
Divulgação

A espanhola
Gestamp prepara
11 projetos para o
leilão. A chinesa XJ
Energias Renováveis
quer construir
um parque eólico.
E a portuguesa
Martifer Renováveis
investirá R$ 200
milhões

A
lavancado por projetos na
área de energias renová-
veis, os investimentos no
Rio Grande do Norte de-
vem chegar a R$ 39 bi-
lhões dentro de quatro

anos. A previsão é da Secretaria de Desen-
volvimento Social do Estado e também le-
va em conta financiamentos do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e do Banco do Nordeste, o
primeiro com R$ 1 bilhão para os próxi-
mos quatro anos e o segundo com R$ 1 bi-
lhão por ano até 2014. O planejamento in-
clui a construção do primeiro aeroporto
privado no Brasil, a ampliação do Porto
de Natal e a obra da Arena das Dunas.

O estado está perseguindo a meta de res-
ponder por 50% da geração eólica no país,
a partir da realização de novo leilão eóli-
co, prevista para julho. Uma das empresas
que deve colaborar para que o objetivo se-
ja alcançado é a espanhola Gestamp, que
concorrerá com 11 projetos no próximo
certame. Atualmente a Gestamp comanda

a construção de cinco parques de energia
eólica no estado. “O Rio Grande do Norte
possui enorme potencial eólico e temos in-
teresse em colaborar para o progresso do
setor e também na atração de empreendi-
mentos de outros segmentos econômicos
para o estado”, destacou o diretor da Ges-
tamp Wind, Eduardo Molina.

Os executivos chineses da XJ Energias
Renováveis, subsidiária do conglomera-
do estatal de energia State Grid , que visi-
taram o estado no mês de abril, também
estão avançando nas negociações para
construir um parque eólico na região.
“Nossa previsão é a de que sejam investi-
dos R$ 8 bilhões em energias renováveis
no nosso estado até 2014”, afirma o secre-
tário de Desenvolvimento Social do Rio
Grande do Norte, Benito Gama.

Entre os outros investidores no segmen-
to eólico está a portuguesa Martifer Reno-
váveis, que empregará R$ 200 milhões na
instalação de um parque eólico no municí-
pio de Ponta do Mel. As obras começarão
em 60 dias e a geração de energia em 2012.

Para compor os R$ 39 bilhões de investi-
mentos, outras áreas estão contempladas.
O grupo espanhol Dealer Company está
prospectando negócios no segmento de lo-
gística e indústria de transformação. O
projeto da companhia para a região prevê
a construção de um parque industrial na
região metropolitana, em sistema de con-
domínio fechado, para abrigar empresas
espanholas e brasileiras de médio e grande
porte, criação da Câmara de Indústria, Co-
mércio e Serviços Natal/Valência, além da
integração entre os portos de Natal e de Va-
lência, o primeiro do Mediterrâneo.

Segundo a Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, os setores de mineração e
cimento e cal devem atrair mais R$ 2,5 bi-
lhões nos próximos quatro anos. Grande
parte dos investimentos está atrelada a
grandes obras. A principal é o aeroporto
que o governo decidiu abrir à iniciativa
privada e que deve movimentar R$ 1,5 bi-
lhão. A ampliação do Porto de Natal e a
construção da Arena das Dunas comple-
mentam os esforços de investimento.

INVESTIMENTOS

TEXTOS PRISCILA MACHADO

Com financiamentos do BNDES e do Banco do Nordeste, as obras incluem um estádio, um aeroporto
privado e a ampliação do porto. Ao mesmo tempo, o estado planeja expandir o parque eólico

InfraestruturadoRioGrandedo
Nortevai receberR$39biaté2014

Comnovo leilãoemjulho,o
estadotrabalhaparaproduzir
50%daenergiaeólicadopaís
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O Estádio das Dunas
e o Veículo Leve
sobre Trilhos são
as obras nas quais
o governo pretende
investir a maior
parte dos R$ 100
milhões deste ano

Os R$ 4 bilhões a serem aplicados nos próximos
quatro anos em obras e programas preparatórios
para a Copa levam a governadora Rosalba
Ciarlini a concluir que valeu a pena entrar
na disputa para o estado sediar o Mundial

OBRAS PÚBLICAS

Porqueo
estadoserá
outrodepois
desediara
CopadoMundo

RosalbaCiarlinicomemoramais
dedezgruposestrangeiros
interessadosem investirnoestado

TEXTOS ARISTEU MOREIRA

O
Rio Grande do Norte, segu-
ramente, será outro após a
realização da Copa de
2014, vaticina Rosalba Ciar-
lini, hoje a única governa-
dora do DEM no país de-

pois que o outro governador eleito pela le-
genda no ano passado, o de Santa Catari-
na, Raimundo Colombo, trocou o partido
pelo recém-nascido PSD do prefeito pau-
listano Gilberto Kassab.

Um rápido olhar em retrospectiva, e
apenas em relação aos meses recentes,dá
razão ao otimismo da governadora. “Nes-
tes primeiros seis meses do ano”, conta
ela, “já recebemos diversas comitivas de
empresários internacionais, todos interes-
sados em investir nos diversos segmentos
da economia potiguar pensando na intera-
ção com a Copa e no retorno econômico-
financeiro que ela trará.” Nada menos que
uma dezena — “ou mais”, ressalta Rosal-
ba — de grupos econômicos vinculados ao
setor hoteleiro mantém negociações para
a instalação de grandes hotéis no estado.

Animada com o investimento de R$ 1 bi-
lhão ao ano, em média, de 2011 a 2014 pro-
gramado pelos governos federal, estadual
e municipal de Natal, Rosalba está confian-
te de que os benefícios dessas aplicações
se irradiarão para todo o estado, e não ape-
nas a capital e sua região metropolitana.

“São investimentos que vão nos possibi-
litar a melhoria da infraestrutura em ge-
ral, principalmente na área de saneamen-
to, na segurança pública, na promoção da
nossa cultura, e a conceder uma atenção
diferenciada à saúde pública”, acredita a
governadora potiguar.

Com parte das obras a serem implanta-
das nos próximos quatro anos ainda em fa-
se de contratação e/ou análise dos proje-
tos básico e executivos, Rosalba já conta
com a carta de crédito e a aprovação do

Ministério da Fazenda e da Secretaria do
Tesouro Nacional para começar a tocar o
primeiro, e carro-chefe, destes empreen-
dimentos, o veículo leve sobre trilhos
(VLT) de Natal.

Espécie de vitrine das várias obras de
mobilidade urbana preparatórias para a
Copa do Mundo a serem implantadas na
capital, o VLT deverá ter sua primeira fase
(investimento de R$ 34 milhões) iniciada
no segundo semestre deste ano. Na verda-
de já começa se expandindo pela região
metropolitana natalense — este primeiro
trecho, de 31 quilômetros, ligará o bairro
da Ribeira, em Natal, ao município de Ex-
tremoz, na região metropolitana.

“Mas o VLT é apenas uma das nossas
prioridades dentre as várias obras de mo-
bilidade urbana de responsabilidade do
governo estadual na capital e região me-
tropolitana de Natal. Ao lado dele prioriza-
mos, também, a construção do Estádio
Arena das Dunas”, diz a governadora.

Contrapartida do governo é R$ 1 bilhão
Inicialmente é nestes dois empreendi-
mentos que o governo do estado aplicará
a maior parte dos R$ 100 milhões que pro-
grama investir neste ano na capital e em
seu entorno, com vista a cumprir o acerta-
do com os governos federal e municipal,
e com a Fifa, para a Copa do Mundo. Até a
abertura dos jogos em junho de 2014, o go-
verno Rosalba Ciarlini tem de aplicar R$ 1
bilhão do estado, como contrapartida aos
outros R$ 3 bilhões programados para se-
rem investidos pela União e pela Prefeitu-
ra de Natal.

Se o VLT encabeça a lista de preocupa-
ções da governadora, duas outras obras de
grande porte na capital potiguar merecem
igual destaque: o Aeroporto de São Gonçalo
do Amarante, a ser construído pela primei-
ra parceria público-privada (PPP) montada

no setor aeroportuário nacional, conforme
anúncio já feito pela Infraero; e o Estádio
Arena das Dunas, igualmente a ser construí-
do através de uma PPP.
Mas a governadora confere igual grau de
importância a outros empreendimentos
de grande porte programados, como o
prolongamento da Av. Prudente de Mo-
rais e as intervenções na Av. Engenheiro
Roberto Freire, duas artérias vitais da ca-
pital; as obras de Acesso à Praia da Pipa; e
a ligação da rodovia federal BR-304 ao
bairro Planalto, em Natal.
Parte destas obras Rosalba executará em
conjunto com a prefeita de Natal, Micarla
de Souza (PV), numa harmônica parceria
já em andamento — a prefeitura da capi-
tal, aliás, elaborou e doou ao estado os
projetos básico e executivo do VLT. “Te-
mos outras áreas de interesse comum em
que já trabalhamos em conjunto e nas
quais deveremos ampliar a parceria, co-
mo as de educação, turismo, cultura, es-
portes, saúde e meio ambiente, dentre ou-
tras”, destaca a governadora.
Ante seus críticos, Rosalba assume o desa-
fio de justificar o alto investimento de R$ 4
bilhões feito em seu estado encravado nu-
ma ponta do Nordeste, tradicionalmente
visto como a mais pobre das regiões brasi-
leiras. “Todas as expectativas mostram
que a Copa é um excelente investimento
para o Rio Grande do Norte. Acredito até
que os investimentos para a Copa serão an-
tecipados porque eles têm de ser feitos e te-
mos prazos para serem cumpridos. Mas,
com isso a sociedade potiguar irá tirar pro-
veito de melhorias de infraestrutura e nas
mais diversas áreas”, insiste Rosalba.
“A área governamental fará a sua parte.
Como, aliás, temos feito desde o dia 1º de
janeiro deste ano, quando assumimos o go-
verno e decidimos que a Copa seria uma
prioridade para o Rio Grande do Norte.”
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Caninde Soares

Além do VLT, o
governo estadual
e a prefeitura
vão estabelecer
parcerias em saúde,
educação, turismo,
cultura, esportes
e meio ambiente

Voando para conquistar você.

A AVIANCA CHEGOU A NATAL.
Agora, você pode viajar para Natal com todo conforto
         e pontualidade nos voos da Avianca. Aproveite as tarifas imperdíveis.

www.avianca.com.br I 4004-4040
ou consulte seu agente de viagem.

São Paulo (GRU) / Natal
A partir de

R$ ,00
ida ou volta

385
Natal / Recife
A partir de

R$ ,50
ida ou volta
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Clãs políticos dominam estado
Casada com o ex-deputado Carlos Augusto
de Souza Rosado, com quem tem quatro fi-
lhos, Rosalba Ciarlini nasceu e tem seu berço
na vida pública em Mossoró, no sertão poti-
guar. A cidade é nada mais, nada menos que
um microespelho da política do Rio Grande
do Norte, tradicionalmente polarizada por
disputas entre clãs familiares. Nas últimas dé-
cadas entre as famílias Alves, Maia, e Rosa-
do, esta última, a da governadora.
Para se ter uma ideia do predomínio des-
sas três famílias sobre a política potiguar,
dos 13 parlamentares que assumiram man-
dato na atual legislatura pelo estado dia 1º
de fevereiro, oito integram as famílias Al-
ves, Maia e Rosado. Outros três também
vêm de famílias de políticos e apenas dois
não são de família política.
Formada pela Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN) em 1977, Ro-
salba foi médica pediatra nos 11 anos se-
guintes, até que em 1988 elegeu-se para o
primeiro mandato popular, o de prefeita
de Mossoró, cargo que exerceu mais duas
vezes, em 1997 e 2001. Mas, em Mossoró,
na falta de brigas políticas locais das famí-
lias Alves e Maia, a Rosado, da governado-
ra, rachou, dividiu-se em dois grupos e se
digladia pelo poder local que domina há
50 anos. Em 2006 Rosalba Ciarlini Rosa-
do tornou-se a primeira senadora poti-
guar. Em entrevistas a hoje governadora
costuma atribuir sua determinação e pio-
neirismo em sua vida pública à herança
de uma tataravó, Anna Floriano, que lide-
rou o Motim de Mulheres de Mossoró, mo-
vimento com o qual resistiam ao alista-
mento de seus filhos e maridos para lutar
na Guerra do Paraguai, no século 18.
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C
om a obra mais atrasada en-
tre os 12 estádios que irão se-
diar a Copa do Mundo de
2014, os envolvidos na cons-
trução da Arena das Dunas
ainda não entraram em um

consenso sobre a demolição do estádio Ma-
chadão (João Cláudio de Vasconcelos Ma-
chado) e do Ginásio poliesportivo Machadi-
nho. Segundo a Secretaria de Assuntos Re-
lativos à Copa 2014, a demolição poderia
ocorrer em julho, mas a OAS Empreendi-
mentos, responsável pela obra, prevê a im-
plosão para setembro. Apesar dessas dis-
cordâncias, ambas estão confiantes na sua
conclusão em dezembro de 2013,

De acordo com o diretor de incorpora-
ções da OAS Empreendimentos, Carlos
Eduardo Paes Barreto, o projeto prevê um
estádio multiúso que poderá abrigar des-
de grandes eventos religiosos ao carnaval
fora de época que acontece todos os anos
em Natal, com diferenciais nas cadeiras,
acústica e aclimatação. A Arena das Du-
nas é o terceiro contrato da nova divisão

do grupo OAS, a OAS Arena. A compa-
nhia mantém um contrato totalmente pri-
vado com o Grêmio na administração do
estádio Olímpico Monumental, e uma Par-
ceria Público Privada (PPP) com o gover-
no da Bahia e a Odebrecht na reconstru-
ção da Fonte Nova (Estádio Octávio Man-
gabeira). “Tomamos a decisão de criar a
OAS Arena para cuidar da gestão dos está-
dios”, diz Barreto. “Acredito na transfor-
mação do conceito de entretenimento no
Brasil com a Copa”, completa. A próxima
empreitada da OAS Arena deverá ser o es-
tádio do Atlético Paranaense.

A parceria com empresas deve crescer.
O secretário extraordinário do Rio Gran-
de do Norte para Assuntos Relativos à Co-
pa 2014, Demétrio Torres, acredita que es-
sa parceria pode acelerar os projetos. “As
empresas têm se interessado por novas
áreas e nós temos muito potencial para
ser explorado”, diz.

Apesar de o estádio ser essencial para se-
diar a Copa, a construção do Aeroporto São
Gonçalo do Amarante é apontada como a

obra mais importante na região. “Grupos in-
ternacionais demonstram interesse”, diz
Benito Gama, secretário de Desenvolvimen-
to Econômico do Rio Grande do Norte, so-
bre o primeiro aeroporto no Brasil a ter a ad-
ministração concedida à iniciativa privada.

Entre as empresas brasileiras, a Odebrecht
e a Camargo Corrêa foram apontadas co-
mo interessadas na concessão. Procurada
pelo BRASIL ECONÔMICO, a Odebrecht não
indicou porta-voz, mas afirmou que estu-
da oportunidades no setor. A Camargo
não confirmou o interesse.

Como a participação de empresas aé-
reas está limitada a 10% do capital, a ven-
cedora será escolhida em processo licita-
tório de concorrência pública na modali-
dade de leilão, em julho. A partir do con-
trato, o concessionário terá 36 meses para
a conclusão da construção e início da ope-
ração. O prazo é de 28 anos, divididos em
3 anos para construção e 25 anos para ex-
ploração. O edital de privatização prevê
um lance mínimo de R$ 51 milhões e in-
vestimentos de R$ 800 milhões nas obras.

O estádio ostenta o maior atraso até o momento e o aeroporto será o primeiro a ter sua administração
concedida à iniciativa privada. Camargo Corrêa e Odebrecht têm interesse na concessão

Estudos de
demanda preveem
movimento anual
de passageiros
de 2,9 milhões
e 11,4 milhões,
respectivamente,
nos primeiro
e segundo anos
de concessão

INFRAESTRUTURA

ArenadasDunaseAeroportoSão
Gonçalosãoasobras essenciais

Oprojetodo estádiomultiúso
consideraeventosesportivos,

musicaise religiosos
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 jun. 2011, Especial Natal, p. A2-A6.
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