 
da CNI criar esse Observatório 
Nacional e estabelecer a conexão 
com as federações”, comentou.

Amaro Sales ressaltou que a 
intenção da FIERN é de se en-

volver ao máximo neste projeto, 
contribuindo com as estratégias 
já traçadas no MAIS RN. “Tem 
muita coisa a ser construída em 
conjunto”, disse.

Em sua fala, o gerente-exe-
cutivo do Observatório Nacional 
da Indústria elogiou os projetos 
e ações que têm sido desenvol-
vidos no MAIS RN. “A impressão 
que tive é que a estratégia já está 
bemdesenhada aqui. Agora o ob-
servatório tem só que fortalecer 
isso”, analisou.

Ainda segundo Márcio Guer-
ra, existe a estratégia e a priori-
dade já clara e definida no Rio 
Grande do Norte. “O desafio é 
justamente institucionalizar na-
cionalmente o MAIS RN e criar 
mecanismos de acompanha-
mento alinhado do que vai ser 
deixado de legado para o estado a 
partir dessas ferramentas”, disse.

Ele informou que a ideia é tra-
zer uma das três Federações (Cea-
rá, Santa Catarina e Paraná) que já 
atuam junto ao Observatório Na-

cional da Indústria para ser “men-
tora” desse trabalho a ser desenvol-
vido no MAIS RN e ajudar na estru-
turação. O prazo para desenhar a 
integração segue até outubro. 

O gerente-executivo da CNI 
frisou a necessidade de novas 
competências que precisam ser 
agregadas à nova realidade e ci-
tou dados e big data. “Vamos de-
senvolver juntos o estudo de co-
mo juntar isso tudo para atingir 
os objetivos no RN”, disse. 

Sales ressaltou ainda a impor-

tância de, com informações do 
observatório, criar ambientes de 
negócios em várias áreas. 

Ele citou como exemplo de 
ponto de estudos e atenção do 
Mais RN o porto-indústria, im-
portante equipamento para o de-
senvolvimento da economia do 
estado que, na visão dele, preci-
sa de muita informação que se-
rá fornecida via observatório. “O 
Porto vai trazer para o RN uma 
grande diferença no que se refere 
ao Nordeste e Brasil”, disse.
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FIERN
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Já o coordenador do MAIS RN, Jo-
sé Bezerra Marinho, alertou que o 
RN tem o senso de urgência diante 
do ambiente de desenvolvimento 
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cional da Indústria citou o “papel 
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der demandas dos municípios e 
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mações nas cidades que o IEL po-
de contribuir com isso.

Participaram da reunião, além 
dos já citados, os superintenden-
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dro Albuquerque.
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de desta quarta 10, após almoço 
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vida pela Federação, que é um 
núcleo de planejamento estra-
tégico e contínuo que celebra 
oito anos em 2022.
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ideia é de que o MAIS RN funcio-
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chega em uma boa hora. “Uma 
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com as federações”, comentou.

Amaro Sales ressaltou que a 
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volver ao máximo neste projeto, 
contribuindo com as estratégias 
já traçadas no MAIS RN. “Tem 
muita coisa a ser construída em 
conjunto”, disse.

Em sua fala, o gerente-exe-
cutivo do Observatório Nacional 
da Indústria elogiou os projetos 
e ações que têm sido desenvol-
vidos no MAIS RN. “A impressão 
que tive é que a estratégia já está 
bemdesenhada aqui. Agora o ob-
servatório tem só que fortalecer 
isso”, analisou.

Ainda segundo Márcio Guer-
ra, existe a estratégia e a priori-
dade já clara e definida no Rio 
Grande do Norte. “O desafio é 
justamente institucionalizar na-
cionalmente o MAIS RN e criar 
mecanismos de acompanha-
mento alinhado do que vai ser 
deixado de legado para o estado a 
partir dessas ferramentas”, disse.

Ele informou que a ideia é tra-
zer uma das três Federações (Cea-
rá, Santa Catarina e Paraná) que já 
atuam junto ao Observatório Na-

cional da Indústria para ser “men-
tora” desse trabalho a ser desenvol-
vido no MAIS RN e ajudar na estru-
turação. O prazo para desenhar a 
integração segue até outubro. 

O gerente-executivo da CNI 
frisou a necessidade de novas 
competências que precisam ser 
agregadas à nova realidade e ci-
tou dados e big data. “Vamos de-
senvolver juntos o estudo de co-
mo juntar isso tudo para atingir 
os objetivos no RN”, disse. 

Sales ressaltou ainda a impor-

tância de, com informações do 
observatório, criar ambientes de 
negócios em várias áreas. 

Ele citou como exemplo de 
ponto de estudos e atenção do 
Mais RN o porto-indústria, im-
portante equipamento para o de-
senvolvimento da economia do 
estado que, na visão dele, preci-
sa de muita informação que se-
rá fornecida via observatório. “O 
Porto vai trazer para o RN uma 
grande diferença no que se refere 
ao Nordeste e Brasil”, disse.
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Conab estima safra 
recorde de milho na 
temporada 2021/2022
Em relação ao ciclo 
anterior, aumento 
na produção chega 
a 44%, informa 
Companhia Nacional 
de Abastecimento. 
Expectativa é de 
crescimento de 6,2% 
na colheita de grãos 
no Brasil

Os grãos são um dos prin-
cipais produtos brasilei-
ros. Ao que tudo indica, 

a expectativa é de otimismo pa-
ra o setor na próxima safra. Se-
gundo o 11º Levantamento da 
Safra de Grãos divulgado ontem 
11 pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), uma 
das principais notícias é a ex-
pectativa de um recorde na co-
lheita de milho, que deve chegar 
a 87,4 milhões de toneladas na 
safra 2021/2022.

“Se confirmado o volume es-
timado para a segunda safra de 
milho, o valor representa a maior 
produção registrada na série his-
tórica”, disse o presidente da Co-
nab, Guilherme Ribeiro, ao infor-
mar que a projeção já considera 
a redução de produtividade, na 
comparação com o levantamen-
to anterior. Essa redução de área 
tem como causa a falta de chuva 
e ataques de pragas em “impor-
tantes regiões produtoras”, em 
especial no Paraná. “Em relação 
ao ciclo anterior, o aumento na 
produção chega a 44%”, informa 
o levantamento. 

A produção de grãos brasi-
leira deverá ficar em 271,4 mi-
lhões de toneladas. Se o resul-
tado da temporada 2021/22 
se confirmar, representará um 
crescimento de 15,9 milhões de 
toneladas (ou 6,2%) na compa-
ração com a colheita registrada 
na safra 2020/21. “Com relação 
às culturas de primeira safra, 
com exceção do milho, todas 
[as safras] já estão colhidas. As 
culturas de segunda safra estão 
com colheitas bastante adian-
tas, e as de terceira safra, bem 
como as culturas de inverno, 
estão próximas da conclusão 
de plantio”, afirmou Ribeiro. Se-
gundo ele, a cultura de inverno 
deve ter plantio concluído na 
primeira quinzena de agosto. 
“Para o trigo, a principal cultura, 

estima-se uma produção recor-
de de 9,2 milhões de toneladas”, 
acrescentou.

ARROZ E ALGODÃO.  As proje-
ções para a primeira safra de so-
ja estima uma produção de 124 
milhões de toneladas, enquan-
to a de arroz está estimada em 
10,8 milhões de toneladas. “O re-
sultado é reflexo da severa estia-
gem ocorrida no final de 2021 no 
Sul do país e em parte de Mato 
Grosso do Sul. O clima também 
influenciou a produtividade do 
arroz, que, aliado a uma menor 
área plantada, teve a colheita re-
duzida em 8,4% em relação à sa-
fra passada”, explica a Conab.

A companhia classifica como 
favoráveis as condições climáti-
cas atuais para a produção de al-
godão, que tem trabalhos finaliza-
dos em pelo menos 67% da área 
cultivada e previsão de ser finali-
zada em setembro. “Se por um la-
do o clima afetou a produtividade 
em algumas lavouras devido ao 
estresse hídrico, por outro, o tem-
po seco observado na maioria das 
regiões produtoras influenciou de 
maneira positiva a qualidade do 
produto final”, diz o levantamen-
to. A expectativa é de que sejam 
colhidas 2,74 milhões de tonela-
das da pluma do algodão. O nú-
mero é 16% maior do que o regis-
trado na última safra.

MAIS PRODUTOS. A segunda 
safra de feijão está, segundo a Co-
nab, “praticamente finalizada. A 
colheita final deverá ser de apro-
ximadamente 1,36 milhão de to-
neladas – incremento de 19,5% na 
comparação com a safra anterior 
–, apesar das oscilações climáticas 
registradas durante o ciclo. “Hou-
ve redução na área plantada em 
comparação a 2020/21, especial-
mente em razão da grande con-
corrência com o cultivo de milho 
e trigo, cereais que expandiram 
suas áreas de abrangência neste 
ciclo”, informa a Conab.

O trigo teve destaque e deve 
apresentar produção recorde de 
9,2 milhões de toneladas. “Esse 
aumento esperado na produção 
de 19,3% é reflexo de uma maior 
área plantada, com crescimen-
to expressivo no Rio Grande do 
Sul – chegando a 18% no esta-
do gaúcho se comparado com 
a safra passada –, aliado a uma 
expectativa de aumento na pro-
dutividade”, diz o levantamento.

MERCADO. Com relação ao 

mercado projetado para a pro-
dução brasileira, a Conab des-
taca novamente o trigo da sa-
fra 2021/2022 encerrada com 
os estoques finais totalizados 
em 722,6 mil toneladas. “Outros 
ajustes foram realizados nos da-
dos de exportação e importação 
encerrados no último mês, sen-
do estimados em cerca de 6 mi-
lhões de toneladas e 3 milhões de 
toneladas, respectivamente. Para 
a safra que se inicia, a expectativa 
é de que o estoque finalize em 1,6 
milhão de toneladas”, comple-
menta a companhia.

A Conab alterou também o 
quadro de suprimento da soja. 
“Os estoques finais da oleagi-
nosa foram ajustados para 7,66 
milhões de toneladas, conforme 
indica a pesquisa de estoques 
divulgada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IB-
GE). Esse aumento dos estoques 
finais da safra 2020/21 também 
acarretou expectativa de um 
maior estoque de passagem na 
safra 2021/22, saindo de 4,65 
milhões de toneladas para 5,98 
milhões de toneladas”.

Outra expectativa revisada 
para cima foi a de exportações 
de óleo de soja, para 2,1 milhões 
de toneladas. A alteração de-
corre das “fortes vendas” para 
o mercado externo entre janei-
ro e julho deste ano; dos eleva-
dos preços internacionais; e das 
margens de esmagamentos po-
sitivas. No caso do milho, hou-
ve um “pequeno ajuste no con-
sumo interno”, na comparação 
com o último levantamento. 
Também mereceu destaque da 
Conab o aumento de 80,2% das 
exportações do grão, com esti-
mativa de que 37,5 milhões de 
toneladas sejam exportados.

“Os estoques finais também 
tendem a aumentar em 25,3% 
na comparação com a safra an-
terior, o que indica a recompo-
sição da disponibilidade interna 
do cereal ao fim do ano safra em 
curso”, complementa a Conab. 
Com baixa disponibilidade de 
estoques do produto, as expor-
tações de algodão apresentaram 
um “ritmo lento em julho deste 
ano”, mês em que 19,68 mil tone-
ladas do produto foram embar-
cadas. O volume é 68,63% me-
nor que o mês de junho, e 66,2% 
menor que o mesmo período do 
ano passado. “A situação só de-
ve mudar em outubro, quando a 
nova safra estará disponível para 
comercialização”, diz a Conab.  

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO – CORECON/RN 
Edital de Concurso 

O Presidente do Conselho Regional de Economia 19ª Região- RN, torna público a realização do XX Prêmio RN 
de Economia 2022. Inscrições de 17/08/2022 a 19/09/2022.  
1º - Os prêmios contemplarão os três melhores trabalhos inscritos na categoria monografia, conforme critérios 
previstos no Regulamento. 
2º - Serão concedidos os seguintes prêmios: 

1º Lugar R$ 1.500,00 
2º Lugar  R$ 1.000,00 
3º Lugar R$    500,00 

3º - Demais regras estão estabelecidas no Regulamento do Concurso disponível em www.corecon-rn.org.br, na 
sede do CORECON-RN e nas Instituições de Ensino Superior - IES. Natal, 12 de agosto de 2022. 
Econ. Cândido Gabriel de Araújo – Presidente. 
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CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO – CORECON-RN 
EXTRATO DE EDITAL - AVISO DE ELEIÇÃO 

Nos termos da Resolução 1.981, de 23/10/2017 e 2.106, de 30/05/2022, do Cofecon, faço saber que no dia 27 
de outubro do ano de 2022, a partir das 8 (oito) horas até às 20 (vinte) horas do dia 31/10/2022, no sítio 
eletrônico www.votaeconomista.org.br,  serão realizadas eleições para renovação de terço de Conselheiros 
Efetivos e Suplentes deste Corecon-RN, conforme critério de vagas estabelecido, e de Delegado-Eleitor Efetivo 
e Suplente junto ao Colégio Eleitoral do Cofecon. O prazo para registro de chapas no Corecon-RN será de 30 
(trinta) dias corridos, contados a partir da data desta publicação, encerrando-se às 16:00 horas do dia 11 de 
setembro de 2022. O registro das chapas será feito de acordo com a Resolução 1.981, de 23 de outubro de 
2017, do Cofecon, a ser efetuado na Sede deste Conselho, localizada na Rua Princesa Isabel, 815, Cidade 
Alta, Natal/RN, no horário das 9h às 16h. O Edital completo encontra-se no Site www.corecon-rn.org.br e fixado 
no quadro de aviso na sede do Corecon-RN. Natal/RN, 12 de agosto de 2022. Econ. Cândido Gabriel de Araújo 
– Presidente do Corecon-RN. 

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
Crop Agrícola Ltda, CNPJ Nº 03.708.046/0003-10, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
Licença de Alteração, com prazo de validade até o dia 09/01/2023 em favor do empreendimento empresa de 
prestação de serviços na área de revenda de Produtos Agropecuários (agrotóxicos, sementes, fertilizantes e 
similares, rações, materiais de irrigação e produtos veterinários) localizada na Rua Expedito Alves, 1015, 
Loteamento Bela Vista, Centro, Baraúna – RN, CEP: 59695-000. 
 

Angelo Alberto Cabral Siqueira 
Sócio Administrador 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO  

 
DELICIAS DO CAJU INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 09.430.521/0001-53, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO com validade até 04/08/2028 em favor da atividade de Indústria de 
beneficiamento de castanha de caju, localizada na Vila Rio Grande do Norte, Nº 12, Centro, Município de 
Serra do Mel - RN.  

EUZÉBIO CELESTINO DANTAS  
Representante Legal 
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 O Presidente do SINDIFERN vem por meio deste Edital, na forma do 
art. 4º, inciso IV e art. 6º, inciso I, ambos do Estatuto, convocar os Auditores 
Fiscais do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte, ativos e aposentados, 
filiados à entidade e em dia com suas obrigações estatutárias, para 
participarem de Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em formato 
híbrido (presencial e virtual), no dia 23 de agosto de 2022 (terça-feira). 
Presencialmente no auditório do SINDIFERN, situado na Alameda das 
Mansões, s/nº, Candelária, Natal/RN, e virtualmente utilizando o aplicativo 
Google Meet, cujo link será disponibilizado no dia. A primeira convocação será 
às 14:30 horas, sendo aberta com a presença da maioria absoluta dos filiados 
aptos a participar, e em segunda convocação às 15:00 horas com a presença de 
qualquer número de filiados, para tratar a seguinte pauta:

1) Informes sobre assuntos de interesse da categoria;
2)Eleger delegados pela base para o XIX CONAFISCO - Congresso 

Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a se realizar no período de 
06 a 09 de novembro de 2022, no Costa do Sauipe Resort (Ala 
Terra), na cidade de Mata de São João/BA;

3)Outros assuntos.
Natal, 12 de Agosto de 2022.

sindifern.org.br

Filiado

JUAREZ MOURA CAVALCANTE 
Presidente do SINDIFERN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

I) Serão eleitos 4 (quatro) Auditores Fiscais filiados para a representação no XIX 
Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital, assegurada 1 vaga para auditor 
fiscal ativo lotado no interior e 1 vaga para auditor fiscal aposentado (art. 6º, inciso I, 
Estatuto do SINDIFERN);
II) O filiado, para ser eleito, deverá ter participação mínima nas Assembleias Gerais 
ocorridas entre 02 agosto de 2021 até 03 de agosto de 2022, sendo necessária a 
comprovação, pela assinatura nas atas das respectivas Assembleias, de 40 % para 
os ativos lotados na capital e de 20 % para os aposentados e ativos lotados no interior 
(art. 6º, § 1º, Estatuto do SINDIFERN);
III) É vedada a candidatura de filiados que tenham sido eleitos e participado de pelo 
menos uma, das duas últimas representações como delegado pela base e de 
membros da diretoria executiva (art. 6º, § 1º, incisos I e II, Estatuto do SINDIFERN);
IV) Os candidatos a delegados no XIX CONAFISCO deverão apresentar a sua 
inscrição até às 12 horas do dia 23 de agosto de 2022, na Secretaria do SINDIFERN, 
por escrito, ou através de transmissão de e-mail para secretaria@sindifern.org.br;
V) No início da Assembleia Geral será anunciado o nome dos candidatos inscritos, 
apontando os homologados e os não homologados, e eleita uma junta eleitoral para 
realizar o processo eleitoral durante a sessão, não podendo participar desta, 
candidato com inscrição homologada às vagas no Congresso;
VI) As cédulas para votação para delegado no XIX CONAFISCO serão distribuídas a 
partir das 13:30 horas até às 15:00 horas, do dia 23 de agosto de 2022, na sede do 
SINDIFERN, no ato da assinatura do Livro de Presença da Assembleia Geral. 
VII) A eleição ocorrerá das 15:10h até 15:30h, durante a Assembleia Geral, através de 
depósito da cédula em urna;
VIII) A apuração dos votos será a partir do encerramento do período de votação, pela 
junta eleitoral, podendo qualquer auditor fiscal filiado acompanhar o processo de 
contagem;
IX) No processo de apuração serão selecionados primeiramente 1 (um) auditor fiscal 
ativo lotado no interior e 1 (um) auditor fiscal aposentado, mais votados; em seguida, 
selecionados os 2 (dois) auditores fiscais mais votados.  
X) O anúncio do resultado será realizado pela junta eleitoral, imediatamente antes do 
encerramento da Assembleia Geral.
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Manifestação na capital potiguar começou por volta das 14h30 nas proximidades do shopping Midway Mall, e seguiu em caminhada pela Av. Salgado Filho até a Árvore de Mirassol, na Zona Sul

Data, que também marca o Dia do Estudante, contou ainda com a mobilização dos próprios estudantes natalenses

Natal registra manifestação 
em defesa da democracia

Natal registrou um ato em 
defesa da democracia nes-
ta quinta-feira 11. Além da 

capital potiguar, diversas outras 
cidades brasileiras também regis-
traram manifestações no mesmo 
contexto. Os atos, que foram or-
ganizados pela CUT, centrais sin-
dicais, movimentos populares e 
estudantis, além de partidos polí-
ticos, ocorreram após declarações 
do presidente da República e can-
didato à reeleição, Jair Bolsonaro 
(PL), contra as urnas eletrônicas e 
sistema eleitoral brasileiro. 

A manifestação na capital 
potiguar começou por volta das 
14h30 nas proximidades do sho-
pping Midway Mall. No trajeto 
até a Árvore de Mirassol, alguns 
manifestantes rasgaram e pisote-

No ato desta quinta-
feira, manifestantes 

rasgaram uma  
bandeira com o rosto 

de Jair Bolsonaro

com a Nevaldo Rocha no sentido 
centro/bairro. Os agentes de mo-
bilidade também bloquearam o 
acesso ao túnel da Av. Romualdo 
Galvão, e o trânsito foi desviado 
pela Av. Lima e Silva. 

Equipes da Polícia Militar e da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
atuaram garantindo a segurança 
durante o evento. A data, que tam-
bém marca o Dia do Estudante, 
contou ainda com a mobilização 
dos próprios estudantes, que se 
dizem contrários aos cortes orça-
mentários promovidos pelo go-
verno federal na educação. 

ATOS PELO BRASIL. Na Facul-
dade de Direito da Universidade 
de São Paulo (USP), ocorreu a lei-
tura de cartas em defesa do Estado 
democrático de Direito e do siste-
ma eleitoral brasileiro. 11 de agosto 
também marca a criação dos cursos 
de direito e a leitura de um manifes-
to contra ditadura militar em 1977.

Os organizadores do mani-
festo organizado pela Faculdade 
de Direito da USP afirmam que 
a carta pública teve a adesão de 
mais de 900 mil assinaturas de di-
ferentes segmentos da sociedade. 
Além disso, praticamente todas 
as capitais dos estados nordesti-
nos registraram protestos.

aram uma bandeira com o rosto 
do presidente Bolsonaro. Facha-
das também foram pichadas.

Nesta quinta 11, a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urba-
na (STTU) interditou o trecho da 

Av. Salgado Filho – compreendido 
entre o cruzamento da Alexandri-
no de Alencar até o cruzamento 
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Conab estima safra 
recorde de milho na 
temporada 2021/2022
Em relação ao ciclo 
anterior, aumento 
na produção chega 
a 44%, informa 
Companhia Nacional 
de Abastecimento. 
Expectativa é de 
crescimento de 6,2% 
na colheita de grãos 
no Brasil

Os grãos são um dos prin-
cipais produtos brasilei-
ros. Ao que tudo indica, 

a expectativa é de otimismo pa-
ra o setor na próxima safra. Se-
gundo o 11º Levantamento da 
Safra de Grãos divulgado ontem 
11 pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), uma 
das principais notícias é a ex-
pectativa de um recorde na co-
lheita de milho, que deve chegar 
a 87,4 milhões de toneladas na 
safra 2021/2022.

“Se confirmado o volume es-
timado para a segunda safra de 
milho, o valor representa a maior 
produção registrada na série his-
tórica”, disse o presidente da Co-
nab, Guilherme Ribeiro, ao infor-
mar que a projeção já considera 
a redução de produtividade, na 
comparação com o levantamen-
to anterior. Essa redução de área 
tem como causa a falta de chuva 
e ataques de pragas em “impor-
tantes regiões produtoras”, em 
especial no Paraná. “Em relação 
ao ciclo anterior, o aumento na 
produção chega a 44%”, informa 
o levantamento. 

A produção de grãos brasi-
leira deverá ficar em 271,4 mi-
lhões de toneladas. Se o resul-
tado da temporada 2021/22 
se confirmar, representará um 
crescimento de 15,9 milhões de 
toneladas (ou 6,2%) na compa-
ração com a colheita registrada 
na safra 2020/21. “Com relação 
às culturas de primeira safra, 
com exceção do milho, todas 
[as safras] já estão colhidas. As 
culturas de segunda safra estão 
com colheitas bastante adian-
tas, e as de terceira safra, bem 
como as culturas de inverno, 
estão próximas da conclusão 
de plantio”, afirmou Ribeiro. Se-
gundo ele, a cultura de inverno 
deve ter plantio concluído na 
primeira quinzena de agosto. 
“Para o trigo, a principal cultura, 

estima-se uma produção recor-
de de 9,2 milhões de toneladas”, 
acrescentou.

ARROZ E ALGODÃO.  As proje-
ções para a primeira safra de so-
ja estima uma produção de 124 
milhões de toneladas, enquan-
to a de arroz está estimada em 
10,8 milhões de toneladas. “O re-
sultado é reflexo da severa estia-
gem ocorrida no final de 2021 no 
Sul do país e em parte de Mato 
Grosso do Sul. O clima também 
influenciou a produtividade do 
arroz, que, aliado a uma menor 
área plantada, teve a colheita re-
duzida em 8,4% em relação à sa-
fra passada”, explica a Conab.

A companhia classifica como 
favoráveis as condições climáti-
cas atuais para a produção de al-
godão, que tem trabalhos finaliza-
dos em pelo menos 67% da área 
cultivada e previsão de ser finali-
zada em setembro. “Se por um la-
do o clima afetou a produtividade 
em algumas lavouras devido ao 
estresse hídrico, por outro, o tem-
po seco observado na maioria das 
regiões produtoras influenciou de 
maneira positiva a qualidade do 
produto final”, diz o levantamen-
to. A expectativa é de que sejam 
colhidas 2,74 milhões de tonela-
das da pluma do algodão. O nú-
mero é 16% maior do que o regis-
trado na última safra.

MAIS PRODUTOS. A segunda 
safra de feijão está, segundo a Co-
nab, “praticamente finalizada. A 
colheita final deverá ser de apro-
ximadamente 1,36 milhão de to-
neladas – incremento de 19,5% na 
comparação com a safra anterior 
–, apesar das oscilações climáticas 
registradas durante o ciclo. “Hou-
ve redução na área plantada em 
comparação a 2020/21, especial-
mente em razão da grande con-
corrência com o cultivo de milho 
e trigo, cereais que expandiram 
suas áreas de abrangência neste 
ciclo”, informa a Conab.

O trigo teve destaque e deve 
apresentar produção recorde de 
9,2 milhões de toneladas. “Esse 
aumento esperado na produção 
de 19,3% é reflexo de uma maior 
área plantada, com crescimen-
to expressivo no Rio Grande do 
Sul – chegando a 18% no esta-
do gaúcho se comparado com 
a safra passada –, aliado a uma 
expectativa de aumento na pro-
dutividade”, diz o levantamento.

MERCADO. Com relação ao 

mercado projetado para a pro-
dução brasileira, a Conab des-
taca novamente o trigo da sa-
fra 2021/2022 encerrada com 
os estoques finais totalizados 
em 722,6 mil toneladas. “Outros 
ajustes foram realizados nos da-
dos de exportação e importação 
encerrados no último mês, sen-
do estimados em cerca de 6 mi-
lhões de toneladas e 3 milhões de 
toneladas, respectivamente. Para 
a safra que se inicia, a expectativa 
é de que o estoque finalize em 1,6 
milhão de toneladas”, comple-
menta a companhia.

A Conab alterou também o 
quadro de suprimento da soja. 
“Os estoques finais da oleagi-
nosa foram ajustados para 7,66 
milhões de toneladas, conforme 
indica a pesquisa de estoques 
divulgada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IB-
GE). Esse aumento dos estoques 
finais da safra 2020/21 também 
acarretou expectativa de um 
maior estoque de passagem na 
safra 2021/22, saindo de 4,65 
milhões de toneladas para 5,98 
milhões de toneladas”.

Outra expectativa revisada 
para cima foi a de exportações 
de óleo de soja, para 2,1 milhões 
de toneladas. A alteração de-
corre das “fortes vendas” para 
o mercado externo entre janei-
ro e julho deste ano; dos eleva-
dos preços internacionais; e das 
margens de esmagamentos po-
sitivas. No caso do milho, hou-
ve um “pequeno ajuste no con-
sumo interno”, na comparação 
com o último levantamento. 
Também mereceu destaque da 
Conab o aumento de 80,2% das 
exportações do grão, com esti-
mativa de que 37,5 milhões de 
toneladas sejam exportados.

“Os estoques finais também 
tendem a aumentar em 25,3% 
na comparação com a safra an-
terior, o que indica a recompo-
sição da disponibilidade interna 
do cereal ao fim do ano safra em 
curso”, complementa a Conab. 
Com baixa disponibilidade de 
estoques do produto, as expor-
tações de algodão apresentaram 
um “ritmo lento em julho deste 
ano”, mês em que 19,68 mil tone-
ladas do produto foram embar-
cadas. O volume é 68,63% me-
nor que o mês de junho, e 66,2% 
menor que o mesmo período do 
ano passado. “A situação só de-
ve mudar em outubro, quando a 
nova safra estará disponível para 
comercialização”, diz a Conab.  

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO – CORECON/RN 
Edital de Concurso 

O Presidente do Conselho Regional de Economia 19ª Região- RN, torna público a realização do XX Prêmio RN 
de Economia 2022. Inscrições de 17/08/2022 a 19/09/2022.  
1º - Os prêmios contemplarão os três melhores trabalhos inscritos na categoria monografia, conforme critérios 
previstos no Regulamento. 
2º - Serão concedidos os seguintes prêmios: 

1º Lugar R$ 1.500,00 
2º Lugar  R$ 1.000,00 
3º Lugar R$    500,00 

3º - Demais regras estão estabelecidas no Regulamento do Concurso disponível em www.corecon-rn.org.br, na 
sede do CORECON-RN e nas Instituições de Ensino Superior - IES. Natal, 12 de agosto de 2022. 
Econ. Cândido Gabriel de Araújo – Presidente. 
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CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO – CORECON-RN 
EXTRATO DE EDITAL - AVISO DE ELEIÇÃO 

Nos termos da Resolução 1.981, de 23/10/2017 e 2.106, de 30/05/2022, do Cofecon, faço saber que no dia 27 
de outubro do ano de 2022, a partir das 8 (oito) horas até às 20 (vinte) horas do dia 31/10/2022, no sítio 
eletrônico www.votaeconomista.org.br,  serão realizadas eleições para renovação de terço de Conselheiros 
Efetivos e Suplentes deste Corecon-RN, conforme critério de vagas estabelecido, e de Delegado-Eleitor Efetivo 
e Suplente junto ao Colégio Eleitoral do Cofecon. O prazo para registro de chapas no Corecon-RN será de 30 
(trinta) dias corridos, contados a partir da data desta publicação, encerrando-se às 16:00 horas do dia 11 de 
setembro de 2022. O registro das chapas será feito de acordo com a Resolução 1.981, de 23 de outubro de 
2017, do Cofecon, a ser efetuado na Sede deste Conselho, localizada na Rua Princesa Isabel, 815, Cidade 
Alta, Natal/RN, no horário das 9h às 16h. O Edital completo encontra-se no Site www.corecon-rn.org.br e fixado 
no quadro de aviso na sede do Corecon-RN. Natal/RN, 12 de agosto de 2022. Econ. Cândido Gabriel de Araújo 
– Presidente do Corecon-RN. 

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
Crop Agrícola Ltda, CNPJ Nº 03.708.046/0003-10, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
Licença de Alteração, com prazo de validade até o dia 09/01/2023 em favor do empreendimento empresa de 
prestação de serviços na área de revenda de Produtos Agropecuários (agrotóxicos, sementes, fertilizantes e 
similares, rações, materiais de irrigação e produtos veterinários) localizada na Rua Expedito Alves, 1015, 
Loteamento Bela Vista, Centro, Baraúna – RN, CEP: 59695-000. 
 

Angelo Alberto Cabral Siqueira 
Sócio Administrador 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO  

 
DELICIAS DO CAJU INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 09.430.521/0001-53, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO com validade até 04/08/2028 em favor da atividade de Indústria de 
beneficiamento de castanha de caju, localizada na Vila Rio Grande do Norte, Nº 12, Centro, Município de 
Serra do Mel - RN.  

EUZÉBIO CELESTINO DANTAS  
Representante Legal 

 
2x3 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 O Presidente do SINDIFERN vem por meio deste Edital, na forma do 
art. 4º, inciso IV e art. 6º, inciso I, ambos do Estatuto, convocar os Auditores 
Fiscais do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte, ativos e aposentados, 
filiados à entidade e em dia com suas obrigações estatutárias, para 
participarem de Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em formato 
híbrido (presencial e virtual), no dia 23 de agosto de 2022 (terça-feira). 
Presencialmente no auditório do SINDIFERN, situado na Alameda das 
Mansões, s/nº, Candelária, Natal/RN, e virtualmente utilizando o aplicativo 
Google Meet, cujo link será disponibilizado no dia. A primeira convocação será 
às 14:30 horas, sendo aberta com a presença da maioria absoluta dos filiados 
aptos a participar, e em segunda convocação às 15:00 horas com a presença de 
qualquer número de filiados, para tratar a seguinte pauta:

1) Informes sobre assuntos de interesse da categoria;
2)Eleger delegados pela base para o XIX CONAFISCO - Congresso 

Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a se realizar no período de 
06 a 09 de novembro de 2022, no Costa do Sauipe Resort (Ala 
Terra), na cidade de Mata de São João/BA;

3)Outros assuntos.
Natal, 12 de Agosto de 2022.

sindifern.org.br

Filiado

JUAREZ MOURA CAVALCANTE 
Presidente do SINDIFERN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

I) Serão eleitos 4 (quatro) Auditores Fiscais filiados para a representação no XIX 
Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital, assegurada 1 vaga para auditor 
fiscal ativo lotado no interior e 1 vaga para auditor fiscal aposentado (art. 6º, inciso I, 
Estatuto do SINDIFERN);
II) O filiado, para ser eleito, deverá ter participação mínima nas Assembleias Gerais 
ocorridas entre 02 agosto de 2021 até 03 de agosto de 2022, sendo necessária a 
comprovação, pela assinatura nas atas das respectivas Assembleias, de 40 % para 
os ativos lotados na capital e de 20 % para os aposentados e ativos lotados no interior 
(art. 6º, § 1º, Estatuto do SINDIFERN);
III) É vedada a candidatura de filiados que tenham sido eleitos e participado de pelo 
menos uma, das duas últimas representações como delegado pela base e de 
membros da diretoria executiva (art. 6º, § 1º, incisos I e II, Estatuto do SINDIFERN);
IV) Os candidatos a delegados no XIX CONAFISCO deverão apresentar a sua 
inscrição até às 12 horas do dia 23 de agosto de 2022, na Secretaria do SINDIFERN, 
por escrito, ou através de transmissão de e-mail para secretaria@sindifern.org.br;
V) No início da Assembleia Geral será anunciado o nome dos candidatos inscritos, 
apontando os homologados e os não homologados, e eleita uma junta eleitoral para 
realizar o processo eleitoral durante a sessão, não podendo participar desta, 
candidato com inscrição homologada às vagas no Congresso;
VI) As cédulas para votação para delegado no XIX CONAFISCO serão distribuídas a 
partir das 13:30 horas até às 15:00 horas, do dia 23 de agosto de 2022, na sede do 
SINDIFERN, no ato da assinatura do Livro de Presença da Assembleia Geral. 
VII) A eleição ocorrerá das 15:10h até 15:30h, durante a Assembleia Geral, através de 
depósito da cédula em urna;
VIII) A apuração dos votos será a partir do encerramento do período de votação, pela 
junta eleitoral, podendo qualquer auditor fiscal filiado acompanhar o processo de 
contagem;
IX) No processo de apuração serão selecionados primeiramente 1 (um) auditor fiscal 
ativo lotado no interior e 1 (um) auditor fiscal aposentado, mais votados; em seguida, 
selecionados os 2 (dois) auditores fiscais mais votados.  
X) O anúncio do resultado será realizado pela junta eleitoral, imediatamente antes do 
encerramento da Assembleia Geral.

*Regulamento das eleições para delegado do XIX CONAFISCO – Item 3 da Pauta:

Sexta-feira, 12 de agosto de 2022 • 11
Cidades

NEY DOUGLAS / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RNNEY DOUGLAS / AGORA RN

Manifestação na capital potiguar começou por volta das 14h30 nas proximidades do shopping Midway Mall, e seguiu em caminhada pela Av. Salgado Filho até a Árvore de Mirassol, na Zona Sul

Data, que também marca o Dia do Estudante, contou ainda com a mobilização dos próprios estudantes natalenses

Natal registra manifestação 
em defesa da democracia

Natal registrou um ato em 
defesa da democracia nes-
ta quinta-feira 11. Além da 

capital potiguar, diversas outras 
cidades brasileiras também regis-
traram manifestações no mesmo 
contexto. Os atos, que foram or-
ganizados pela CUT, centrais sin-
dicais, movimentos populares e 
estudantis, além de partidos polí-
ticos, ocorreram após declarações 
do presidente da República e can-
didato à reeleição, Jair Bolsonaro 
(PL), contra as urnas eletrônicas e 
sistema eleitoral brasileiro. 
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potiguar começou por volta das 
14h30 nas proximidades do sho-
pping Midway Mall. No trajeto 
até a Árvore de Mirassol, alguns 
manifestantes rasgaram e pisote-
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feira, manifestantes 
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com a Nevaldo Rocha no sentido 
centro/bairro. Os agentes de mo-
bilidade também bloquearam o 
acesso ao túnel da Av. Romualdo 
Galvão, e o trânsito foi desviado 
pela Av. Lima e Silva. 

Equipes da Polícia Militar e da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
atuaram garantindo a segurança 
durante o evento. A data, que tam-
bém marca o Dia do Estudante, 
contou ainda com a mobilização 
dos próprios estudantes, que se 
dizem contrários aos cortes orça-
mentários promovidos pelo go-
verno federal na educação. 

ATOS PELO BRASIL. Na Facul-
dade de Direito da Universidade 
de São Paulo (USP), ocorreu a lei-
tura de cartas em defesa do Estado 
democrático de Direito e do siste-
ma eleitoral brasileiro. 11 de agosto 
também marca a criação dos cursos 
de direito e a leitura de um manifes-
to contra ditadura militar em 1977.

Os organizadores do mani-
festo organizado pela Faculdade 
de Direito da USP afirmam que 
a carta pública teve a adesão de 
mais de 900 mil assinaturas de di-
ferentes segmentos da sociedade. 
Além disso, praticamente todas 
as capitais dos estados nordesti-
nos registraram protestos.

aram uma bandeira com o rosto 
do presidente Bolsonaro. Facha-
das também foram pichadas.

Nesta quinta 11, a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urba-
na (STTU) interditou o trecho da 

Av. Salgado Filho – compreendido 
entre o cruzamento da Alexandri-
no de Alencar até o cruzamento 
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Na foto acima, me preparando para o grande show do dia 10 passado no Te-
atro Riachuelo, este velho comunicador e cantor ao lado dos colegas Fer-
nando Luiz e Rô Medeiros, no camarim preparando para entrar em cena, 

foi um dos maiores shows, com mais de 1000 pessoas presentes.

TEATRO RIACHUELO

PROPOSTA DO GOVERNO PARA PM. A 
associação dos oficiais militares do RN, di-
vulgou nota aberta a população contra a 
proposta do Governo do Estado que am-
plia a idade de ingresso na polícia e bom-
beiro militar, de 30 para 35 anos, isso leva-
ria a aposentadoria também de 65 para 70 
anos, conforme a associação a proposta 
será enviada para Assembleia e todos es-
peram que os deputados votem contra!

FABIO FARIAS. Ministro das Comuni-
cações do Governo Bolsonaro, Fábio Fa-
rias, diz que tem sido divulgado bastante 
notícias boas para o Brasil e que virão nes-
ses próximos dias muitas mais notícias!!

BARDALLO. Com o tema “Bardallan-
do a Cidade”, os defensores da cultura 
esperam criar uma agenda de incentivo 
ao desenvolvimento e visitas ao centro 
histórico com o apoio da Prefeitura de 
Natal, Viva Petrópolis, também no intui-
to de desenvolver e movimentar o bair-
ro de Petrópolis, a Unimed Natal vem 
dando apoio ao projeto “Viva Petrópo-
lis”, um evento que impulsiona a cultura, 
gastronomia e a arte.

REAJUSTE DE SALÁRIO. Por unanimi-
dade, o STF aprovou reajuste de 18% para 
juízes, ministros e outras categorias.

ABUSO SEXUAL. Lamentavelmente, o 
Rio Grande do Norte teve um crescimen-
to de 97% de importunações sexuais es-
te ano, é preciso combater o mais rápido 
possível.

SANTA CLARA. Ontem, dia 11 de Agosto 
é celebrado o dia da Padroeira da Tv Santa 
Clara, para mim e familiares é um dia mui-
to especial, pois Santa Clara é a madrinha 
e protetora do meu filho especial Juninho, 
viva Santa Clara.

MOVIMENTO BANCÁRIO. Pagamentos 
com cartões de crédito/débito cresceram 
36% só no primeiro semestre, isto facilita a 
vida do cidadão, mas alerta para redobrar 
os cuidados, há muitas pessoas usando de 
muita esperteza para aplicar coisas erradas.

PONTA NEGRA. Conforme a Prefeitura 
de Natal, está sendo aguardada a licença 
ambiental para começo e fim do enroca-
mento da Praia de Ponta Negra.

A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

SANDRO MENEZES 

Remuneração inicial para aprovados no concurso da Fundase chega a R$ 3,9 mil no cargo de analista socioeducativo

Inscrições para o concurso da 
Fundase/RN são prorrogadas 

VAGAS: 577
REMUNERAÇÃO: de 

R$2.363,09 até R$3.967,09
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 19 

de julho a 15 de agosto de 2022 
(às 12h)

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$80 e 
R$120.

PROVAS OBJETIVAS E 
DISCURSIVAS: 18/09/2022
SITE: https://www.institutoao-

cp.org.br
Prorrogação das inscrições no 

Diário Ofi cial do Estado desta quin-
ta-feira 11

Concurso Fundase/RN

Antes previsto para encerrar 
na quinta-feira 11, o prazo 
de inscrições para o con-

curso público da Fundação de 
Atendimento Socioeducativo do 
Rio Grande do Norte (Fundase) 
foi prorrogado até a próxima se-
gunda-feira 15, conforme publi-
cação da edição do Diário Oficial 
do Estado. Os candidatos pode-
rão concorrer a 577 vagas para 
cargos de nível médio e superior, 
distribuídas entre Natal/Parna-
mirim, Mossoró e Caicó. As taxas 
são de R$80 para nível médio e 
R$120 para nível superior.

Para efetuar a inscrição, é 
preciso acessar o site do Institu-
to AOCP, banca responsável pela 
organização do certame: www.
institutoaocp.org.br. O prazo ter-
mina às 12h00min. O boleto refe-
rente a inscrição, deverá ser pa-

go até o seu vencimento na data 
de 15/08/2022 às 22h00min. Para 
imprimir uma segunda via do bo-
leto bancário, o candidato deve 
acessar o site do Instituto AOCP.

As oportunidades são para os 
cargos de analista socioeducativo 
(61) – com vagas para profissionais 
graduados das áreas de Psicologia 
(23), Serviço Social (23) e Pedago-

gia (15); agente socioeducativo 
(420), analista socioeducativo ad-
ministrativo (02) – com vagas para 
profissionais das áreas de Conta-
bilidade (01) e Análise de Sistemas 
(01); técnico de nível superior (39) 
e técnico de nível médio (55). Os 
requisitos e as atribuições dos car-
gos estão relacionados no Anexo I 
do edital do concurso.

As remunerações iniciais se-
rão de R$2.363,09 para o car-
go de técnico de nível médio, 
R$2.844,10 para os agentes so-
cioeducativos, R$3.570,95 pa-
ra técnicos de nível superior, 
R$3.768,73 para o cargo de ana-
lista socioeducativo administrati-
vo e R$3.967,09 para os profissio-
nais que vão ocupar as vagas de 

analistas socioeducativos.
O processo de seleção será re-

alizado em diversas etapas, con-
forme cronograma. As provas 
objetivas e discursivas serão apli-
cadas nos municípios de Natal, 
Mossoró e Caicó na data provável 
de 18 de setembro de 2022.

O concurso tem prazo de vali-
dade de dois anos a contar da da-
ta de sua homologação, podendo 
ser prorrogado por igual período a 
critério da Secretaria de Estado da 
Administração e da Fundação de 
Atendimento Socioeducativo.

Inscrições seguem 
até a próxima 
segunda-feira 15; 
candidatos irão 
concorrer a 
577 vagas 
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DIVULGAÇÃO / SEMURB

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Ao todo, 18 banners abordam vários aspectos da política e outros assuntos 

Durante a ação criminosa, foram subtraídos de um cofre cerca de R$ 38 mil em dinheiro e outros pertences

Ventos do Canto de Baixo Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 17.143.838/0001-37 - NIRE 24300005750

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16/05/2022
Aos 16/05/2022, às 21:00h, na sede social coma totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos 
Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do artigo 
130, § 1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro 
líquido referente ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$2.453.798,85 da seguinte 
forma: a) R$122.689,94 para a conta de reserva legal da Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por 
Ações; b) R$613.449,71, a título de dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações e no Estatuto Social, ao acionista Ventos Fortes Geradora Eólica S/A; e c) R$1.717.659,20 para conta 
de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) consignar que os valores 
serão pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Companhia; e (v) autorizar a Diretoria da Companhia a 
praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia 
pelo acionista. Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; Melissa 
Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. JUCERN Certifico o Registro em 22/07/2022 sob nº 20220506442. Protocolo: 
220506442 de 18/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Ventos Fortes Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 12.985.237/0001-58 - NIRE 24300005164

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16/05/2022
Aos 16/05/2022, às 14:00h, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos 
Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do artigo 
130, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia., 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro 
líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$15.677.756,53, da seguinte 
forma: a) R$483.374,95 para a conta de reserva legal da Cia., nos termos do artigo 193 da LSA; b) R$2.416.874,75, a 
título de dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da LSA e no Estatuto Social, ao acionista 
Serveng Energias Renováveis S/A e Thadeu Luciano Marcondes Penido; e c) R$12.777.506,84 para conta de retenção de 
lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) consignar que os valores serão pagos 
conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia.; e (v) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos 
necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia pelo acionista. Nada 
mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; Melissa Sualdini Ferrari de 
Melo - Secretária.  JUCERN Certifico o Registro em 22/07/2022 sob nº 20220501947. Protocolo: 220501947 de 18/07/2022. 
Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Ventos Parazinhenses Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 17.205.697/0001-30 - NIRE 24300005741

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16/05/2022
Aos 16/05/2022, às 21h30, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do artigo 
130, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia., 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro 
líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$1.998.315,04, para conta de 
retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) consignar que os valores 
serão pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia.; e (v) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos 
os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia pelo acionista. 
Nada mais. São Miguel do Gostoso/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; Melissa 
Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. JUCERN Certifico o Registro em 22/07/2022 sob nº 20220506280. Protocolo: 
220506280 de 18/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Ventos de Santo Antônio Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 17.143.971/0001-93 - NIRE 24300005776

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 20h30, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do artigo 
130, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro 
líquido referente ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$669.249,76, para a 
conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) consignar que os 
valores serão pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Companhia; e (v) autorizar a Diretoria da 
Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas 
nesta assembleia pelo acionista. Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - 
Presidente Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. JUCERN Certifico o Registro em 22/07/2022 sob nº 
20220506477. Protocolo: 220506477 de 18/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Crime

Polícia Civil divulga imagens de suspeito 
por furto de quase R$ 40 mil no Tirol

A Polícia Civil do Rio Gran-
de do Norte (PCRN), por 
meio da Delegacia Espe-

cializada de Furtos e Roubos de 
Natal (DEFUR/Natal), divulgou, 
nesta quinta-feira 11, imagens 
de um suspeito de furto come-
tido em um prédio residencial 
no bairro Tirol, no dia 20 de ju-
lho deste ano. 

Durante a ação criminosa, 
foram subtraídos de um cofre 
cerca de R$ 38 mil em dinheiro 
e outros pertences. Antes, os cri-
minosos tentaram acessar outro 
prédio, também no bairro Tirol, 
mas foram impedidos pelo por-
teiro do local.

A DEFUR/Natal salienta, 
para empresas de segurança e 

síndicos de prédios, que a qua-
lificação de porteiros é neces-
sária para minimizar esse tipo 
de ação. Qualquer informação 
sobre a autoria do crime pode 
ser enviada para Especializa-
da por meio dos seguintes te-
lefones: (84) 32324551 e (84) 
981356173 ou do Disque De-
núncia 181.

Exposição sobre bicentenário da 
independência do Brasil é aberta 
Exposição está montada no Parque da Cidade e fica disponível ao público até o próximo dia 30; entrada é gratuita 

Em comemoração aos 200 
anos da Independência 
do Brasil, o Parque da Ci-

dade Dom Nivaldo Monte es-
tá com uma exposição sobre o 
processo da proclamação da 
independência do Brasil e su-
as consequências. Guiada pelo 
historiador do Parque, Luciano 
Capistrano, o material foi elabo-
rado por mais de dez professo-
res de história do IFRN e UFRN. 
A exposição está montada na 
biblioteca e ficará disponível ao 
público e às escolas até o dia 30 
de agosto, podendo ser visitada 
das 8h às 17h de segunda a sex-
ta, e das 14h às 17h aos sábados. 
A entrada é gratuita.

A exposição traz 18 banners 
organizados de forma cronológi-

ca abordando diversos aspectos 
da política, a situação das popu-
lações indígena e negra, econo-
mia, mundo do trabalho, trans-
portes, comunicação, cultura e 
educação. Além disso, um tema 
importante destacado na exibi-
ção é o cenário da independên-
cia no Rio Grande do Norte, mos-
trando como o estado se com-
portou mediante a proclamação. 

“A proclamação da Indepen-
dência foi um momento impor-
tante na história do país e tam-
bém na história do nosso esta-
do, então a ideia da exposição é 
mostrar a população e aos estu-
dantes o cenário local depois da 
proclamação, além de celebrar o 
bicentenário da independência. 
Esse momento histórico não se 

cristalizou no 7 de setembro, os 
acontecimentos dessa proclama-
ção reverberaram em nosso país 
e produzem efeitos até hoje”, ex-
plica o historiador do Parque da 
Cidade e responsável pela expo-
sição, Luciano Capistrano.

“Nós trazemos na exposição 
elementos importantes dos anos 
após a independência, como fi-
cou a situação da população in-
dígena, da comunidade negra es-
cravizada, do comércio, política 
e muito mais. Também trazemos 
nomes importantes desse mo-
mento aqui no estado, como Ní-
sia Floresta. Enfim, fazemos um 
apanhado desse momento his-
tórico tanto nacional como local-
mente”, destaca Capistrano.

A exposição do bicentenário 

da independência está aberta ao 
público em geral e às escolas. É 
recomendado que os colégios fa-
çam um agendamento prévio pa-

ra visitar a exposição, pelo e-mail 
parquedacidade.eventos@gmail.
com ou pelos telefones (84) 3232-
3363 ou (84) 3232-3368. 
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Na foto acima, me preparando para o grande show do dia 10 passado no Te-
atro Riachuelo, este velho comunicador e cantor ao lado dos colegas Fer-
nando Luiz e Rô Medeiros, no camarim preparando para entrar em cena, 

foi um dos maiores shows, com mais de 1000 pessoas presentes.

TEATRO RIACHUELO

PROPOSTA DO GOVERNO PARA PM. A 
associação dos oficiais militares do RN, di-
vulgou nota aberta a população contra a 
proposta do Governo do Estado que am-
plia a idade de ingresso na polícia e bom-
beiro militar, de 30 para 35 anos, isso leva-
ria a aposentadoria também de 65 para 70 
anos, conforme a associação a proposta 
será enviada para Assembleia e todos es-
peram que os deputados votem contra!

FABIO FARIAS. Ministro das Comuni-
cações do Governo Bolsonaro, Fábio Fa-
rias, diz que tem sido divulgado bastante 
notícias boas para o Brasil e que virão nes-
ses próximos dias muitas mais notícias!!

BARDALLO. Com o tema “Bardallan-
do a Cidade”, os defensores da cultura 
esperam criar uma agenda de incentivo 
ao desenvolvimento e visitas ao centro 
histórico com o apoio da Prefeitura de 
Natal, Viva Petrópolis, também no intui-
to de desenvolver e movimentar o bair-
ro de Petrópolis, a Unimed Natal vem 
dando apoio ao projeto “Viva Petrópo-
lis”, um evento que impulsiona a cultura, 
gastronomia e a arte.

REAJUSTE DE SALÁRIO. Por unanimi-
dade, o STF aprovou reajuste de 18% para 
juízes, ministros e outras categorias.

ABUSO SEXUAL. Lamentavelmente, o 
Rio Grande do Norte teve um crescimen-
to de 97% de importunações sexuais es-
te ano, é preciso combater o mais rápido 
possível.

SANTA CLARA. Ontem, dia 11 de Agosto 
é celebrado o dia da Padroeira da Tv Santa 
Clara, para mim e familiares é um dia mui-
to especial, pois Santa Clara é a madrinha 
e protetora do meu filho especial Juninho, 
viva Santa Clara.

MOVIMENTO BANCÁRIO. Pagamentos 
com cartões de crédito/débito cresceram 
36% só no primeiro semestre, isto facilita a 
vida do cidadão, mas alerta para redobrar 
os cuidados, há muitas pessoas usando de 
muita esperteza para aplicar coisas erradas.

PONTA NEGRA. Conforme a Prefeitura 
de Natal, está sendo aguardada a licença 
ambiental para começo e fim do enroca-
mento da Praia de Ponta Negra.

A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 
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Remuneração inicial para aprovados no concurso da Fundase chega a R$ 3,9 mil no cargo de analista socioeducativo

Inscrições para o concurso da 
Fundase/RN são prorrogadas 

VAGAS: 577
REMUNERAÇÃO: de 

R$2.363,09 até R$3.967,09
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 19 

de julho a 15 de agosto de 2022 
(às 12h)

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$80 e 
R$120.

PROVAS OBJETIVAS E 
DISCURSIVAS: 18/09/2022
SITE: https://www.institutoao-

cp.org.br
Prorrogação das inscrições no 

Diário Ofi cial do Estado desta quin-
ta-feira 11

Concurso Fundase/RN

Antes previsto para encerrar 
na quinta-feira 11, o prazo 
de inscrições para o con-

curso público da Fundação de 
Atendimento Socioeducativo do 
Rio Grande do Norte (Fundase) 
foi prorrogado até a próxima se-
gunda-feira 15, conforme publi-
cação da edição do Diário Oficial 
do Estado. Os candidatos pode-
rão concorrer a 577 vagas para 
cargos de nível médio e superior, 
distribuídas entre Natal/Parna-
mirim, Mossoró e Caicó. As taxas 
são de R$80 para nível médio e 
R$120 para nível superior.

Para efetuar a inscrição, é 
preciso acessar o site do Institu-
to AOCP, banca responsável pela 
organização do certame: www.
institutoaocp.org.br. O prazo ter-
mina às 12h00min. O boleto refe-
rente a inscrição, deverá ser pa-

go até o seu vencimento na data 
de 15/08/2022 às 22h00min. Para 
imprimir uma segunda via do bo-
leto bancário, o candidato deve 
acessar o site do Instituto AOCP.

As oportunidades são para os 
cargos de analista socioeducativo 
(61) – com vagas para profissionais 
graduados das áreas de Psicologia 
(23), Serviço Social (23) e Pedago-

gia (15); agente socioeducativo 
(420), analista socioeducativo ad-
ministrativo (02) – com vagas para 
profissionais das áreas de Conta-
bilidade (01) e Análise de Sistemas 
(01); técnico de nível superior (39) 
e técnico de nível médio (55). Os 
requisitos e as atribuições dos car-
gos estão relacionados no Anexo I 
do edital do concurso.

As remunerações iniciais se-
rão de R$2.363,09 para o car-
go de técnico de nível médio, 
R$2.844,10 para os agentes so-
cioeducativos, R$3.570,95 pa-
ra técnicos de nível superior, 
R$3.768,73 para o cargo de ana-
lista socioeducativo administrati-
vo e R$3.967,09 para os profissio-
nais que vão ocupar as vagas de 

analistas socioeducativos.
O processo de seleção será re-

alizado em diversas etapas, con-
forme cronograma. As provas 
objetivas e discursivas serão apli-
cadas nos municípios de Natal, 
Mossoró e Caicó na data provável 
de 18 de setembro de 2022.

O concurso tem prazo de vali-
dade de dois anos a contar da da-
ta de sua homologação, podendo 
ser prorrogado por igual período a 
critério da Secretaria de Estado da 
Administração e da Fundação de 
Atendimento Socioeducativo.

Inscrições seguem 
até a próxima 
segunda-feira 15; 
candidatos irão 
concorrer a 
577 vagas 
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Em Questionário de Abordagem, lideranças indígenas respondem sobre infraestrutura, saúde, educação e hábitos e práticas

Agricultores assentados foram contemplados com o Crédito Instalação

MARCELO LIMA/IBGE

ASCOM/INCRA-RN

Assentamento

Famílias recebem moradias 
em Ceará-Mirim no RN
Oito famílias potiguares 

do assentamento Leo-
nardo Silva, no municí-

pio de Ceará-Mirim, distante 
50 quilômetros de Natal, co-
memoram a conquista da ca-
sa própria. Os agricultores as-
sentados foram contemplados 
com o Crédito Instalação na 
modalidade Habitacional.

Nesta quarta-feira 10, servi-
dores do Incra estiveram no as-
sentamento para fiscalizar o an-
damento das obras. No total 25 
famílias serão beneficiadas com 
o crédito. Cada família recebeu 
R$ 34 mil para investir na cons-
trução da habitação. As casas são 
adaptadas para portadores de 
necessidades especiais, possuem 

dois quartos e priorizam ventila-
ção natural.

A agricultora Sandra Ma-
ria Marques dos Santos fala da 
alegria em ter moradia própria. 
“No início foi grande a luta, nós 
buscávamos uma maneira de 
sobreviver e ter uma moradia 
digna que eu nunca tive. Hoje 
conquistamos é uma honra, es-

sa casa é minha”, disse.
As moradias foram constru-

ídas com o apoio da assessoria 

técnica, Ciranda Social e Assoce-
ne que viabilizam a gestão e exe-
cução das obras.

No RN, Censo começa em 
comunidades indígenas

Estado potiguar tem 
38 recenseadores 

para realizar o Censo 
em 17 localidades

O Censo 2022 começou tam-
bém nas áreas indígenas. 
Para marcar esse momen-

to no Rio Grande do Norte, o IB-
GE realizou um encontro com li-
deranças do povo indígena Men-
donça, no município de João 
Câmara, nesta quarta-feira 10. 
Representantes de seis localida-
des indígenas da área estiveram 
na “comunidade-mãe”, Amare-
lão, para conhecer a equipe de 
recenseadores, dar sugestões e ti-
rar dúvidas sobre as novidades do 
questionário para os povos origi-
nários do Brasil.

Antes de iniciar a entrevis-
ta em cada casa, a liderança in-
dígena local deverá responder o 
Questionário de Abordagem com 
informações sobre saúde, educa-
ção, infraestrutura, práticas e há-
bitos do seu povo. No questioná-
rio do Censo 2022 aplicado nas 
casas, os povos indígenas têm a 
possibilidade de declarar até três 
línguas faladas, por exemplo.

O cacique da comunidade 
Santa Terezinha (também locali-
zada na área do povo Mendonça 
na região do Mato Grande) desta-
cou outra mudança em relação à 
pesquisa anterior: o treinamento 
direcionado dos 38 recenseado-
res que atuarão em áreas indíge-
nas no Rio Grande do Norte.

“Essa formação vai possibili-
tar que esses recenseadores, de 
fato, estejam capacitados para 
abordar esses territórios, trazen-
do um dado real. Consecutiva-
mente isso vai gerar dados ofi-

ciais que vão resultar na imple-
mentação de políticas públicas 
para as nossas comunidades tra-
dicionais”, avaliou Dioclécio Be-
zerra da Costa.

Na reunião, o chefe do IBGE 
no Rio Grande do Norte, Damião 
Ernane de Souza, lembrou que a 
nova metodologia do Censo para 
povos indígenas é fruto da mobi-
lização de anos. “Quando o IBGE 
hoje dá início à coleta em todo o 
Brasil, ele está, de fato, trazendo o 
propósito de retratar o Brasil em 
todas as suas dimensões. Todos 
os povos e todos os segmentos 
demográficos”, acrescentou.

RECENSEADORES INDÍGENAS. 
Dos quatro recenseadores que 

trabalham na área do povo Men-
donça, dois nasceram e moram 
lá. Uma delas é Amanda da Silva, 
de 18 anos, que vai passar pela ex-
periência de retratar sua própria 
realidade e da comunidade Ma-
rajó na maior pesquisa do Brasil. 
“Além do Censo mostrar o quan-
titativo da população do território 
Mendonça, ele vai visibilizar mui-
to a cultura, a vivência das pessoas 
Mendonça”, disse a recenseadora 
indígena que também é estudan-
te de Educação Física.

Ao assumir a função de recen-
seador, o professor de Matemática 
Dialison Melo não fugiu da mis-
são de contribuir para a cidadania 
com informação e conhecimento. 
“Optei por concorrer a essa vaga 

para conhecer mais a comunida-
de, meus alunos e ter essas infor-
mações para poder utilizar dentro 
da sala de aula”, falou.

No Censo, os recenseadores 
trabalham em áreas próximas 
a sua casa sempre que possível. 
Isso facilita o reconhecimento 
pela comunidade, seja ela indí-
gena ou não.

EM 2010. No Censo 2010, o 
Brasil tinha 896.917 pessoas in-
dígenas. O Rio Grande do Norte 
teve a menor população indígena 
entre todas as unidades da fede-
ração: 2.597 pessoas. Para o IBGE, 
indígena é a pessoa que se auto-
declara indígena.

O Censo Demográfico é a úni-

Sagi/Trabanda (Baía Formo-
sa/RN)
Katu (Canguaretama e Goiani-

nha/RN)
Tapará (Macaíba/RN)
Lagoa do Mato (Macaíba/RN)
Ladeira Grande (Macaíba e 

São Gonçalo do Amarante)
Amarelão (João Câmara/RN)
Assentamento Santa Tere-

zinha (João Câmara/RN)
Serrote de São Bento (João 

Câmara/RN)
Marajó (João Câmara/RN)
Açucena (João Câmara/RN)
Cachoeira (João Câmara/RN)
Caboclos do Assu (Assú/RN)
Tapuia Payacu (Apodi)
Mendonça em Natal (Natal)
Rio dos Índios (Ceará-mirim)
Warao (Natal)
Warao (Mossoró)

COMUNIDADES 
INDÍGENAS NO RN

ca pesquisa oficial universal ca-
paz de contar e traçar um perfil 
dessa população. Além disso, o 
número de aldeias, comunida-
des, etnias e línguas é atualizado. 
Os resultados da operação cen-
sitária são fundamentais para as 
políticas públicas de proteção do 
patrimônio cultural e o reconhe-
cimento da organização social, 
costumes, crenças, tradições e 
territórios indígenas.
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
EDILMA INACIO DA ROCHA 06972548446, CNPJ: 46.122.622/0001-93, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação - LRO, para casa de show com capacidade para 150 espectadores, localizada à 
Rua Joaquim Francis de Carvalho, s/n, Centro, Brejinho/RN. 

  
EDILMA INACIO DA ROCHA  

 

 
2x3 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO - LA 

  
SDB - SALINA DIAMANTE BRANCO LTDA, CNPJ 01.464.886/0002-78, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Alteração - LA, para a atividade de AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DE ESTOCAGEM DO BENEFICIAMENTO 
DE SAL MARINHO, localizada na ILHA DO AMARRA NEGRA, S/N, LITORAL, CEP: 59.596-000 – 
GALINHOS/RN. 

RENATA CAROÇA SEIXAS 
Diretora Jurídica 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
SERGIO COELHO DE MELO LIMA, CPF 057.780.504-53, torna público que está requerendo ao Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS, para extração de areia, numa área de 10ha, produção mensal 1000 m3/mês inserida na poligonal 
do Processo DNPM 848149/22, localizada na Fazenda Coqueiros, Município de Nísia Floresta -RN. 
 

SERGIO COELHO DE MELO LIMA  
Requerente 

 
2x3 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA. CNPJ: 08.249.708/0004-35, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, com 
prazo de validade até 18/04/2028 em favor do Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Salina Santa 
Clara, Localidade Tabuleiro Alto, Zona Rural, Mossoró/RN. 
 

Frediano Jales Rosado 
Empresário 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FRANCISCO ZULEUDO MAIA, CPF nº 056.386.074-04, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
Nº 2022-178131/TEC/LS-0129, com prazo de validade 09.08.2028, para um Cais/Píer para embarque e 
desembarque de pescado localizado na Praça Dix-Sept Rosado, s/n, Centro, Areia Branca/RN. 
 

FRANCISCO ZULEUDO MAIA 
Empreendedor 

 
2x3 

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL  
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:  
Renovação de Licença de Operação para o empreendimento linha de surgência associada ao poço 
petrolífero 7-gc-0014-RN, medindo 1200m, localizado no Campo Petrolífero de Galo de Campina, Municípios 
de Governador Dix-Sept Rosado e Felipe Guerra/RN.  

 
Sergio Fantini  

Diretor de Sustentabilidade 

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: Renovação de Licença de 
Operação nº 2021- 164522/TEC/RLO-0685, com validade em 22/07/2025, em favor do empreendimento linha de 
surgência associada ao poço petrolífero denominado 3-RPV-0002-RN, com produção escoada para a Estação Coletora 
Satélite (ECS) Iraúna, localizada no Campo Petrolífero de Iraúna, Município de Mossoró /RN;  
Licença de Operação nº 2022-180279/TEC/LO-0163, com validade em 19/07/2025, em favor do empreendimento poço 
petrolífero denominado 7-GC-0016-RN, localizado no Campo Petrolífero de Galo de Campina, Município de Governador 
DixSept Rosado/RN;  
Licença de Operação nº 2022-178609/TEC/LO-0107, com validade em 26/07/2025, em favor do empreendimento poço 
petrolífero denominado 1-BV-0001-RN, localizado no Campo Petrolífero de Campainha Azul, Município de 
Carnaubais/RN;  
Renovação de Licença de Operação nº 2021- 166338/TEC/RLO-0822, com validade em 19/07/2025, em favor do 
empreendimento poço petrolífero 1-RPV-0001-RN, localizado no Campo Petrolífero de Iraúna, Município de 
Mossoró/RN;  
Licença Simplificada n° 2021-159441/TEC/LS-0096, com validade em 05/07/2025, em favor do empreendimento 
acesso ao poço petrolífero 7-GC-0001-RN, localizado no Campo Petrolífero de Arribaçã, Município de Governador Dix-
Sept Rosado/RN;  
Licença de Regularização e Operação n°2022- 178495/TEC/LRO-0078, com validade em 29/07/2022, em favor do 
empreendimento Estação Coletora Satélite (ECS) Iraúna, localizado no Campo de Produção Iraúna, Município de 
Mossoró/RN;  
Renovação de Licença de Operação n° 2022- 181758/TEC/RLO-0195, com validade em 20/11/2025, em favor do 
empreendimento linha de surgência associada ao poço petrolífero 7-gc-0014-RN, medindo 1200m, localizado no Campo 
Petrolífero de Galo de Campina, Municípios de Governador DixSept Rosado e Felipe Guerra/RN.  
Licença Prévia nº 2021-168993/TEC/LP-0207, com validade em 19/07/2024, em favor dos empreendimentos linhas de 
surgências associadas aos poços petrolíferos 7-GC-0020-RN, 7-GC-0022- RN e 7-GC-0023-RN, para o Manifold 7-GC-
0010-RN, e linha de surgência associada ao poço petrolífero 7-GC-0025-RN, para Manifold 7-GC-0007-RN, ambos 
localizados no Campo de Produção de Galo de Campina (GC), Município de Governador Dix Sept Rosado/RN; e  
Renovação de Licença de Operação nº 2020- 154173/TEC/RLO-0984, com validade em 26/07/2025, em favor do 
empreendimento linha de surgência associada ao poço petrolífero denominado 7-GC-0012-RN, com produção escoada 
para a Estação Coletora Satélite Galo de Campina, localizado no Campo de Produção Galo de Campina, Municípios de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN e Felipe Guerra/RN. 

Sergio Fantini  
Diretor de Sustentabilidade 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
Josimar Eloi dos Santos, CPF 655.267.084-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença simplificada para o 
cultivo de camarão marinho, localizada no Povoado Cercado Grande, 41. Zona Rural, Arez/RN; CEP: 59.170-
000.  

Josimar Eloi dos Santos  
Empreendedor 

  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 

 
K Brilho Indústria e Comércio LTDA. CNPJ: 11.506.816/0001-08, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de 
Licença Simplificada, para uma indústria de produtos de limpeza, localizada no Sítio Mar Vermelho S/N, 
Zona Rural, Lagoa Nova/RN – CEP: 59.390-000. 
 

Antônio Jailson dos Santos 
Diretor 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO AOS INTERESSADOS:
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 02910021.000370/2021-77

DETRAN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
através de seu Pregoeiro (a), torna público o certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO, que tem como objeto Contratação de serviços 
de Automação de Exames Práticos, soluções em sistemas de telemetria, solução em sistemas 
de avaliação, frota para realização de exames, solução itinerante para Exame Prático, através 
de empresa especializada com solução integrada para aplicação das Provas Práticas de 
Direção Veicular no DETRAN/RN, a qual corresponde à última etapa do Processo de 1ª 
Habilitação, Autorização para Conduzir veículo Ciclomotor - ACC, Adição, Registro de 
Estrangeiro e Mudança de Categoria dos Candidato(a)s/ condutores para obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH, em todo o Estado do Rio Grande do Norte, conforme 
especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. A sessão pública 
será realizada no dia 25 de agosto de 2022, às 10:00 horas (horário de Brasília) através da website: 
https://licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp (Código identificador do Banco do Brasil nº 955598). O 
Edital poderá ser adquirido através do site https://www.licitacoe-e.com.br/aop/index.jsp. Qualquer 
in formação poderá ser  obt ida at ravés do e-mai l  l ic i tacao@detran.rn.gov.br  ou 
cpldetranrn@gmail.com.

Natal/RN, 10 de agosto de 2022
Silvia Augusta Barbalho Guimarães – Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

Em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores.
01- ADJUDICO o vencedor da Tomada de Preços nº 003/2022, realizada em 04/07/2022, a 
saber: YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 22.317.871/000176, saiu vencedor no 
item:1; totalizando o valor de R$ 72.244,00 (setenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro 
reais).
Objeto: Contratação de Empresa para Construção de Mata-burros na Zona Rural do 
Município de jardim do Seridó/RN.
02-HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Tomada de Preços nº 003/2022 
com início 26 de maio de 2022, realizada em 4 de julho de 2022 (segunda-feira), nos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, 
mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação 
supramencionada, em favor da empresa relacionada anteriormente.
03- DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida 
empresa.

Jardim do Seridó/RN, 11 de agosto de 2022
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022 
 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN Nº 323.161/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
08.086.662/0001-38; CONTRATADA: COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES DE SÃO JOÃO DO SABUGI-COAFS inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 
14.426.441/0001-64; OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios para a elaboração dos 
lanches ou refeições que serão fornecidos na alimentação escolar, destinados aos alunos 
matriculados nas Escolas e Creches Municipais, em formato híbrido ou presencial conforme 
legislação vigente; DATA DA ASSINATURA: 11 de Agosto de 2022; VIGÊNCIA: 11 de 
Agosto de 2022 e termo final em 11 de Agosto de 2023; MODALIDADE LICITATÓRIA: 
Chamada Pública; VALOR DO CONTRATO: R$ 14.137,00(Quatorze mil, cento e trinte e 
sete reais); SUBSCRITORES: Joaquim Alberto da Silva, inscrita no CPF/MF sob o nº 
241.474.343-00 – pelo Contratante e Aldenir Araújo de Morais, inscrito no CPF/MF sob o n° 
077.956.144-93– pela Contratada. 

Jardim do Seridó/RN, em 11 de agosto de 2022
Joaquim Alberto da Silva

Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2022 
 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN Nº 323.161/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
08.086.662/0001-38; CONTRATADA: NÚCLEO DE PRODUTORES     COOPERADOS 
DA COMUNIDADE CAJUEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 70.140.090/0001-00; 
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios para a elaboração dos lanches ou refeições 
que serão fornecidos na alimentação escolar, destinados aos alunos matriculados nas 
Escolas e Creches Municipais, em formato híbrido ou presencial conforme legislação 
vigente; DATA DA ASSINATURA: 11 de Agosto de 2022; VIGÊNCIA: 11 de Agosto de 2022 
e termo final em 11 de Agosto de 2023; MODALIDADE LICITATÓRIA: Chamada Pública; 
VALOR DO CONTRATO: R$ 22.960,00 (Vinte e dois mil, novecentos e sessenta reais); 
SUBSCRITORES: Joaquim Alberto da Silva, inscrita no CPF/MF sob o nº 241.474.343-00 – 
pelo Contratante e Gilmar Carlos Zuza, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.019.814-07– pela 
Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 11 de agosto de 2022
Joaquim Alberto da Silva

Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022

PROCESSO Nº. 805.011/2022

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, torna público que realizará processo licitatório para pavimentação de 
trechos em diversas ruas no centro do município de Serra Caiada/RN, conforme contrato de 
repasse 915549/2021/MDR/CAIXA. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e 
proposta serão entregues até as 09h00min do dia 29 de agosto de 2022, na Sala da CPL na 
sede da Controladoria Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra 
Caiada/RN. Sessão pública: 09h00 horas do dia 29 de agosto de 2022. O edital e seus anexos 
estão disponíveis na página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e 
pelo telefone (0**84) 3293-0038 de 08:00 as 12:00 de segunda feira a sexta feira.

Serra Caiada/RN, 11 de agosto de 2022
Maria Tereza Ferreira Gomes

Presidente da CPL

Grupo 
voluntário ajuda 
venezuelanos 
em Natal

Ação Social

Uma associação de cris-
tãos compromissados 
em anunciar o amor de 

Deus e ajudar os necessitados. 
É assim que o argentino Victor 
Acuña classifica o Projeto Bar-
nabé, que realiza, entre outras 
ações, um trabalho assistencial 
e religioso junto a indígenas 
refugiados da Venezuela que 
chegaram em Natal.

Atualmente cerca de 40 
venezuelanos, incluindo 20 
crianças, são atendidos pe-
lo corpo voluntário do Projeto 
Barnabé. Parte dos refugiados 
atendidos pelo projeto vive no 
CMEI Professora Marluce Car-
los de Melo, no Bairro Potengi; 
outro grupo mora em kitnets 
alugados. Os indígenas são da 
etnia Warao, que na língua na-
tiva significa “povo da canoa”. 
Tradicionalmente são pesca-
dores e coletores e suas comu-
nidades de origem se organi-
zam em casas de palafita nas 
zonas ribeirinhas.

Segundo Victor, uma das 
dificuldades que os indígenas 
enfrentam é com relação à lín-
gua. Eles ainda não falam por-
tuguês, nem sequer o próprio 
espanhol. A língua por meio 
da qual eles se comunicam é o 
Warao. Diante disso, uma das 
ações do Projeto Barnabé con-
siste na alfabetização de crian-
ças e adultos, por meio da Es-
cola Warao Teribunoko, uma 
instituição itinerante de edu-
cação que vai até os venezue-
lanos para ensiná-los a língua 
portuguesa, bem como a cul-
tura nordestina.

“Primeiramente atende-
mos às necessidades básicas, 
como alimentação, roupa, mo-
radia, saúde física e espiritual. 
Também os ajudamos a ultra-
passar as barreiras culturais, de 
modo que eles consigam se in-
serir na cultura brasileira e nor-
destina, neste caso específico”, 
explica o coordenador.

Ainda segundo Victor, atu-
almente o projeto necessita de 
doações de alimentos, mate-
rial de higiene pessoal e de lim-
peza, além de voluntários. Para 
ajudar o projeto, os interessa-
dos devem entrar em contato 
pelo telefone (84) 98115-9208. 
Contribuições financeiras de-
vem ser enviadas através do 
pix acunav2019@gmail.com. 
Quem quiser trabalhar no pro-
jeto deve preencher um for-
mulário cujo link consta em 
anexo no Instagram @oproje-
tobarnabe. 
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Em Questionário de Abordagem, lideranças indígenas respondem sobre infraestrutura, saúde, educação e hábitos e práticas

Agricultores assentados foram contemplados com o Crédito Instalação

MARCELO LIMA/IBGE

ASCOM/INCRA-RN

Assentamento

Famílias recebem moradias 
em Ceará-Mirim no RN
Oito famílias potiguares 

do assentamento Leo-
nardo Silva, no municí-

pio de Ceará-Mirim, distante 
50 quilômetros de Natal, co-
memoram a conquista da ca-
sa própria. Os agricultores as-
sentados foram contemplados 
com o Crédito Instalação na 
modalidade Habitacional.

Nesta quarta-feira 10, servi-
dores do Incra estiveram no as-
sentamento para fiscalizar o an-
damento das obras. No total 25 
famílias serão beneficiadas com 
o crédito. Cada família recebeu 
R$ 34 mil para investir na cons-
trução da habitação. As casas são 
adaptadas para portadores de 
necessidades especiais, possuem 

dois quartos e priorizam ventila-
ção natural.

A agricultora Sandra Ma-
ria Marques dos Santos fala da 
alegria em ter moradia própria. 
“No início foi grande a luta, nós 
buscávamos uma maneira de 
sobreviver e ter uma moradia 
digna que eu nunca tive. Hoje 
conquistamos é uma honra, es-

sa casa é minha”, disse.
As moradias foram constru-

ídas com o apoio da assessoria 

técnica, Ciranda Social e Assoce-
ne que viabilizam a gestão e exe-
cução das obras.

No RN, Censo começa em 
comunidades indígenas

Estado potiguar tem 
38 recenseadores 

para realizar o Censo 
em 17 localidades

O Censo 2022 começou tam-
bém nas áreas indígenas. 
Para marcar esse momen-

to no Rio Grande do Norte, o IB-
GE realizou um encontro com li-
deranças do povo indígena Men-
donça, no município de João 
Câmara, nesta quarta-feira 10. 
Representantes de seis localida-
des indígenas da área estiveram 
na “comunidade-mãe”, Amare-
lão, para conhecer a equipe de 
recenseadores, dar sugestões e ti-
rar dúvidas sobre as novidades do 
questionário para os povos origi-
nários do Brasil.

Antes de iniciar a entrevis-
ta em cada casa, a liderança in-
dígena local deverá responder o 
Questionário de Abordagem com 
informações sobre saúde, educa-
ção, infraestrutura, práticas e há-
bitos do seu povo. No questioná-
rio do Censo 2022 aplicado nas 
casas, os povos indígenas têm a 
possibilidade de declarar até três 
línguas faladas, por exemplo.

O cacique da comunidade 
Santa Terezinha (também locali-
zada na área do povo Mendonça 
na região do Mato Grande) desta-
cou outra mudança em relação à 
pesquisa anterior: o treinamento 
direcionado dos 38 recenseado-
res que atuarão em áreas indíge-
nas no Rio Grande do Norte.

“Essa formação vai possibili-
tar que esses recenseadores, de 
fato, estejam capacitados para 
abordar esses territórios, trazen-
do um dado real. Consecutiva-
mente isso vai gerar dados ofi-

ciais que vão resultar na imple-
mentação de políticas públicas 
para as nossas comunidades tra-
dicionais”, avaliou Dioclécio Be-
zerra da Costa.

Na reunião, o chefe do IBGE 
no Rio Grande do Norte, Damião 
Ernane de Souza, lembrou que a 
nova metodologia do Censo para 
povos indígenas é fruto da mobi-
lização de anos. “Quando o IBGE 
hoje dá início à coleta em todo o 
Brasil, ele está, de fato, trazendo o 
propósito de retratar o Brasil em 
todas as suas dimensões. Todos 
os povos e todos os segmentos 
demográficos”, acrescentou.

RECENSEADORES INDÍGENAS. 
Dos quatro recenseadores que 

trabalham na área do povo Men-
donça, dois nasceram e moram 
lá. Uma delas é Amanda da Silva, 
de 18 anos, que vai passar pela ex-
periência de retratar sua própria 
realidade e da comunidade Ma-
rajó na maior pesquisa do Brasil. 
“Além do Censo mostrar o quan-
titativo da população do território 
Mendonça, ele vai visibilizar mui-
to a cultura, a vivência das pessoas 
Mendonça”, disse a recenseadora 
indígena que também é estudan-
te de Educação Física.

Ao assumir a função de recen-
seador, o professor de Matemática 
Dialison Melo não fugiu da mis-
são de contribuir para a cidadania 
com informação e conhecimento. 
“Optei por concorrer a essa vaga 

para conhecer mais a comunida-
de, meus alunos e ter essas infor-
mações para poder utilizar dentro 
da sala de aula”, falou.

No Censo, os recenseadores 
trabalham em áreas próximas 
a sua casa sempre que possível. 
Isso facilita o reconhecimento 
pela comunidade, seja ela indí-
gena ou não.

EM 2010. No Censo 2010, o 
Brasil tinha 896.917 pessoas in-
dígenas. O Rio Grande do Norte 
teve a menor população indígena 
entre todas as unidades da fede-
ração: 2.597 pessoas. Para o IBGE, 
indígena é a pessoa que se auto-
declara indígena.

O Censo Demográfico é a úni-

Sagi/Trabanda (Baía Formo-
sa/RN)
Katu (Canguaretama e Goiani-

nha/RN)
Tapará (Macaíba/RN)
Lagoa do Mato (Macaíba/RN)
Ladeira Grande (Macaíba e 

São Gonçalo do Amarante)
Amarelão (João Câmara/RN)
Assentamento Santa Tere-

zinha (João Câmara/RN)
Serrote de São Bento (João 

Câmara/RN)
Marajó (João Câmara/RN)
Açucena (João Câmara/RN)
Cachoeira (João Câmara/RN)
Caboclos do Assu (Assú/RN)
Tapuia Payacu (Apodi)
Mendonça em Natal (Natal)
Rio dos Índios (Ceará-mirim)
Warao (Natal)
Warao (Mossoró)

COMUNIDADES 
INDÍGENAS NO RN

ca pesquisa oficial universal ca-
paz de contar e traçar um perfil 
dessa população. Além disso, o 
número de aldeias, comunida-
des, etnias e línguas é atualizado. 
Os resultados da operação cen-
sitária são fundamentais para as 
políticas públicas de proteção do 
patrimônio cultural e o reconhe-
cimento da organização social, 
costumes, crenças, tradições e 
territórios indígenas.
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
EDILMA INACIO DA ROCHA 06972548446, CNPJ: 46.122.622/0001-93, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação - LRO, para casa de show com capacidade para 150 espectadores, localizada à 
Rua Joaquim Francis de Carvalho, s/n, Centro, Brejinho/RN. 

  
EDILMA INACIO DA ROCHA  

 

 
2x3 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO - LA 

  
SDB - SALINA DIAMANTE BRANCO LTDA, CNPJ 01.464.886/0002-78, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Alteração - LA, para a atividade de AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DE ESTOCAGEM DO BENEFICIAMENTO 
DE SAL MARINHO, localizada na ILHA DO AMARRA NEGRA, S/N, LITORAL, CEP: 59.596-000 – 
GALINHOS/RN. 

RENATA CAROÇA SEIXAS 
Diretora Jurídica 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
SERGIO COELHO DE MELO LIMA, CPF 057.780.504-53, torna público que está requerendo ao Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS, para extração de areia, numa área de 10ha, produção mensal 1000 m3/mês inserida na poligonal 
do Processo DNPM 848149/22, localizada na Fazenda Coqueiros, Município de Nísia Floresta -RN. 
 

SERGIO COELHO DE MELO LIMA  
Requerente 

 
2x3 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA. CNPJ: 08.249.708/0004-35, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, com 
prazo de validade até 18/04/2028 em favor do Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Salina Santa 
Clara, Localidade Tabuleiro Alto, Zona Rural, Mossoró/RN. 
 

Frediano Jales Rosado 
Empresário 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FRANCISCO ZULEUDO MAIA, CPF nº 056.386.074-04, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
Nº 2022-178131/TEC/LS-0129, com prazo de validade 09.08.2028, para um Cais/Píer para embarque e 
desembarque de pescado localizado na Praça Dix-Sept Rosado, s/n, Centro, Areia Branca/RN. 
 

FRANCISCO ZULEUDO MAIA 
Empreendedor 
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PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL  
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:  
Renovação de Licença de Operação para o empreendimento linha de surgência associada ao poço 
petrolífero 7-gc-0014-RN, medindo 1200m, localizado no Campo Petrolífero de Galo de Campina, Municípios 
de Governador Dix-Sept Rosado e Felipe Guerra/RN.  

 
Sergio Fantini  

Diretor de Sustentabilidade 

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: Renovação de Licença de 
Operação nº 2021- 164522/TEC/RLO-0685, com validade em 22/07/2025, em favor do empreendimento linha de 
surgência associada ao poço petrolífero denominado 3-RPV-0002-RN, com produção escoada para a Estação Coletora 
Satélite (ECS) Iraúna, localizada no Campo Petrolífero de Iraúna, Município de Mossoró /RN;  
Licença de Operação nº 2022-180279/TEC/LO-0163, com validade em 19/07/2025, em favor do empreendimento poço 
petrolífero denominado 7-GC-0016-RN, localizado no Campo Petrolífero de Galo de Campina, Município de Governador 
DixSept Rosado/RN;  
Licença de Operação nº 2022-178609/TEC/LO-0107, com validade em 26/07/2025, em favor do empreendimento poço 
petrolífero denominado 1-BV-0001-RN, localizado no Campo Petrolífero de Campainha Azul, Município de 
Carnaubais/RN;  
Renovação de Licença de Operação nº 2021- 166338/TEC/RLO-0822, com validade em 19/07/2025, em favor do 
empreendimento poço petrolífero 1-RPV-0001-RN, localizado no Campo Petrolífero de Iraúna, Município de 
Mossoró/RN;  
Licença Simplificada n° 2021-159441/TEC/LS-0096, com validade em 05/07/2025, em favor do empreendimento 
acesso ao poço petrolífero 7-GC-0001-RN, localizado no Campo Petrolífero de Arribaçã, Município de Governador Dix-
Sept Rosado/RN;  
Licença de Regularização e Operação n°2022- 178495/TEC/LRO-0078, com validade em 29/07/2022, em favor do 
empreendimento Estação Coletora Satélite (ECS) Iraúna, localizado no Campo de Produção Iraúna, Município de 
Mossoró/RN;  
Renovação de Licença de Operação n° 2022- 181758/TEC/RLO-0195, com validade em 20/11/2025, em favor do 
empreendimento linha de surgência associada ao poço petrolífero 7-gc-0014-RN, medindo 1200m, localizado no Campo 
Petrolífero de Galo de Campina, Municípios de Governador DixSept Rosado e Felipe Guerra/RN.  
Licença Prévia nº 2021-168993/TEC/LP-0207, com validade em 19/07/2024, em favor dos empreendimentos linhas de 
surgências associadas aos poços petrolíferos 7-GC-0020-RN, 7-GC-0022- RN e 7-GC-0023-RN, para o Manifold 7-GC-
0010-RN, e linha de surgência associada ao poço petrolífero 7-GC-0025-RN, para Manifold 7-GC-0007-RN, ambos 
localizados no Campo de Produção de Galo de Campina (GC), Município de Governador Dix Sept Rosado/RN; e  
Renovação de Licença de Operação nº 2020- 154173/TEC/RLO-0984, com validade em 26/07/2025, em favor do 
empreendimento linha de surgência associada ao poço petrolífero denominado 7-GC-0012-RN, com produção escoada 
para a Estação Coletora Satélite Galo de Campina, localizado no Campo de Produção Galo de Campina, Municípios de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN e Felipe Guerra/RN. 

Sergio Fantini  
Diretor de Sustentabilidade 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
Josimar Eloi dos Santos, CPF 655.267.084-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença simplificada para o 
cultivo de camarão marinho, localizada no Povoado Cercado Grande, 41. Zona Rural, Arez/RN; CEP: 59.170-
000.  

Josimar Eloi dos Santos  
Empreendedor 

  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 

 
K Brilho Indústria e Comércio LTDA. CNPJ: 11.506.816/0001-08, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de 
Licença Simplificada, para uma indústria de produtos de limpeza, localizada no Sítio Mar Vermelho S/N, 
Zona Rural, Lagoa Nova/RN – CEP: 59.390-000. 
 

Antônio Jailson dos Santos 
Diretor 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO AOS INTERESSADOS:
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 02910021.000370/2021-77

DETRAN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
através de seu Pregoeiro (a), torna público o certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO, que tem como objeto Contratação de serviços 
de Automação de Exames Práticos, soluções em sistemas de telemetria, solução em sistemas 
de avaliação, frota para realização de exames, solução itinerante para Exame Prático, através 
de empresa especializada com solução integrada para aplicação das Provas Práticas de 
Direção Veicular no DETRAN/RN, a qual corresponde à última etapa do Processo de 1ª 
Habilitação, Autorização para Conduzir veículo Ciclomotor - ACC, Adição, Registro de 
Estrangeiro e Mudança de Categoria dos Candidato(a)s/ condutores para obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH, em todo o Estado do Rio Grande do Norte, conforme 
especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. A sessão pública 
será realizada no dia 25 de agosto de 2022, às 10:00 horas (horário de Brasília) através da website: 
https://licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp (Código identificador do Banco do Brasil nº 955598). O 
Edital poderá ser adquirido através do site https://www.licitacoe-e.com.br/aop/index.jsp. Qualquer 
in formação poderá ser  obt ida at ravés do e-mai l  l ic i tacao@detran.rn.gov.br  ou 
cpldetranrn@gmail.com.

Natal/RN, 10 de agosto de 2022
Silvia Augusta Barbalho Guimarães – Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

Em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores.
01- ADJUDICO o vencedor da Tomada de Preços nº 003/2022, realizada em 04/07/2022, a 
saber: YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 22.317.871/000176, saiu vencedor no 
item:1; totalizando o valor de R$ 72.244,00 (setenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro 
reais).
Objeto: Contratação de Empresa para Construção de Mata-burros na Zona Rural do 
Município de jardim do Seridó/RN.
02-HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Tomada de Preços nº 003/2022 
com início 26 de maio de 2022, realizada em 4 de julho de 2022 (segunda-feira), nos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, 
mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação 
supramencionada, em favor da empresa relacionada anteriormente.
03- DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida 
empresa.

Jardim do Seridó/RN, 11 de agosto de 2022
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022 
 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN Nº 323.161/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
08.086.662/0001-38; CONTRATADA: COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES DE SÃO JOÃO DO SABUGI-COAFS inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 
14.426.441/0001-64; OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios para a elaboração dos 
lanches ou refeições que serão fornecidos na alimentação escolar, destinados aos alunos 
matriculados nas Escolas e Creches Municipais, em formato híbrido ou presencial conforme 
legislação vigente; DATA DA ASSINATURA: 11 de Agosto de 2022; VIGÊNCIA: 11 de 
Agosto de 2022 e termo final em 11 de Agosto de 2023; MODALIDADE LICITATÓRIA: 
Chamada Pública; VALOR DO CONTRATO: R$ 14.137,00(Quatorze mil, cento e trinte e 
sete reais); SUBSCRITORES: Joaquim Alberto da Silva, inscrita no CPF/MF sob o nº 
241.474.343-00 – pelo Contratante e Aldenir Araújo de Morais, inscrito no CPF/MF sob o n° 
077.956.144-93– pela Contratada. 

Jardim do Seridó/RN, em 11 de agosto de 2022
Joaquim Alberto da Silva

Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2022 
 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN Nº 323.161/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
08.086.662/0001-38; CONTRATADA: NÚCLEO DE PRODUTORES     COOPERADOS 
DA COMUNIDADE CAJUEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 70.140.090/0001-00; 
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios para a elaboração dos lanches ou refeições 
que serão fornecidos na alimentação escolar, destinados aos alunos matriculados nas 
Escolas e Creches Municipais, em formato híbrido ou presencial conforme legislação 
vigente; DATA DA ASSINATURA: 11 de Agosto de 2022; VIGÊNCIA: 11 de Agosto de 2022 
e termo final em 11 de Agosto de 2023; MODALIDADE LICITATÓRIA: Chamada Pública; 
VALOR DO CONTRATO: R$ 22.960,00 (Vinte e dois mil, novecentos e sessenta reais); 
SUBSCRITORES: Joaquim Alberto da Silva, inscrita no CPF/MF sob o nº 241.474.343-00 – 
pelo Contratante e Gilmar Carlos Zuza, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.019.814-07– pela 
Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 11 de agosto de 2022
Joaquim Alberto da Silva

Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022

PROCESSO Nº. 805.011/2022

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, torna público que realizará processo licitatório para pavimentação de 
trechos em diversas ruas no centro do município de Serra Caiada/RN, conforme contrato de 
repasse 915549/2021/MDR/CAIXA. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e 
proposta serão entregues até as 09h00min do dia 29 de agosto de 2022, na Sala da CPL na 
sede da Controladoria Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra 
Caiada/RN. Sessão pública: 09h00 horas do dia 29 de agosto de 2022. O edital e seus anexos 
estão disponíveis na página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e 
pelo telefone (0**84) 3293-0038 de 08:00 as 12:00 de segunda feira a sexta feira.

Serra Caiada/RN, 11 de agosto de 2022
Maria Tereza Ferreira Gomes

Presidente da CPL

Grupo 
voluntário ajuda 
venezuelanos 
em Natal

Ação Social
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O cantor Zezo Potiguar vai 
comemorar os 30 anos de 
carreira em um show es-

pecial no Teatro Riachuelo, em 
Natal, no próximo dia 19. Os in-
gressos estão à venda na bilhe-
teria do teatro ou no site uhuu.
com.br. A realização é da Agenda 
Propaganda.

Nascido em Guanduba – co-
munidade pertencente ao muni-
cípio de São Gonçalo do Amaran-
te, no Rio Grande do Norte – em 
28 de Março de 1973, José Maria 
Teixeira do Nascimento era mais 
um jovem em busca de oportu-
nidades quando mudou-se para 
a capital junto com a família em 
busca de melhores condições fi-
nanceiras.

Após exercer diversas pro-
fissões, ele começou a se inte-
ressar pela música, mas sem-

Zezo Potiguar 
comemora 30 anos de 
carreira: “Honrado 
em divulgar 
nossa terra”

pre como um passatempo. O 
primeiro contato com o públi-
co deu-se a convite de amigos, 
e mesmo sentindo-se inseguro, 
sua participação foi bem recebi-
da. Ao decorrer da carreira, per-
correu o país cantando sucessos 
como “Diga pra mim”, “Decida” 
e “Ponta de Faca”.

Neste ano de 2022, comple-
tando 30 anos de carreira, Zezo 
Potiguar trabalha em um novo 
EP com músicas inéditas e algu-
mas regravações. O último lan-
çamento, “Zezo de Bar em Bar”, 
foi muito bem aceito pelo públi-
co, com uma pegada mais serta-
neja, e foi o projeto mais ousado 
da carreira do artista.

Ao AGORA RN, o artista falou 
sobre as novidades da carreira e 
sobre o show no Teatro Riachue-
lo. Confira: 

Agora RN - Como foi a deci-
são de apostar na carreira musi-
cal lá atrás? 

Zezo Potiguar - Foi al-
go totalmente inimaginável 
para mim! Até então meu 
sonho era ser motorista de 
ônibus. Graças a minha mãe, 
acabei descobrindo o dom 
da música, vivo dela até ho-
je, e amo o que faço. 

Agora RN - Hoje em dia, você 
é considerado um dos represen-
tantes da cena musical do RN e 
já completa 30 anos de carreira. 
Como você se sente?

Zezo Potiguar - Me sinto 
muito honrado em poder di-
vulgar nossa terra através do 
meu trabalho, inclusive no 
meu próprio nome artístico, 
não é? [risos]. Enfim, 30 anos 
de carreira, feliz demais por 
este marco na minha carreira, 
e espero que Deus abençoe 
com mais 30! 

Agora RN - O que você desta-
ca no seu trabalho mais recente? 

Zezo Potiguar - Meu tra-

balho mais re-
cente foi um ál-
bum chamado: “Zezo 
de Bar em Bar”, em que 
fiz algumas regravações 
de músicas que fizeram 
sucesso na minha voz, 
e também lancei algu-
mas músicas inéditas co-
mo “Lágrimas de Álcool”, 
“Sofrendo em Miami” e 
a preferida das mulhe-
res: “Mulherão da p*r-
ra”, que foi muito bem 
aceita pelos meus fãs e 
público em geral. 

Agora RN - O que podemos 
esperar no repertório do show 
do próximo dia 19?

Zezo Potiguar - Para mim, 
o show do Teatro Riachuelo 
é sempre algo diferente, ten-
to dar o meu melhor! Afinal é 
quase sempre o único show 
que faço em Natal garantido 
todos os anos! E, neste ano, 
prometo fazer uma mistura 
de repertório bem bacana. 
Passando por todos os gran-
des sucessos da minha car-
reira, e trazendo músicas de 
ídolos meus, que são suces-
sões até hoje.

Agora RN - Tem novidades 
para um futuro próximo? Pode 
adiantar algo? 

Zezo Potiguar - Olha o ano 
de 2022 foi maravilhoso! Es-
tava programado para gravar 
um novo EP em março deste 
ano, mas a agenda de repen-
te deslanchou e até agora não 
consegui tempo para gravar. 
Até porque quero fazer algo 
bem especial como foi o 
“De Bar em Bar”. Então 
o que posso adian-
tar é que está 
no forno um CD 
bem especial que, 
antes de concluir o ano, 
pretendo lançar em todas as 
plataformas digitais.

Cantor fará show no 
Teatro Riachuelo, em 
Natal, no próximo 
dia 19; em entrevista, 
o artista fala sobre 
o início da carreira 
e revela algumas 
novidades para 
este ano

Representante da 
música local, o 
cantor Zezo Potiguar 
comemora três 
décadas de carreira 
em show no Teatro 
Riachuelo no 
próximo dia 19 
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Seleção brasileira de 
astronomia participará de 
Olimpíadas da modalidade

Estudantes vão 
representar Brasil em 

eventos no Panamá 
e na Geórgia, no leste 

europeu, nos meses de 
outubro e novembro

Quando o tema é Olimpí-
adas, o brasileiro tende a 
associá-las diretamente a 

esportes. Mas elas também estão 
presentes quando o assunto é ci-
ência. Para isso, jovens brasilei-
ros terão a tarefa de representar 
o Brasil em duas destas competi-
ções que acontecerão nos meses 
de outubro e novembro. Serão 
dez alunos de várias cidades do 
país os responsáveis por defender 
as cores da bandeira nacional na 
na Olimpíada Latino-America-
na de Astronomia e Astronáutica 
(OLAA), no Panamá, e na Olimpí-
ada Internacional de Astronomia 
e Astrofísica (IOAA, em inglês), na 
Geórgia, no leste europeu.

Fazem parte da seleção bra-
sileira meninos e meninas com 
idades de 16 a 18 anos. O primei-
ro evento será o torneio latino-a-
mericano no Panamá, previsto 
para acontecer de 25 de outubro 
a 7 de novembro. Segundo a re-
vista Galileu, participarão os es-
tudantes Davi de Lima Coutinho 
dos Santos (Itatiba - SP), Gabriel 
Consentino Botrel Chalfun (La-
vras - MG), Hugo Fares Menhem 
(São Paulo - SP), Mariana Neves 
Tana (Três Pontas - MG) e Murilo 
Martins Trevisan (Vinhedo - SP).

Para a competição interna-
cional de astronomia e astrofí-
sica, que vai rolar na Geórgia, 
de 14 a 21 de novembro, outros 

cesso de mais de um ano desde a 
realização da 24ª Olimpíada Bra-
sileira de Astronomia e Astronáu-
tica (OBA), realizada no ano pas-
sado. Após serem selecionados, 
eles ainda passaram por uma ba-
teria de provas e treinamentos 
para poderem então estar dentre 
os nomes escolhidos.

“A expectativa é muito boa, o 
nosso treinamento foi muito rico, 
com aulas duas vezes por sema-
na com astrônomos profissionais, 
provas e listas de exercícios elabo-
radas pela comissão de treinamen-
to, formada por voluntários que já 
participaram e conquistaram me-
dalhas em olimpíadas”, afirma o 
professor Eugênio Reis, vice-co-
ordenador nacional da OBA e um 
dos responsáveis pela preparação 
da Seleção Brasileira de Astrono-
mia, em nota à imprensa. 

O Brasil, atualmente, é o 
maior medalhista latino-ameri-
cano nas competições interna-
cionais de astronomia e ciências 
afins e, em 2021, ganhou pela pri-
meira vez a medalha de ouro na 
Latino-Americana de Astrono-
mia e Astronáutica.

cinco representantes do Brasil 
vão comparecer: Gabriel Heme-
trio de Menezes (Belo Horizon-
te - MG), Gabriela Martins dos 
Santos (Brusque - SC), Jan Bojan 
Ratier (Curitiba - PR), Paulo Hen-
rique dos Santos Silva (Barueri - 

SP) e Paulo Otávio Portela Santa-
na (Campo Grande - MS).

SELEÇÃO. Antes de tudo, va-
le ressaltar que para representar 
o Brasil nessas competições, os 
jovens participaram de um pro-

Brasileiros vão 
participar de duas 
competições olímpicas 
da modalidade. Eles 
foram selecionados 
após disputas nacionais, 
provas e treinamentos

Palavras Cruzadas

Sudoku

Entretenimento
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Caça Palavras

Sudoku Soluções

A sorte estará com 
você em seus passos 
hoje - é hora de consi-
derar um investimento 

fi nanceiro e repensar o seu or-
çamento. Seus exageros podem 
gastar suas reservas de energia. 
Tente compensar isso com uma 
dieta equilibrada.

Aries  (21/03 a 20/04)

Você estará mais à 
vontade na empresa e é 
hora de cuidar correta-
mente do seu relacio-

namento. Você precisa cuidar de 
si mesmo e compensar o período 
de negligência. Cuide da sua dieta 
para fazer alguns ajustes.

Libra (23/09 a 22/10)

O dia está passando 
rápido demais para seu 
gosto. Não se deixe 
ser subjugado pelas 

exigências das pessoas que o 
cercam. Nada vai lhe impedir de 
realizar suas atividades hoje. Sua 
energia está aumentando, mas 
certifi que-se de não exagerar.

Touro (21/04 a 20/05)

Sua teimosia extre-
ma pode levá-lo a 
um beco sem saída. 
Pense muito antes 

de falar. Você corre risco de 
pegar um resfriado. Por isso, 
proteja-se contra o vento, o 
ar-condicionado, etc.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você está atraindo no-
vas amizades que serão 
um trunfo para o futuro. 
Esteja aberto a novas 

ideias. Você sente a necessida-
de de moderar suas ações e isso 
é bom. Ouça seus instintos mais 
profundos e recupere-se de vibra-
ções negativas do passado.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Se você se prender aos 
seus valores, você terá 
o melhor dia de todos, 
não dê ouvidos a nin-

guém. Uma vida equilibrada está 
ao seu alcance. Pense antes de 
reagir às coisas, isso funciona. 
Seu ponto de vista é a fonte.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você terá que fazer 
compromissos entre 
sonhos e realidade, 
o que é, admita, um 

fato essencial da vida. Você 
está em forma novamente e 
será mais fácil dizer adeus a 
um mau hábito.

Cancer (21/06 a 22/07)

Você precisa ser notado 
a todo custo, mas não 
faça isso ao ponto de ser 
instigante. Novas amiza-

des estão no horizonte. Tudo que 
você precisa fazer é vencer a fadiga 
que vem se construindo e recuperar 
seus níveis de energia.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você está seguindo 
o seu plano. Siga 
o entusiasmo de 
ontem, as coisas 

positivas estão no horizonte. 
Sua distração está crescen-
do e você está encontrando 
difi culdades para achar uma 
medida de calma. 

Leão (23/07 a 22/08)

Sua bondade lhe 
trará sorte, você se 
sente útil e o favor 
será devolvido. Vo-

cê vai acabar tendo algumas 
conversas muito positivas, o 
que lhe trará o ânimo que vo-
cê sentia que faltava.

Aquário  (21/01 a 19/02)

Você precisa fugir 
da realidade da vida 
diária. Faça um fa-
vor a você mesmo e 

faça uma pausa, você vai se 
sentir fi sicamente exausto e 
precisa recarregar suas bate-
rias. Durma mais!

Virgem (23/08 a 22/09 )

Você será tentado a as-
sumir riscos. A sorte está 
esperando por você, mas 
muito neste contexto. 

Cuide bem do seu sistema urinário 
e beba mais líquidos. Você precisa 
rever suas prioridades no que diz 
respeito ao seu estilo de vida.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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Horóscopo

Palavras Cruzadas
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BELLO CIAO. Veneza e seus canais 
mágicos e românticos serão teste-
munha da diferente festa de 30 anos 
do queridíssimo e serelepe Matheus 
Bulhões. Sempre buscando comemo-
rações marcantes e significativas, o in-
ventivo arquiteto vai brindar durante 
passeio de barco nos canais da cidade 
italiana, com 30 amigos, que também 
participam de luxuoso jantar no Hotel 
Cipriani. Como o próprio mesmo dis-
se, vai celebrar com poucos e bons, no 
dia 22 de outubro. 

FESTNATAL DE VOLTA. Um dos 
eventos mais significativos da sétima 
arte no país, o Festival de Cinema de 
Natal, pode está com os dias conta-
dos para seu retorno, que pode ocorre 
ainda este ano. O incansável nome por 
trás do FestNatal, o jornalista Valé-
rio Andrade já empreende tratativas 
visando colocar a capital potiguar, de 
novo, na rota dos cinéfilos, artistas e 
produtores. A coluna festeja a notí-
cia e lembra que em 2009 pilotou um 
dos eventos do festival, um jantar para 
59 convidados tendo como principal 
atração a presença de Antônio Fagun-
des. No Olimpo com tudo comando 
pela saudosa Rogéria Costa. 

CEGONHA NO PEDAÇO. Atletas de 
alta performance Diogo Almeida e 
Cristianne Diniz estão grávidos de 
dois meses, do primeiro filho. O casal 
e suas respectivas famílias não escon-
dem a enorme felicidade. Será difícil 
saber quem será a avó mais coruja, se 
Cristina Diniz ou Miriam Almeida. A 
coluna deseja toda saúde para o baby 
que deve chegar no final de março de 
2023. 

DÍZIMO BAILANDO. Vem aí o 3º Bai-
le da Partilha promovido pela coorde-
nação da Pastoral do Dízimo e que co-
memora os 25 anos do serviço na Ar-
quidiocese de Natal. Será a partir das 
21h30 do próximo dia 20 de agosto, no 
salão principal da AABB. O evento será 
animado pela Banda Perfume de Gar-
dênia e as senhas já estão disponíveis 
e podem ser adquiridas na Catedral 
Metropolitana. 

VEM AÍ A SUPER FEIRA. E ontem 
com almoço concorrido na churras-
caria Sal e Brasa , foi oficialmente lan-
çada a  Multifeira Brasil Mostra Brasil, 
que chega 27ª edição em Natal, com 
uma novidade o retorno ao Centro de 
Convenções, atendendo um pedido 
dos frequentadores e do governo do 
estado. O evento ocorre entre os dias 
01 e 09 de outubro, num espaço de 
mais de 6.000m² de área de exposi-
ção e mais de 250 empresas partici-
pantes. O idealizador da BMB, Wilson 
Martinez, garantiu a diversidade de 
produtos que tem de carros elétricos 
a miudezas para o lar. A  expectativa é 
receber mais de 80 mil pessoas e gerar 
cerca de 500 empregos diretos. 

Na Solene em homenagem ao dia dos advogados, Danusa Alvarenga, Hivyelle 
Brandão, a vereadora Ana Paula, Luciana Tavares e Adriana Magalhães

Em evento no Versailles, Larissa Borges entre 
psicólogas Débora Sampaio e Karina Machado Toda alegria e charme da dermatologista Maria Goretti Galvão
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Happy    Birthday
Marluce Gentil, Maiara Felipe, Wa-
shinton Dantas, Flávia Bordogna, 
Alba Paiva, Silmara Simonete Ma-

cedo e Adriano Medeiros

Fortaleça suas raizes e também suas asas

TECNOLOGIA COREANA. A 
Samsung apresenta sua nova 
geração de celulares dobrá-
veis: o Galaxy Z Flip e o Galaxy 
Fold 4. Os aparelhos recebe-
ram melhorias nas telas, entre 
outras novidades. Os mode-
los ainda não possuem data 
para chegar ao Brasil e estão 
à venda nos Estados Unidos 
por US$ 1 mil e US$ 1,8 mil, 
respectivamente. A empresa 
sul-coreana também revelou 
o fone Galaxy Buds 2 Pro e os 
relógios Galaxy Watch 5 e Wa-
tch 5 Pro

DAS DANCINHAS À SAÚDE. 
A ByteDance, empre-

sa controladora do TikTok, 
adquiriu a Amcare, uma das 
maiores redes de hospitais 
privados infantil e feminino 
na China, por US$ 1,5 bilhão, 
num dos maiores acordos da 
inspiraria de tecnologia do 
país, desde que os reguladores 
começaram a conter a grande 
expansão de capital no país.

FENAFIM. Auditores fiscais 
de municípios de todo o Brasil 
vem a Natal entre os dias 23 
e 25 de novembro para a 33ª 
edição do Congresso Nacional 
da Fenafim. Durante o evento, 
especialistas vão debater, en-
tre outros temas, como os im-
postos podem ser instrumen-
to de redução das desigualda-
des sociais.

Serão três dias de evento 
no Hotel Praiamar, em Ponta 
Negra, reunindo palestran-
tes de renome nacional, em 
palestras, sessão de debates, 
mesas redondas, workshops 
e diversos ciclos de atividades 
presenciais em torno da área 
tributária. 

B-DAY - MARLUCE GENTIL

BOAS & CURTAS
 É hoje que padre Fábio de Melo se apresenta no Boulevard Music Hall, noite de muitas bençãos e música, com shows a partir das 

20h. A abertura fica por conta do querido Padre Nunes. Ainda há ingressos via site bilheteria digital.
 Além de ouvir música agora também será possível comprar no Spotify, que lançou um novo site para vender ingressos de shows ao 

vivo diretamente de sua plataforma, em vez de redirecionar os usuários. 
 Amanhã a 96FM estreia seu time estralado de comentaristas de futebol, com Marcos Lopes, Dionísio Outeda, Malik Nagib, Edno 

Sinedino e Jacson Capixaba com transmissão dos jogos do América e ABC.
 O endividamento e inadimplência dos brasileiros nunca foram tão altos. Quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas, e cer-

ca de 30% estão com contas atrasadas.
 O Encontro Nacional de Empresas Juniores, maior evento de empreendedorismo jovem do mundo terá 32 participantes norte-rio 

grandenses. Ocorre nos próximos dias 18 a 21 de agosto, na cidade de Maceió.

As vereadoras Nina Souza e Camila Araujo ladeiam a vice 
presidente da OAB/RN, Lidiane Dias que se tornou cidadã natalense

Grávidos e felizes, Diogo Almeida e Cristianne Diniz
Flávia Bordogna, ao centro, troca de idade hoje e recebe 
vivas das amigas Marisa Nóbrega e Dani Pena Lima

Italo Mitri, Wilson Martinez e Tota Farache 
no lançamento da Brasília Mostra Brasil
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A direção de marketing do ABC divulgou os preços dos in-
gressos para os três jogos, no Frasqueirão, da equipe alvi-
negra no quadrangular decisivo da série C. A direção divi-

diu em dois preços. Ingressos avulsos e ingressos combo. No  in-
gresso avulso o preço de arquibancada será R$ 60 (inteira) e R$ 
30 (meia). Já cadeira custará R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Se o 
torcedor comprar o combo (os três jogos) os preços de arquiban-
cada serão de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Já cadeira custará 
R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia). O sócio adimplente terá direito 
a compra de dois ingressos por jogo, ao preço de 80/40 (cadei-
ra/arquibancada). Olha amigos, respeitando a decisão da direção 
de marketing que é soberana para tomar a decisão que quiser, eu 
continuo entendendo que o preço é extremamente salgado para 
os torcedores alvinegros, que em sua grande maioria são despro-
vidos de recursos para pagarem os valores estipulados. Continuo 
com o meu pensamento de que, muitas vezes temos que dar dois 
passos para trás para dar dois para frente. A direção de marketing 
do ABC está olhando apenas o hoje, esquecendo que um acesso 
poderá render mais de R$ 15 milhões ao clube em 2023. E, a essa 
altura o melhor seria ter casa cheia nas três partidas. No meu en-
tendimento os únicos prejudicados serão aqueles torcedores que 
não poderão pagar estes valores. Simples assim.

No meu entendimento, erra mais uma vez

PEDRO NETOEsporte

ESPERO QUE NÃO. Nas re-
des sociais, alguns torcedores do 
América, estão comentando que 
a equipe poderá entrar com três 
volantes (Juninho/Maycon Lu-
cas e Alef) contra o Moto Club, na 
partida de amanhã. Não quero 
acreditar que Leandro Sena co-
mece a partida com essa forma-
ção. O técnico sabe que se assim 
proceder, chamará a equipe ma-
ranhense toda para dentro do 
seu campo desde o primeiro mi-
nuto de jogo. O empate classifica 
o América, contudo a vitória tam-
bém.

PRESIDENTE DA FNF ES-
TÁ ABERTO ÀS SUGESTÕES DOS 
CLUBES. O presidente José Vanil-
do, marcou para a próxima se-
gunda-feira (15), reunião do Con-
selho Arbitral da FNF visando o 
início da Segunda Divisão. Um 
dos assuntos que deverá ser dis-
cutido está a insatisfação de al-
guns, poucos, jogadores por exis-
tir idade máxima (23 anos) para 
aqueles atletas que querem dis-
putar a competição. A decisão é 
toda dos clubes. A FNF apenas 
acatará o que for decidido pelos 
seus filiados. Confesso que não 
vejo vantagem alguma em se en-
cher os clubes com ex-jogadores 
em atividade em detrimento de 
jovens talentos que poderão ren-
der bons frutos num futuro pró-
ximo.

MEA-CULPA. O presidente do 
Campinense Danylo Maia, en-
viou uma carta aberta aos torce-
dores da raposa pedindo descul-
pas pelo rebaixamento do clube 
para a série D. Gesto bonito. Ago-

ra, na mesma carta ele joga par-
te da culpa pela queda a arbitra-
gem. Inclusive cita nominalmen-
te os jogos em que acredita que o 
seu clube foi prejudicado. Neste 
último caso, discordo por com-
pleto, pois se a arbitragem errou, 
e acredito que até tenha errado 
em alguns jogos da raposa, tam-
bém errou contra outros clubes, 
inclusive o ABC. O que faltou ao 
rubro-negro de Campina Grande 
foi futebol. Apenas isso.

TEM QUE TER CABEÇA FRIA. 
Ao término da partida, em que o 
Ceará foi derrotado, nos pênaltis, 
pelo São Paulo, pela Copa Sul-A-
mericana, o atacante Vina, quis 
partir para a briga com alguns 
torcedores que o xingaram. Cal-
ma Vina, não é assim que se faz. 
Torcedor pagou ingresso e tem 
todo o direito de aplaudir ou de 
vaiar. De jurar amor eterno ou de 
xingar. Só não pode agredir fisica-
mente. No mais, está tudo certo.

NÃO DEVERÁ MAIS OCORRER. 
A Fifa pediu e às duas Federações 
concordaram. A partida inter-
rompida pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo entre Brasil x Ar-
gentina, não mais será remarca-
da. Como às duas seleções já es-
tão classificadas respectivamente 
como primeira e segunda colo-
cadas, e o resultado de uma no-
va partida não iria alterar em na-
da a posição de ambas na tabela 
de classificação, tudo indica que, 
a partida de fato não mais acon-
tecerá. O melhor mesmo será às 
duas seleções se preparem visan-
do o início da Copa do Mundo 
em Novembro.

Mais de 800 alunos atletas participaram dos jogos, que contou com nove modalidades esportivas, incluindo Futsal

REPRODUÇÃO

Escola municipal 
em Potengi promove 
Jogos Internos
Competição 
esportiva conta com 
nove modalidades, 
reunindo equipes e 
promovendo lazer e 
inclusão social

Com objetivo de promover, 
por meio da prática es-
portiva, a integração e o 

intercâmbio dos estudantes pa-
ra ampliar as oportunidades de 
socialização e aquisição de há-
bitos saudáveis, a Escola Muni-
cipal Professora Maria Madale-
na Xavier de Andrade, situada 
no bairro Potengi, realizou os 
XVII Jogos Internos, com a par-
ticipação de mais de 800 alunos-
-atletas. Com abertura no dia 06 
de agosto, e encerramento nesta 
quinta-feira 11.

De acordo com a professo-
ra de Educação Física, Lourdes 
Wanderleia da Silva, da Escola 
Municipal Professora Maria Ma-
dalena, a competição esportiva 
contou com nove modalidades, 
reunindo equipes de Futsal, Vo-
leibol, Queimada, Luta, Atletis-
mo, Circuito Paradesportivo, Tê-
nis de Mesa, Futebol de Botão e 
Voleibol de Areia.

Bastante empolgada com a 
competição estava a estudan-
te do 7º ano, Laura Eduarda 
(12 anos), que participou dos 
jogos nas equipes de Futsal e 
Queimada e no individual de 
Luta. “Adoro participar dos jo-
gos internos da minha esco-

la, porque desde pequena que 
sou muito competitiva e gosto 
de praticar esportes”.

O colega de escola, Reik 
Wallace Marcos da Costa, de 13 
anos, competiu pela turma do 8º 
Ano nas partidas de Queimada. 
“É bastante importante a reali-
zação dos jogos internos para o 
nosso entretenimento e melho-
rar o nosso desempenho no es-
porte. Toda a escola fica anima-
da com os atletas e torcidas das 
turmas. É bem legal esse espírito 
competitivo”.

A diretora pedagógica Lucia-
na Almeida destacou que os jo-
gos estudantis contribuem deci-
sivamente para a construção de 
cidadãos melhores, para a qua-
lidade de vida das crianças e jo-
vens, além de promover lazer e 
inclusão social. “Por meio dos 
nossos jogos internos podemos 
descobrir novos talentos para o 
esporte, atletas que se destacam 
para levarmos para os jogos mu-
nicipais”, completou.

A Escola Municipal Profes-
sora Maria Madalena Xavier de 
Andrade atende 1.090 alunos, 
do 1° ao 9° Ano do Ensino Fun-
damental e da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA).
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

  
KSW CONFECCOES LTDA, CNPJ: 46.229.017/0001-16, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização 
de Operação - LRO, para unidade de confecção de peças de vestuário, com 312,99 m³ de área construída, 
localizada à Av. Antônio Alves Pessoa, n° 325, Centro, Brejinho/RN. 

  
KSW CONFECCOES LTDA 
CNPJ: 46.229.017/0001-16 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
LINDOMAR NUNES ALVES, CPF 024.414.214-92, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS, para extração de areia, numa área de 40ha, 1.500 m3/mês inserida na poligonal do Processo 
DNPM 848204/20, localizada no Sítio Logradouros, Município de Boa Saúde-RN. 
 

LINDOMAR NUNES ALVES  
Requerente 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças: 
 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 01/08/2025, em favor da Estação Coletora Satélite 

(ECS) do poço petrolífero denominado de 7-CLD-9-RN. Localizado no Campo CARDEAL, 
Assentamento Cabelo de Negro, município de Mossoró/RN; 

 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 01/08/2025, em favor da Estação Coletora Satélite 
(ECS) do poço petrolífero denominado de 7-CLD-10-RN. Localizado no Campo CARDEAL, 
Assentamento Cabelo de Negro, município de Mossoró/RN; 

 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 01/08/2025, em favor de uma Linha de Surgência 
associada ao poço petrolífero denominado de 7-CLD-5-RN. Localizado no Campo CARDEAL, Fazenda 
Serrote do Pote, município de Mossoró/RN. 

 
CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 

Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
MINERAÇÃO MATA VERDE LTDA-ME, CNPJ: 17.618.848/0001-81, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Simplificada para a Extração de Areia para construção civil no leito do rio Riacho dos Quintos, localizado 
no Sitio Várzea Quintos de Baixo, Zona Rural, do município de Parelhas-RN. 
 

SANDRO ANDRADE FERREIRA 
Administrador 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO  

 
A MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A., CNPJ: 08.131.773/0001-19, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, o Pedido de 
Licença de Operação - LO para extração (remoção) e beneficiamento (reprocessamento) de pilhas de rejeito 
com baixos teores de WO3 a ser desenvolvida na Mina Brejuí numa área de 6,0 hectares e volume de 
2.500m³/mês, na Zona Rural do Município de Currais Novos/RN.  
 

Rogerio Barreto Drummond - Diretor Presidente. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA USINA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA, 34.598.878/0001-
92, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte-IDEMA a Licença de Instalação com prazo de validade até 10/08/2026, em favor do empreendimento 
Complexo Solar Raios de Nossa Senhora de Fátima, localizado na RN-087, zona rural do município de 
Lagoa Nova, Rio Grande do Norte.  

Gibran Dantas de Melo Lula  
Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA-LS  

E LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO-LSIO  
 

NOBERTO CARLOS REGO, CPF nº 056.330.791-91, torna público que está requerendo à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a (LS e LSIO), para a construção de um 
prédio não residencial para locação de salas para consultórios médicos, localizada na Rua Comandante Petit nº 
162. Centro, Parnamirim (RN). 

Noberto Carlos Rego 
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Campina Potiguar Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.341.988/0001-02 - NIRE 24300005318

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 14h30, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: (i) aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do art. 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro líquido 
referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$ 9.299.448,34, que serão pagos 
conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte forma: a) R$464.972,42 para a conta de reserva 
legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; b) R$2.324.862,09, a título de dividendo mínimo 
obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos acionistas 
Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias Renováveis S/A; e c) R$6.509.613,84 para conta 
de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação. (iv) autorizar a Diretoria da 
Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta 
assembleia pelo acionista. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social autorizado da Cia., que passará de 
R$17.972.400 para R$42.102.400,00, podendo ser representado por quantas ações forem necessárias para perfazer este 
valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital social da Cia. de R$17.972.400 
para R$42.102.400,00, com um aumento, portanto, de R$ 24.130.000,00, e a consequente emissão de 24.671.439 
novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,98 por ação, totalmente subscritas 
pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente integralizadas, nesta data, 
conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante capitalização da totalidade dos AFACs existentes na Cia., constante 
do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da sociedade que não subscreveu 
ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual renúncia, neste ato, ao direito de 
preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo art. 171 da Lei 6.404/76 e posteriores 
alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o art. 5º do estatuto social da Cia., que passa 
a vigorar com a seguinte e nova redação: “Art. 5º O capital social autorizado da Cia. é de R$42.102.400,00, representado 
por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. O 
capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$42.102.400,00, representado por 43.046.999 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. § 2º. A Cia. está autorizada a aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por 
meio de deliberação da Assembleia Geral da Cia., independente de reforma estatutária, sem observância da 
proporcionalidade da participação societária dos acionistas e de suas espécies de ações, podendo o capital autorizado, 
ainda, ser aumentado mediante a conversão de dívida com seus acionistas, capitalização de bens e/ou moeda corrente 
nacional. § 3º. Em caso de aumento do capital social, aos acionistas se confere o direito de preferência para subscrição das 
ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de ações possuídas, observando o disposto no Artigo 171 
da Lei nº 6.404/76 e suas alterações. (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e 
implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia, inclusive providenciar a devida escrituração nos 
livros societários da Cia.; (v) consignar que permanecem inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que 
não foram expressamente modificados pela presente Assembleia Geral. Nada mais. São Miguel do Gostoso/RN, 
16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. Lista de 
acionistas presentes: Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A.; Serveng Energias Renováveis S.A.. 
JUCERN Certifico o Registro em 02/08/2022 sob nº 20220521930. Protocolo: 220521930 de 21/07/2022. Denys de 
Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Canto da Ilha Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.397/0001-39 - NIRE 24300005237

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16/05/2022
Aos 16/05/2022, às 15:00h, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do 
artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia., 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro líquido 
referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$7.448.886,93, que serão pagos conforme 
a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte forma: a) R$372.444,35 para a conta de reserva legal da Cia., nos 
termos do artigo 193 da LSA; b) R$1.862.221,73, a título de dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos 
termos da LSA e no Estatuto Social, aos acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias 
Renováveis S/A; e c) R$5.214.220,85 para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para 
futura destinação; (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das 
deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia pelo acionista. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social 
autorizado da Cia., que passará de R$16.149.615,40 para R$38.409.615,40, podendo ser representado por quantas ações 
forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital 
social da Cia. de 16.149.615,40 para R$38.409.615,40, com um aumento, portanto, de R$ 22.260.000,00, e a consequente 
emissão de 23.124.004 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,96 por ação, 
totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente 
integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição, mediante capitalização da totalidade dos AFACs existentes na Cia., 
constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da sociedade que não 
subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual renúncia, neste ato, ao direito 
de preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo artigo 171 da Lei 6.404/76 e 
posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o artigo 5º do estatuto social da Cia., 
que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 5º. O capital social autorizado da Cia. é de R$38.409.615,40, 
representado por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
§1º. O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$38.409.615,40, representado por 39.900.260 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. §2º. A Cia. está autorizada a aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por meio 
de deliberação da Assembleia Geral da Cia., independente de reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da 
participação societária dos acionistas e de suas espécies de ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado 
mediante a conversão de dívida com seus acionistas, capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. §3º. Em caso de 
aumento do capital social, aos acionistas se confere o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao 
aumento, na proporção do número de ações possuídas, observando o disposto no Artigo 171 da Lei nº 6.404/76 e suas 
alterações;”(iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações 
propostas e aprovadas nesta assembleia, inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da Cia.; (v) Consignar 
que permanecem inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que não foram expressamente modificados pela 
presente Assembleia Geral. Nada mais. São Miguel do Gostoso/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - 
Presidente; Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes: Ventos Potiguares 
Comercializadora de Energia S.A.; Serveng Energias Renováveis S.A. JUCERN Certifico o Registro em 02/08/2022 sob 
nº 20220521875. Protocolo: 220521875 de 21/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Energia Potiguar Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.223/0001-76 - NIRE 24300005296

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16/05/2022
Aos 16/05/2022, às 16:00hs, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos 
Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos 
do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação 
do lucro líquido referente ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$11.822.041,11, 
que serão pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Companhia, da seguinte forma: a) R$591.102,06 
para a conta de reserva legal da Companhia, nos termos do artigo 193 da LSA; b) R$2.955.510,28, a título de dividendo 
mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos 
acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias Renováveis S/A; e c) R$8.275.428,78 para 
conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) autorizar a Diretoria 
da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas 
acima nesta assembleia. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social autorizado da Companhia, que passará de 
R$27.955.200,00 para R$69.715.200,00, podendo ser representado por quantas ações forem necessárias para perfazer 
este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital social da Companhia de 
R$27.955.200,00 para R$69.715.200,00, com um aumento, portanto, de R$ 41.760.000,00, e a consequente emissão de 
43.554.790 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,96 por ação, totalmente 
subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente integralizadas, nesta 
data, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante capitalização da totalidade dos AFACs existentes na Companhia, 
constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da sociedade que não 
subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual renúncia, neste ato, ao 
direito de preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo artigo 171 da Lei 6.404/76 
e posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o artigo 5º do estatuto social da 
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 5º - O capital social autorizado da Companhia é 
de R$69.715.200,00, representado por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. §1º. O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$69.715.200,00, 
representado por 72.711.253 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. §2º. A Companhia está autorizada a 
aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por meio de deliberação da Assembleia Geral da Companhia, 
independente de reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da participação societária dos acionistas e de 
suas espécies de ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado mediante a conversão de dívida com seus 
acionistas, capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. §3º. Em caso de aumento do capital social, aos acionistas 
se confere o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de 
ações possuídas, observando o disposto no Artigo 171 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações.”; (iv) autorizar a Diretoria da 
Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta 
assembleia, inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da Companhia; (v) consignar que permanecem 
inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social da Companhia que não foram expressamente modificados pela 
presente Assembleia Geral. Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; 
Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes: Ventos Potiguares Comercializadora 
de Energia S.A.; Serveng Energias Renováveis S.A. JUCERN Certifico o Registro em 02/08/2022 sob nº 20220521336. 
Protocolo: 220521336 de 21/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Forte Canto de Baixo Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 18.265.320/0001-39 - NIRE 24300005717

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 17h30, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos  
Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do art. 130, 
§1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro líquido  
referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$8.143.975,22, da seguinte forma:  
a) R$407.198,76 para a conta de reserva legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações;  
b) R$2.035.993,81, a título de dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Socieda-
des por Ações e no Estatuto Social, ao acionista Ventos Fortes Geradora Eólica S/A; e c) R$5.700.782,65  para conta de 
retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) consignar que os valores 
serão pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia.; e (v) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos 
os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia pelo acionista. 
Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; Melissa Sualdini Ferrari 
de Melo - Secretária. JUCERN Certifico o Registro em 22/07/2022 sob nº 20220500797. Protocolo: 220500797  
de 18/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

SM Geração de Energia Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.783.102/0001-72 - NIRE 24300006624

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 19h30, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos 
Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do art. 130, 
§1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro 
líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$2.772.832,72, para a conta de 
retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) consignar que os valores 
serão pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Companhia; e (v) autorizar a Diretoria da Companhia 
a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia 
pelo acionista. Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; Melissa 
Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. JUCERN Certifico o Registro em 22/07/2022 sob nº 20220501777. Protocolo: 
220501777 de 18/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Canoagem

Isaquias 
Queiroz 
fatura ouro 
no Pan-
Americano

O campeão olímpico Isa-
quias Queiroz conquis-
tou o ouro na prova do 

C1 1000m do Pan-Americano 
de canoagem velocidade, nes-
ta quinta-feira 11, em Halifax, 
no Canadá. Ele venceu a dis-
puta com sobras, marcando 
4min06s6, impondo mais de 
três segundos sobre o vice-cam-
peão, o cubano Serguey Torres.

Prova em que foi campeão 
olímpico em Tóquio-2020, 
Isaquias Queiroz faturou 
a medalha de prata no C1 
1000m no Campeonato Mun-
dial disputado no último fi-
nal de semana, também em 
Halifax. O brasileiro fez uma 
prova espetacular de recu-
peração, partindo da quin-
ta colocação para o segundo 
lugar nos 100 metros finais. 
O romeno Catalin Chirila le-
vou o ouro. Além desta prata, 
Isaquias faturou o ouro no C1 
500m neste Mundial.

Já no Pan-Americano, não 
teve quem parasse o baiano. 
Isaquias Queiroz foi domi-
nante já na semifinal, onde 
venceu com sobras. Na final, 
impôs larga vantagem e ga-
nhou com mais de três se-
gundos de diferença para o 
cubano Sergey Torres, que foi 
campeão olímpico em Tó-
quio-2020 na prova do C2 
1.000m, ao lado de Fernando 
Jorge. O canadense Connor 
Fitzpatrick levou o bronze, 
com 4min13s02.

Mesmo com a vitória tran-
quila, Isaquias declarou após 
a prova que não estava em seu 
melhor após um intenso Mun-
dial. Ele revelou que quer “cur-
tir” a competição e aproveitar 
os bons resultados recentes. 
“Foi bom. Depois do Mun-
dial, eu já dei uma ‘seguradi-
nha’ e descansei um pouco 
mais. Eu não estava tão prepa-
rado quanto no Mundial. Mas 
é bom, depois do Mundial, 
dar uma ‘remadinha’ e ganhar 
mais um título pro currículo. 
Agora é concentrar para ama-
nhã que ainda tem 500 me-
tros”, disse Isaquias. “Indepen-
dente de qualquer coisa, acho 
que o momento agora é cur-
tir um pouco mais o campeo-
nato. O Mundial estava muito 
tenso e mais concentrado e 
agora é hora de desfrutar um 
pouco mais”. 
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A direção de marketing do ABC divulgou os preços dos in-
gressos para os três jogos, no Frasqueirão, da equipe alvi-
negra no quadrangular decisivo da série C. A direção divi-

diu em dois preços. Ingressos avulsos e ingressos combo. No  in-
gresso avulso o preço de arquibancada será R$ 60 (inteira) e R$ 
30 (meia). Já cadeira custará R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Se o 
torcedor comprar o combo (os três jogos) os preços de arquiban-
cada serão de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Já cadeira custará 
R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia). O sócio adimplente terá direito 
a compra de dois ingressos por jogo, ao preço de 80/40 (cadei-
ra/arquibancada). Olha amigos, respeitando a decisão da direção 
de marketing que é soberana para tomar a decisão que quiser, eu 
continuo entendendo que o preço é extremamente salgado para 
os torcedores alvinegros, que em sua grande maioria são despro-
vidos de recursos para pagarem os valores estipulados. Continuo 
com o meu pensamento de que, muitas vezes temos que dar dois 
passos para trás para dar dois para frente. A direção de marketing 
do ABC está olhando apenas o hoje, esquecendo que um acesso 
poderá render mais de R$ 15 milhões ao clube em 2023. E, a essa 
altura o melhor seria ter casa cheia nas três partidas. No meu en-
tendimento os únicos prejudicados serão aqueles torcedores que 
não poderão pagar estes valores. Simples assim.

No meu entendimento, erra mais uma vez

PEDRO NETOEsporte

ESPERO QUE NÃO. Nas re-
des sociais, alguns torcedores do 
América, estão comentando que 
a equipe poderá entrar com três 
volantes (Juninho/Maycon Lu-
cas e Alef) contra o Moto Club, na 
partida de amanhã. Não quero 
acreditar que Leandro Sena co-
mece a partida com essa forma-
ção. O técnico sabe que se assim 
proceder, chamará a equipe ma-
ranhense toda para dentro do 
seu campo desde o primeiro mi-
nuto de jogo. O empate classifica 
o América, contudo a vitória tam-
bém.

PRESIDENTE DA FNF ES-
TÁ ABERTO ÀS SUGESTÕES DOS 
CLUBES. O presidente José Vanil-
do, marcou para a próxima se-
gunda-feira (15), reunião do Con-
selho Arbitral da FNF visando o 
início da Segunda Divisão. Um 
dos assuntos que deverá ser dis-
cutido está a insatisfação de al-
guns, poucos, jogadores por exis-
tir idade máxima (23 anos) para 
aqueles atletas que querem dis-
putar a competição. A decisão é 
toda dos clubes. A FNF apenas 
acatará o que for decidido pelos 
seus filiados. Confesso que não 
vejo vantagem alguma em se en-
cher os clubes com ex-jogadores 
em atividade em detrimento de 
jovens talentos que poderão ren-
der bons frutos num futuro pró-
ximo.

MEA-CULPA. O presidente do 
Campinense Danylo Maia, en-
viou uma carta aberta aos torce-
dores da raposa pedindo descul-
pas pelo rebaixamento do clube 
para a série D. Gesto bonito. Ago-

ra, na mesma carta ele joga par-
te da culpa pela queda a arbitra-
gem. Inclusive cita nominalmen-
te os jogos em que acredita que o 
seu clube foi prejudicado. Neste 
último caso, discordo por com-
pleto, pois se a arbitragem errou, 
e acredito que até tenha errado 
em alguns jogos da raposa, tam-
bém errou contra outros clubes, 
inclusive o ABC. O que faltou ao 
rubro-negro de Campina Grande 
foi futebol. Apenas isso.

TEM QUE TER CABEÇA FRIA. 
Ao término da partida, em que o 
Ceará foi derrotado, nos pênaltis, 
pelo São Paulo, pela Copa Sul-A-
mericana, o atacante Vina, quis 
partir para a briga com alguns 
torcedores que o xingaram. Cal-
ma Vina, não é assim que se faz. 
Torcedor pagou ingresso e tem 
todo o direito de aplaudir ou de 
vaiar. De jurar amor eterno ou de 
xingar. Só não pode agredir fisica-
mente. No mais, está tudo certo.

NÃO DEVERÁ MAIS OCORRER. 
A Fifa pediu e às duas Federações 
concordaram. A partida inter-
rompida pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo entre Brasil x Ar-
gentina, não mais será remarca-
da. Como às duas seleções já es-
tão classificadas respectivamente 
como primeira e segunda colo-
cadas, e o resultado de uma no-
va partida não iria alterar em na-
da a posição de ambas na tabela 
de classificação, tudo indica que, 
a partida de fato não mais acon-
tecerá. O melhor mesmo será às 
duas seleções se preparem visan-
do o início da Copa do Mundo 
em Novembro.

Mais de 800 alunos atletas participaram dos jogos, que contou com nove modalidades esportivas, incluindo Futsal

REPRODUÇÃO

Escola municipal 
em Potengi promove 
Jogos Internos
Competição 
esportiva conta com 
nove modalidades, 
reunindo equipes e 
promovendo lazer e 
inclusão social

Com objetivo de promover, 
por meio da prática es-
portiva, a integração e o 

intercâmbio dos estudantes pa-
ra ampliar as oportunidades de 
socialização e aquisição de há-
bitos saudáveis, a Escola Muni-
cipal Professora Maria Madale-
na Xavier de Andrade, situada 
no bairro Potengi, realizou os 
XVII Jogos Internos, com a par-
ticipação de mais de 800 alunos-
-atletas. Com abertura no dia 06 
de agosto, e encerramento nesta 
quinta-feira 11.

De acordo com a professo-
ra de Educação Física, Lourdes 
Wanderleia da Silva, da Escola 
Municipal Professora Maria Ma-
dalena, a competição esportiva 
contou com nove modalidades, 
reunindo equipes de Futsal, Vo-
leibol, Queimada, Luta, Atletis-
mo, Circuito Paradesportivo, Tê-
nis de Mesa, Futebol de Botão e 
Voleibol de Areia.

Bastante empolgada com a 
competição estava a estudan-
te do 7º ano, Laura Eduarda 
(12 anos), que participou dos 
jogos nas equipes de Futsal e 
Queimada e no individual de 
Luta. “Adoro participar dos jo-
gos internos da minha esco-

la, porque desde pequena que 
sou muito competitiva e gosto 
de praticar esportes”.

O colega de escola, Reik 
Wallace Marcos da Costa, de 13 
anos, competiu pela turma do 8º 
Ano nas partidas de Queimada. 
“É bastante importante a reali-
zação dos jogos internos para o 
nosso entretenimento e melho-
rar o nosso desempenho no es-
porte. Toda a escola fica anima-
da com os atletas e torcidas das 
turmas. É bem legal esse espírito 
competitivo”.

A diretora pedagógica Lucia-
na Almeida destacou que os jo-
gos estudantis contribuem deci-
sivamente para a construção de 
cidadãos melhores, para a qua-
lidade de vida das crianças e jo-
vens, além de promover lazer e 
inclusão social. “Por meio dos 
nossos jogos internos podemos 
descobrir novos talentos para o 
esporte, atletas que se destacam 
para levarmos para os jogos mu-
nicipais”, completou.

A Escola Municipal Profes-
sora Maria Madalena Xavier de 
Andrade atende 1.090 alunos, 
do 1° ao 9° Ano do Ensino Fun-
damental e da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA).
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

  
KSW CONFECCOES LTDA, CNPJ: 46.229.017/0001-16, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização 
de Operação - LRO, para unidade de confecção de peças de vestuário, com 312,99 m³ de área construída, 
localizada à Av. Antônio Alves Pessoa, n° 325, Centro, Brejinho/RN. 

  
KSW CONFECCOES LTDA 
CNPJ: 46.229.017/0001-16 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
LINDOMAR NUNES ALVES, CPF 024.414.214-92, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS, para extração de areia, numa área de 40ha, 1.500 m3/mês inserida na poligonal do Processo 
DNPM 848204/20, localizada no Sítio Logradouros, Município de Boa Saúde-RN. 
 

LINDOMAR NUNES ALVES  
Requerente 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças: 
 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 01/08/2025, em favor da Estação Coletora Satélite 

(ECS) do poço petrolífero denominado de 7-CLD-9-RN. Localizado no Campo CARDEAL, 
Assentamento Cabelo de Negro, município de Mossoró/RN; 

 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 01/08/2025, em favor da Estação Coletora Satélite 
(ECS) do poço petrolífero denominado de 7-CLD-10-RN. Localizado no Campo CARDEAL, 
Assentamento Cabelo de Negro, município de Mossoró/RN; 

 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 01/08/2025, em favor de uma Linha de Surgência 
associada ao poço petrolífero denominado de 7-CLD-5-RN. Localizado no Campo CARDEAL, Fazenda 
Serrote do Pote, município de Mossoró/RN. 

 
CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 

Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
MINERAÇÃO MATA VERDE LTDA-ME, CNPJ: 17.618.848/0001-81, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Simplificada para a Extração de Areia para construção civil no leito do rio Riacho dos Quintos, localizado 
no Sitio Várzea Quintos de Baixo, Zona Rural, do município de Parelhas-RN. 
 

SANDRO ANDRADE FERREIRA 
Administrador 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO  

 
A MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A., CNPJ: 08.131.773/0001-19, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, o Pedido de 
Licença de Operação - LO para extração (remoção) e beneficiamento (reprocessamento) de pilhas de rejeito 
com baixos teores de WO3 a ser desenvolvida na Mina Brejuí numa área de 6,0 hectares e volume de 
2.500m³/mês, na Zona Rural do Município de Currais Novos/RN.  
 

Rogerio Barreto Drummond - Diretor Presidente. 

 
2x3 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA USINA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA, 34.598.878/0001-
92, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte-IDEMA a Licença de Instalação com prazo de validade até 10/08/2026, em favor do empreendimento 
Complexo Solar Raios de Nossa Senhora de Fátima, localizado na RN-087, zona rural do município de 
Lagoa Nova, Rio Grande do Norte.  

Gibran Dantas de Melo Lula  
Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA-LS  

E LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO-LSIO  
 

NOBERTO CARLOS REGO, CPF nº 056.330.791-91, torna público que está requerendo à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a (LS e LSIO), para a construção de um 
prédio não residencial para locação de salas para consultórios médicos, localizada na Rua Comandante Petit nº 
162. Centro, Parnamirim (RN). 

Noberto Carlos Rego 
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Campina Potiguar Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.341.988/0001-02 - NIRE 24300005318

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 14h30, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: (i) aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do art. 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro líquido 
referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$ 9.299.448,34, que serão pagos 
conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte forma: a) R$464.972,42 para a conta de reserva 
legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; b) R$2.324.862,09, a título de dividendo mínimo 
obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos acionistas 
Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias Renováveis S/A; e c) R$6.509.613,84 para conta 
de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação. (iv) autorizar a Diretoria da 
Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta 
assembleia pelo acionista. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social autorizado da Cia., que passará de 
R$17.972.400 para R$42.102.400,00, podendo ser representado por quantas ações forem necessárias para perfazer este 
valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital social da Cia. de R$17.972.400 
para R$42.102.400,00, com um aumento, portanto, de R$ 24.130.000,00, e a consequente emissão de 24.671.439 
novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,98 por ação, totalmente subscritas 
pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente integralizadas, nesta data, 
conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante capitalização da totalidade dos AFACs existentes na Cia., constante 
do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da sociedade que não subscreveu 
ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual renúncia, neste ato, ao direito de 
preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo art. 171 da Lei 6.404/76 e posteriores 
alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o art. 5º do estatuto social da Cia., que passa 
a vigorar com a seguinte e nova redação: “Art. 5º O capital social autorizado da Cia. é de R$42.102.400,00, representado 
por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. O 
capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$42.102.400,00, representado por 43.046.999 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. § 2º. A Cia. está autorizada a aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por 
meio de deliberação da Assembleia Geral da Cia., independente de reforma estatutária, sem observância da 
proporcionalidade da participação societária dos acionistas e de suas espécies de ações, podendo o capital autorizado, 
ainda, ser aumentado mediante a conversão de dívida com seus acionistas, capitalização de bens e/ou moeda corrente 
nacional. § 3º. Em caso de aumento do capital social, aos acionistas se confere o direito de preferência para subscrição das 
ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de ações possuídas, observando o disposto no Artigo 171 
da Lei nº 6.404/76 e suas alterações. (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e 
implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia, inclusive providenciar a devida escrituração nos 
livros societários da Cia.; (v) consignar que permanecem inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que 
não foram expressamente modificados pela presente Assembleia Geral. Nada mais. São Miguel do Gostoso/RN, 
16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. Lista de 
acionistas presentes: Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A.; Serveng Energias Renováveis S.A.. 
JUCERN Certifico o Registro em 02/08/2022 sob nº 20220521930. Protocolo: 220521930 de 21/07/2022. Denys de 
Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Canto da Ilha Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.397/0001-39 - NIRE 24300005237

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16/05/2022
Aos 16/05/2022, às 15:00h, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. 
Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do 
artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia., 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro líquido 
referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$7.448.886,93, que serão pagos conforme 
a disponibilidade de recursos financeiros da Cia., da seguinte forma: a) R$372.444,35 para a conta de reserva legal da Cia., nos 
termos do artigo 193 da LSA; b) R$1.862.221,73, a título de dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos 
termos da LSA e no Estatuto Social, aos acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias 
Renováveis S/A; e c) R$5.214.220,85 para conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para 
futura destinação; (iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das 
deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia pelo acionista. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social 
autorizado da Cia., que passará de R$16.149.615,40 para R$38.409.615,40, podendo ser representado por quantas ações 
forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital 
social da Cia. de 16.149.615,40 para R$38.409.615,40, com um aumento, portanto, de R$ 22.260.000,00, e a consequente 
emissão de 23.124.004 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,96 por ação, 
totalmente subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente 
integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição, mediante capitalização da totalidade dos AFACs existentes na Cia., 
constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da sociedade que não 
subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual renúncia, neste ato, ao direito 
de preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo artigo 171 da Lei 6.404/76 e 
posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o artigo 5º do estatuto social da Cia., 
que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 5º. O capital social autorizado da Cia. é de R$38.409.615,40, 
representado por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
§1º. O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$38.409.615,40, representado por 39.900.260 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. §2º. A Cia. está autorizada a aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por meio 
de deliberação da Assembleia Geral da Cia., independente de reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da 
participação societária dos acionistas e de suas espécies de ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado 
mediante a conversão de dívida com seus acionistas, capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. §3º. Em caso de 
aumento do capital social, aos acionistas se confere o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao 
aumento, na proporção do número de ações possuídas, observando o disposto no Artigo 171 da Lei nº 6.404/76 e suas 
alterações;”(iv) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações 
propostas e aprovadas nesta assembleia, inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da Cia.; (v) Consignar 
que permanecem inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social da Cia. que não foram expressamente modificados pela 
presente Assembleia Geral. Nada mais. São Miguel do Gostoso/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - 
Presidente; Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes: Ventos Potiguares 
Comercializadora de Energia S.A.; Serveng Energias Renováveis S.A. JUCERN Certifico o Registro em 02/08/2022 sob 
nº 20220521875. Protocolo: 220521875 de 21/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Energia Potiguar Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.336.223/0001-76 - NIRE 24300005296

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16/05/2022
Aos 16/05/2022, às 16:00hs, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos 
Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: Em AGO: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos 
do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação 
do lucro líquido referente ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$11.822.041,11, 
que serão pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Companhia, da seguinte forma: a) R$591.102,06 
para a conta de reserva legal da Companhia, nos termos do artigo 193 da LSA; b) R$2.955.510,28, a título de dividendo 
mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, aos 
acionistas Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S/A e Serveng Energias Renováveis S/A; e c) R$8.275.428,78 para 
conta de retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) autorizar a Diretoria 
da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas 
acima nesta assembleia. Em AGE: (i) aprovar o aumento do capital social autorizado da Companhia, que passará de 
R$27.955.200,00 para R$69.715.200,00, podendo ser representado por quantas ações forem necessárias para perfazer 
este valor, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) aprovar o aumento do capital social da Companhia de 
R$27.955.200,00 para R$69.715.200,00, com um aumento, portanto, de R$ 41.760.000,00, e a consequente emissão de 
43.554.790 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,96 por ação, totalmente 
subscritas pela Ventos Potiguares Comercializadora de Energia S.A. (“Ventos Potiguares”) e totalmente integralizadas, nesta 
data, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), mediante capitalização da totalidade dos AFACs existentes na Companhia, 
constante do Anexo II. A subscrição ora deliberada contou com a devida anuência do acionista da sociedade que não 
subscreveu ações no aumento de capital ora aprovado, Serveng Energias Renováveis S.A., o qual renúncia, neste ato, ao 
direito de preferência na subscrição de ações em aumentos de capital que lhes é conferido pelo artigo 171 da Lei 6.404/76 
e posteriores alterações; e (iii) em virtude da deliberação aprovada acima, fica modificado o artigo 5º do estatuto social da 
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 5º - O capital social autorizado da Companhia é 
de R$69.715.200,00, representado por quantas ações forem necessárias para perfazer este valor, todas ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. §1º. O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$69.715.200,00, 
representado por 72.711.253 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. §2º. A Companhia está autorizada a 
aumentar o capital social até o limite descrito no caput, por meio de deliberação da Assembleia Geral da Companhia, 
independente de reforma estatutária, sem observância da proporcionalidade da participação societária dos acionistas e de 
suas espécies de ações, podendo o capital autorizado, ainda, ser aumentado mediante a conversão de dívida com seus 
acionistas, capitalização de bens e/ou moeda corrente nacional. §3º. Em caso de aumento do capital social, aos acionistas 
se confere o direito de preferência para subscrição das ações correspondentes ao aumento, na proporção do número de 
ações possuídas, observando o disposto no Artigo 171 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações.”; (iv) autorizar a Diretoria da 
Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta 
assembleia, inclusive providenciar a devida escrituração nos livros societários da Companhia; (v) consignar que permanecem 
inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social da Companhia que não foram expressamente modificados pela 
presente Assembleia Geral. Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; 
Melissa Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. Lista de acionistas presentes: Ventos Potiguares Comercializadora 
de Energia S.A.; Serveng Energias Renováveis S.A. JUCERN Certifico o Registro em 02/08/2022 sob nº 20220521336. 
Protocolo: 220521336 de 21/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Forte Canto de Baixo Geradora Eólica S.A.
CNPJ/ME 18.265.320/0001-39 - NIRE 24300005717

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 17h30, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos  
Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do art. 130, 
§1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro líquido  
referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$8.143.975,22, da seguinte forma:  
a) R$407.198,76 para a conta de reserva legal da Cia., nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações;  
b) R$2.035.993,81, a título de dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, nos termos da Lei das Socieda-
des por Ações e no Estatuto Social, ao acionista Ventos Fortes Geradora Eólica S/A; e c) R$5.700.782,65  para conta de 
retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) consignar que os valores 
serão pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Cia.; e (v) autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos 
os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia pelo acionista. 
Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; Melissa Sualdini Ferrari 
de Melo - Secretária. JUCERN Certifico o Registro em 22/07/2022 sob nº 20220500797. Protocolo: 220500797  
de 18/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

SM Geração de Energia Eólica S.A.
CNPJ/ME 13.783.102/0001-72 - NIRE 24300006624

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Maio de 2022
Aos 16/05/2022, às 19h30, na sede social com a totalidade dos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos 
Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido e como secretária “Ad hoc” a Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. Deliberações 
Unânimes: (i) Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do art. 130, 
§1º da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) aprovar a proposta da administração de destinação do lucro 
líquido referente ao exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$2.772.832,72, para a conta de 
retenção de lucros a serem transferidos à conta de reserva de lucros para futura destinação; (iv) consignar que os valores 
serão pagos conforme a disponibilidade de recursos financeiros da Companhia; e (v) autorizar a Diretoria da Companhia 
a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta assembleia 
pelo acionista. Nada mais. Pedra Grande/RN, 16/05/2022. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente; Melissa 
Sualdini Ferrari de Melo - Secretária. JUCERN Certifico o Registro em 22/07/2022 sob nº 20220501777. Protocolo: 
220501777 de 18/07/2022. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Canoagem

Isaquias 
Queiroz 
fatura ouro 
no Pan-
Americano

O campeão olímpico Isa-
quias Queiroz conquis-
tou o ouro na prova do 

C1 1000m do Pan-Americano 
de canoagem velocidade, nes-
ta quinta-feira 11, em Halifax, 
no Canadá. Ele venceu a dis-
puta com sobras, marcando 
4min06s6, impondo mais de 
três segundos sobre o vice-cam-
peão, o cubano Serguey Torres.

Prova em que foi campeão 
olímpico em Tóquio-2020, 
Isaquias Queiroz faturou 
a medalha de prata no C1 
1000m no Campeonato Mun-
dial disputado no último fi-
nal de semana, também em 
Halifax. O brasileiro fez uma 
prova espetacular de recu-
peração, partindo da quin-
ta colocação para o segundo 
lugar nos 100 metros finais. 
O romeno Catalin Chirila le-
vou o ouro. Além desta prata, 
Isaquias faturou o ouro no C1 
500m neste Mundial.

Já no Pan-Americano, não 
teve quem parasse o baiano. 
Isaquias Queiroz foi domi-
nante já na semifinal, onde 
venceu com sobras. Na final, 
impôs larga vantagem e ga-
nhou com mais de três se-
gundos de diferença para o 
cubano Sergey Torres, que foi 
campeão olímpico em Tó-
quio-2020 na prova do C2 
1.000m, ao lado de Fernando 
Jorge. O canadense Connor 
Fitzpatrick levou o bronze, 
com 4min13s02.

Mesmo com a vitória tran-
quila, Isaquias declarou após 
a prova que não estava em seu 
melhor após um intenso Mun-
dial. Ele revelou que quer “cur-
tir” a competição e aproveitar 
os bons resultados recentes. 
“Foi bom. Depois do Mun-
dial, eu já dei uma ‘seguradi-
nha’ e descansei um pouco 
mais. Eu não estava tão prepa-
rado quanto no Mundial. Mas 
é bom, depois do Mundial, 
dar uma ‘remadinha’ e ganhar 
mais um título pro currículo. 
Agora é concentrar para ama-
nhã que ainda tem 500 me-
tros”, disse Isaquias. “Indepen-
dente de qualquer coisa, acho 
que o momento agora é cur-
tir um pouco mais o campeo-
nato. O Mundial estava muito 
tenso e mais concentrado e 
agora é hora de desfrutar um 
pouco mais”. 
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No feminino, o Brasil somou 13 pontos, ocupando a 39ª colocação

Atuação colocou o País como melhor da América do Sul e  3º melhor das América
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APOIO:

Brasil encerra Olimpíada de Xadrez 
como o melhor da América do Sul
Próxima 
competição 
importante da 
Seleção Brasileira 
será o Zonal 2.4 
da FIDE, de 3 a 
9 de outubro em 
Natal, valendo 
vagas para a 
Copa do Mundo

A Seleção Brasileira de 
Xadrez conquistou nas 
Olimpíadas de Chen-

nai, na Índia, o melhor re-
sultado de todos os tempos 
na Gampridashivilli Cup. No 
absoluto, o Brasil encerrou a 
competição com 15 pontos, 
ficando em 21º lugar, recupe-
rando-se da atuação de 2018, 
quando terminou na 63ª po-
sição. Essa atuação colocou o 
país como o melhor da Amé-
rica do Sul e o terceiro melhor 
das Américas, atrás apenas 
dos EUA (17 pontos) e Cuba 
(15 pontos).

Destaque para as atua-
ções por tabuleiro do GM 
Luis Carlos Supi e o GM Ale-
xandr Fier (GM) com rating 
performance de 2.660 e 2.609 
pontos, ocupando o Top-20 
nos seus tabuleiros. No femi-
nino, o Brasil somou 13 pon-
tos, ocupando a 39ª coloca-
ção pelos critérios de desem-
pate, apresentando evolução 
em relação a 2018, quando 
terminou na 57ª posição.

Duas enxadristas se des-
tacaram. Júlia Alboredo pela 
obtenção do título de Mes-
tre FIDE e Juliana Terao por 
figurar no Top-20 de seu ta-
buleiro. A classificação e o 
troféu, em homenagem à ex-
-campeã mundial Nona Ga-
prindashvili, leva em consi-
deração a atuação dos dois 
naipes (absoluto e feminino) 
em conjunto, classificando 
os países.

A boa performance do 
Brasil na Olimpíada de Chen-
nai foi destacada pelo presi-
dente da Confederação Bra-
sileira de Xadrez (CBX), Má-
ximo Igor Macedo. “Nossa re-
tomada nas Olimpíadas com 

boa atuação, no absoluto e fe-
minino, colocou todos os enxa-
dristas brasileiros na torcida por 
nosso país, haja visto a grande 
audiência nas transmissões e 
nas mídias sociais, em grande 
parte por competimos com dig-
nidade contra todos os adversá-

rios e com chances reais de che-
gar em posições nunca antes 
imagináveis”.

A próxima competição im-
portante da Seleção Brasileira se-
rá o Zonal 2.4 da FIDE, de 3 a 9 de 
outubro em Natal, valendo vagas 
para a Copa do Mundo.


