
Em nota, gestão estadual disse que as propostas apresentadas para o 
hospital de campanha tinham “valores superiores aos praticados no 
mercado”. Governo vai desenvolver outras ações para expandir a rede
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com hospital
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Oncologista assume 
Ministério da Saúde

Mudança 03

Após semanas de desavenças, o presidente Jair 
Bolsonaro demitiu o ministro Henrique Mandetta

Nelson Teich foi consultor da área de saúde na campanha de Jair Bolsonaro

Fest Bossa & Jazz 
promove ação para 
ajudar Juvino Barreto

Índice de confiança da 
indústria no RN tem pior 
resultado desde 2010

MPRN recomenda
que escolas privadas 
revisem mensalidades

Evento acontece dia 30 de 
abril através de lives em 
comemoração ao Dia do Jazz. 
Serão dez apresentações e 
duas home sessions

Levantamento da Federação 
das Indústrias do RN mostra 
falta de confiança dos 
empresários potiguares em 
meio à pandemia da Covid-19

Documento diz que o 
desconto deve ser concedido 
na mensalidade do mês de 
abril por causa da suspensão 
das aulas presenciais

Solidariedade 10 Economia 08 Educação 09Solidariedade 

VEJA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO

Carolina Antunes / PR

Nuno Mindelis fará apresentação Aulas suspensas por tempo indeterminado

José Aldenir / Agora RNNa Trilha / Reprodução
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Dar voltas e não sair do 
mesmo lugar é uma 
especialidade de muitos 

governos.
Antes que a pandemia se 

instalasse no mundo e levasse 
potências como os EUA do pleno 
emprego aos atuais 20 milhões 
de desempregados em questão 
de semanas, havia uma lógica 
inabalável em muitas coisas, mas 
que foi abalada.

No Brasil, foi diferente.
Estávamos muito longe do pleno 

emprego e a situação já andava 
muito difícil quando a pandemia 
nos atingiu de frente.

A duras penas, e não por 
interferência direta do governo, 
fez-se uma reforma da Previdência 
com o objetivo de economizar R$ 
800 bilhões em 10 anos.

Pois tudo isso acabou 
de evaporar em semanas e 
caminhamos agora para um défi cit 
já estimado em R$ 1 trilhão.

Não há mais tempo e nem 
condições de encontrar ou punir 
os culpados. Não há tampouco 
condições que nos levem por 
estradas mais seguras, a menos que 
alguma união reste desse ambiente 
de terra arrasada com o qual nos 

confrontamos.
Nesta quinta-feira, o presidente 

Jair Bolsonaro fez o que achou 
certo e trocou o ministro da 
Saúde. Deu uma volta no meio da 
pandemia e vai parar no mesmo 
lugar. Porque não há mais nada a 
fazer que traga de volta o que já foi 
perdido.

O substituto daquele que 
saiu sabe – e até disse isso – que 
não existe diferença entre vidas 
humanas e economia. Porque no 
Brasil, ambos – vida e economia 
– já andavam bem mal. E não por 
obra e graça deste presidente, mas 
por obra e graça de um modelo 
capenga há muitos e muitos anos.

O movimento de troca de um 
ministro por outro de Bolsonaro, 

portanto, foi tão somente político 
e não signifi ca necessariamente 
que vá mudar substancialmente a 
estratégia do Ministério da Saúde 
quando os hospitais estiverem 
colapsados e uma pedra na vesícula 
não puder mais ser tratada.

Basta olhar para o que acontece 
com os EUA para ver que isso é 
verdade.

A ideia de fazer uma economia 
forte e manter a vida dos 
brasileiros nunca será alcançada 
porque nunca esteve na perspectiva 
de um país que sempre vilipendiou 
seu sistema público de saúde por 
interesses políticos menores.

Agora que a tragédia se 
instalou, quem sabe, os poderes 
todos da República não comecem 
a pensar em se unir, mesmo que o 
atual poder central não tenha com 
eles o diálogo tão necessário em 
tempos de crise.

Que o Congresso e o Judiciário, 
como os governadores e prefeitos 
de milhares de municípios, e 
empresários de todos os tamanhos 
e as entidades civis e públicas 
repensem seus papéis tão cônscios 
em relação a seus próprios 
interesses.  

Mais Brasil e menos Brasília.

Mais Brasil, menos Brasília

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
DECRETO EM VIGOR

O desembargador Amaury 
Moura, do Tribunal de Justiça do 
RN, negou nesta quinta-feira um 
pedido do Ministério Público para 
suspender o Decreto nº 11.939/2020, 
editado pelo prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, que autoriza o funcionamento 
de supermercados e feiras livres 
em Natal. Com a decisão, o decreto 
continua válido.

JUSTIFICATIVAS
O Ministério Público havia pedido 

a derrubada do decreto municipal 
defendendo que o decreto estadual 
que limitou o funcionamento dos 
supermercados tinha o objetivo 
de conter a pandemia do novo 
coronavírus. O desembargador 
entendeu que a regulamentação 
sobre o funcionamento do comércio 
cabe aos municípios.

CESTAS BÁSICAS
Assim como a Prefeitura do Natal, 

o Governo do Estado também vai 
usar a verba da merenda escolar 
para distribuir cestas básicas para 
famílias de estudantes da rede 
pública. Segundo o secretário estadual 
de Educação, Getúlio Marques 
Ferreira, com o estoque que havia 
nas escolas, já foram entregues 24 mil 
kits alimentares, mas um trabalho 
será feito para montar cestas básicas 

Em carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), 25 governadores (incluindo a do RN, Fátima 
Bezerra) pediram que a Casa aprove integralmente o 

projeto da Câmara que cria um plano de socorro aos estados 
na crise do novo coronavírus. O Ministério da Economia é 
contra essa proposta porque ela não estabelece um teto para os 
repasses. Governadores e prefeitos pedem ao governo federal 
mais dinheiro para enfrentar a Covid-19 e para manter a 
máquina pública funcionando. Com a queda da economia, a 
receita dos estados e municípios está caindo e alguns gestores 
dizem que logo fi carão sem recursos para pagar salários.

Apelo dos governadores

para todos os 215 mil alunos do 
Estado.

ADIAMENTO DO ENEM
Por falar no secretário de 

Educação do Estado, Getúlio 
Marques defende o adiamento do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2020. Segundo ele, se 
as provas forem mantidas para 
novembro, estudantes da rede 
pública terão desvantagem em 
relação a estudantes do sistema 
privado, devido à difi culdade de 
acesso à internet e consequente 
acompanhamento do programa 
escolar à distância. A ideia de Getúlio 
é que o Enem seja remanejado pelo 
menos para janeiro de 2021.

DESAFIO DE BARROSO I
Como já estava defi nido, o 

ministro do STF Luís Roberto 
Barroso foi eleito ontem o próximo 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Ele assume o 
cargo em maio e estará à frente 
da Justiça Eleitoral nas próximas 
eleições municipais, agendadas 
para outubro. O primeiro desafi o 
do ministro vai ser justamente a 
organização das eleições em meio 
à pandemia do novo coronavírus. 
Barroso tem sido contra a ideia 
de adiamento do pleito e defende 
que o calendário seja modifi cado o 
mínimo possível. Se as eleições forem 
adiadas, que seja no máximo para 
dezembro.

É impossível colocar, em campos opostos, a preservação de 
vidas humanas e da economia. Mesmo soando absurda em qual-
quer nível, estamos todos tão atordoados que, por alguns instan-
tes, esta dúvida chegou a ser colocada em pauta. Apenas para 
registro: não dá para escolher entre um e outro porque uma vida 
humana, uma que seja, tem um valor inestimável. Ponto.

Mas, como o contexto, inédito para todos nós, é um ma-
nancial inesgotável de temas que redundam em debates, o 
tópico da vez gira em torno de sabermos qual é o limite de 
ajuda que o Estado – em suas três esferas mas, por motivos 
óbvios, muito mais no plano federal – pode e deve dar para que 
a sociedade consiga mitigar os efeitos negativos, presentes e 
futuros, do Novo Coronavírus.

A resposta, para mim, parece simples: o limite é o atin-
gimento do equilíbrio econômico, com as empresas podendo 
cumprir seus compromissos e as pessoas tendo suas rendas 
minimamente preservadas, evitando, de todas as formas, o 
recurso extremo do corte de empregos. Tudo isso, claro, sem 
perder de vista o reforço necessário às nossas débeis estrutu-
ras de saúde, com o intuito de reduzirmos ao mínimo possível 
as perdas de vidas em virtude do vírus.

Alguns números precisam ser citados aqui para contex-
tualizar este meu raciocínio. O primeiro é que começamos o 
ano com um défi cit primário nas contas do governo federal 
estimado em pouco mais de R$ 120 bilhões. Contabilizadas as 
primeiras medidas de apoio às pessoas e às empresas, a conta 
já ultrapassa os R$ 500 bilhões.

Somente com os pacotes de complemento de salários nos 
casos de redução de jornadas e suspensão de contratos; o de 
renda mínima para a população mais frágil (os já famosos R$ 
600 por pessoa); e as linhas de crédito para fi nanciar as folhas 
de pagamento das empresas, o Governo Federal está aportan-
do recursos próximos dos R$ 160 bilhões.

E, diga-se, os gastos não devem parar por aí. Eles precisam ser 
estendidos ao período pós-pandemia. Estudos apontam para uma 
queda de 5,3% do PIB brasileiro.

Do alto dos seus 92 anos, o economista Delfi m Netto afi r-
mou recentemente que a solução para a retomada estará no 
investimento público em projetos que estejam iniciados e pre-
cisam, portanto, de menos recursos para começarem a render 
frutos. E estes investimentos, ainda segundo o respeitado guru 
da economia nacional, precisam ser feitos em infraestrutura e 
serviços, pois são estes os que dão respostas mais imediatas.

O momento não é para pensar no tamanho da conta que 
os brasileiros todos terão que pagar no curto e médio prazos. O 
momento é de equilibrar a sociedade, mesmo que às custas do 
desequilíbrio das contas públicas. Pelo menos, temos certeza, 
desta vez o desequilíbrio será em prol de todos os brasileiros.

ARTIGO
Marcelo Queiroz ►  Presidente do Sistema Fecomércio RN

Desequilibrar o Estado 
para equilibrar o seu povo!

A
EXPEDIENTE

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  

ALEX VIANA
DIRETOR-PRESIDENTE

EDILSON VIANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LISSANDRA VIANA
DIRETORA FINANCEIRA

ARMANDO VIANA JÚNIOR
PLANEJAMENTO E GESTÃO

TIAGO REBOLO
EDITOR-GERAL

JALMIR OLIVEIRA
EDITOR-ASSISTENTE

MARCELO HOLLANDA
EDITOR DE OPINIÃO

JÚNIOR LINS
EDITOR DE ESPORTES

ANDERSON BARBOSA
EDITOR DO ONLINE

NATHALLYA MACEDO
SUBEDITORA DE ONLINE

ALAYDE PASSAIA
GERENTE COMERCIAL

GILMARA SOUZA
GERENTE DE CIRCULAÇÃO

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsabilidade dos autores, não 
traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação 
visa tão-somente a promover o debate e a reflexão sobre 
problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

SEDE: 84 3027-1690 
REDAÇÃO: 84 98117-5384                       

SOCIAIS: AGORARN                          
CIRCULAÇÃO: GRATUITA84 98117-5384                       

 AGORARN                           AGORARN                          

FILIADO A 

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)
GORArn

COMERCIAL: 84 98117.1718          EMAIL  : PUBLICA@AGORARN.COM.BR



SEXTA-FEIRA, 17.04.2020 Geral 3

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
.  

AGROPESCA REGOMOLEIRO LTDA, CNPJ: 05.004.228/0001-73, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação da Licença de 
Operação, com Validade: 27/08/2024, para Carcinicultura marinha com área de produção de 84.823ha, Localizado 
na Fazenda Regomoleiro, Estr. Natal a São Gonçalo do Amarante, S/N, Zona Rural, São Gonçalo do Amarante/RN.

 
NEWTON VARELA BACURAU

PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

.A Lomacon Locação e Construção LTDA, 03.354.650-0001/23, torna público que recebeu do instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação (LO) com 
prazo de validade de 15/04/2026 em favor do empreendimento para Transporte de carga perigosa (Diesel Comum, 
Diesel S-10, Óleo SAE e Graxa Lubrifi cante), com capacidade total de transporte de 11,65 ton. para Central Eólica 
Santa Rosa Mundo Novo I, II, III, IV e V e instalada nos municípios de São Tomé. Cerro Corá e Lajes.

 
Marília Silva Ribeiro

Sócio-Diretora

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

CEMITÉRIO PARQUE VILA FLOR LTDA, CNPJ 07.072.594/0001-95, com endereço na BR 304, S/N, zona 
rural, município de Macaiba/RN torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Operação - LO para operação do cemitério, em uma área total de 13,119 ha 
no município de Macaíba/RN.

 
Gustavo Antônio Leão Vila 

Proprietário.

FSA TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI
  

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FSA TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ: 21.747.287/0001-98, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para o TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS, localizado na Av. SOLANGE 
NUNES DO NASCIMENTO, 140 CIDADE NOVA CEP: 59.072-500 no município de NATAL/RN. 

 
FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA

Titular

CONCESSÃO DE LICENÇA   DE OPERAÇÃO

G D DE ARAÚJO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA inscrito sobre CNPJ: 35.774.877/0001-14 torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Concessão da Licença de Operação de nº 2016-103527TEC/LO-0251 para um Posto de Revenda de 
Combustíveis Líquidos com capacidade de 90m³ e Troca de Óleo localizado na Rua Dr Silvino Bezerra Filho 899 
Bairro Padre José Dantas Cortez – Acari - RN

Francisco Alves Ramos
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

I DOS SANTOS MELO, CNPJ n° 15.085.297/0001-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para a Armazenamento e 
Revenda da Gás GLP (Classe I), localizada na Rua Sete de Setembro, 54, Centro, Cidade de Várzea/RN.

IVANALDO DOS SANTOS MELO
EMPRESÁRIO

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE RESULTADO
O SEST SENAT, Natal/RN, torna público a adjudicação e homologação da Concorrência nº 00001/2020 

cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação de atos ofi ciais 
emanados do SEST SENAT, através de jornal regular, com tiragem de grande circulação semanais neste Município, 
no caderno de espaço específi co de publicação de editais e anúncios ofi ciais, de matérias de interesse do SEST 
SENAT, tais como extratos de editais, aviso de resultado, anuncio de processo seletivo e outros congêneres (em 
preto e branco), em favor da empresa Parâmetro Agência de Notícias Comunicação, Marketing e Eventos Eireli 
(12.152.402/0001-90) no valor de R$ 18.549,00 (dezoito mil quinhentos e quarenta e nove reais) para o SEST e R$ 
7.419,60 (sete mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta centavos) no dia 15/04/2020.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

Após semanas de desavenças, o 
presidente Jair Bolsonaro demitiu 
o ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, nesta quinta-feira 
(16). O oncologista Nelson Teich 
vai assumir o cargo. A saída foi 
confi rmada por Mandetta nas re-
des sociais. “Rogo a Deus e a Nossa 
Senhora Aparecida que abençoem 
muito o nosso País”, postou.

Sem citar o nome de Teich, 
Mandetta afi rmou que o então 
candidato à sua vaga era bom pes-
quisador, mas que não conhece o 
SUS.

Teich se reuniu com o presiden-
te pela manhã, quando, segundo 
interlocutores do presidente, cau-
sou boa impressão. O médico foi 
consultor da área de saúde na cam-
panha de Jair Bolsonaro, em 2018, 
e é fundador do Instituto COI, que 
realiza pesquisas sobre câncer.

Em seu currículo em redes so-
ciais, o oncologista também regis-
tra ter atuado como consultor do 
secretário de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos do Minis-
tério da Saúde, Denizar Vianna, 
entre setembro do ano passado e 
março deste ano. Teich e Vianna 
foram sócios no Midi Instituto de 
Educação e Pesquisa, empresa fe-
chada em fevereiro de 2019.

A escolha de Teich foi consi-
derada internamente no governo 
como uma vitória do secretário de 

Comunicação da Presidência,  Fá-
bio Wajngarten, e do empresário 
bolsonarista Meyer Nigri, dono da 
Tecnisa. Os dois foram os princi-
pais apoiadores de seu nome para 
o cargo.

Em pronunciamento no Palá-
cio do Planalto ao lado do escolhido 
para assumir o Ministério da Saú-
de, o presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou que Mandetta não tratou 
a crise relacionada à pandemia 
do coronavírus da forma como ele 
gostaria.

“É direito do ainda ministro 
defender o seu ponto de vista co-
mo médico. E a questão de enten-

der também a questão do emprego 
não foi da forma que eu achava, 
como chefe do executivo,que deve-
ria se tratada. Não condeno, não 
recrimino e não critico o ministro 
Mandetta. Fez aquilo que como 
médico achava que tinha que 
fazer”, disse Bolsonaro, com um 
semblante abatido e falando de 
forma pausada.

Segundo o presidente, na con-
versa em que comunicou o minis-
tro de sua demissão, Mandetta se 
colocou à disposição para auxiliar 
na transição. “Foi realmente um 
divorcio consensual”, disse o pre-
sidente.

Presidente Jair Bolsonaro e novo ministro da Saúde, o oncologista Nelson Teich

Bolsonaro demite Mandetta e põe 
oncologista no Ministério da Saúde
Presidente da República afirmou que Henrique Mandetta não tratou a crise
relacionada à pandemia do novo coronavírus da forma como ele gostaria

Novo ministro

Marcello Casal Júnior / ABr

Natal estende 
atendimento
em 10 unidades 
básicas de saúde

Coronavírus

A Secretaria de Saúde de 
Natal estendeu o horário de 
funcionamento de 10 unida-
des básicas de saúde para am-
pliar a rede de assistência aos 
pacientes da Covid-19, causa-
da pelo novo coronavírus. O 
atendimento nessas unidades 
agora será de segunda a sexta, 
até às 19h ou 20h.

As unidades escolhidas 
foram as do Pajuçara, Nova 
Natal, Panatis e Vale Doura-
do, na Zona Norte; São João 
e Brasília Teimosa, na Zona 
Leste; Felipe Camarão II e 
Bom Pastor, na Zona Oeste; 
e Nova Descoberta e Rosân-
gela Lima, na Zona Sul.

Câmara aprova ampliação do 
auxílio emergencial de R$ 600

Novos grupos

A Câmara dos Deputados apro-
vou nesta quinta-feira (16) a am-
pliação do auxílio emergencial de 
R$ 600 para incluir mães adoles-
centes e trabalhadores informais 
que, em 2018, tiveram renda supe-
rior a R$ 28,6 mil, que tinham sido 
excluídos da proposta original.

A medida aprovada foi uma 
versão modifi cada do que o Senado 
havia aprovado. Por isso, a medida 
terá de retornar para nova análise 
dos senadores. Só depois poderá ir 
à sanção presidencial.

A proposta amplia o pagamen-
to do benefício para mães adoles-
centes e o dobro (R$ 1,2 mil) para 
pais solteiros. Se a mãe solteira for 
também chefe de família, ela teria 
direito a duas cotas (R$ 1,2 mil), 
assim como já é a regra para mães 
maiores de 18 anos.

Além disso, o projeto propõe que 

benefi ciários que ganharam mais 
de R$ 28.599,70 em 2018 também 
tenham acesso ao auxílio, desde que 
cumpram outros requisitos (como 
renda por pessoa inferior a R$ 522,50 
ou renda familiar menor que R$ 
3.135). Se o benefi ciário receber mais 
de R$ 28.599,70 em 2020, ele vai ter 
que devolver uma parte em 2021 (na 
declaração do Imposto de Renda).

Segundo cálculos do Ministério 
da Economia, a ampliação do alcan-
ce do auxílio emergencial terá custo 
extra de R$ 10 bilhões, além dos R$ 
98 bilhões já previstos inicialmente. 

O relator do texto na Câmara, 
deputado Cezinha de Madureira 
(PSD-SP), retirou o trecho que 
ampliava o alcance de um amparo 
permanente para a baixa renda, o 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), a um custo de R$ 20 bilhões 
ao ano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Eletrônico nº 002/2020, realizada em 02/04/2020, a 
saber: Objeto: Aquisição de Insumos ambulatoriais destinados as ações preventivas e 
combativas ao Corona Vírus (COVID-19).  MARQ TECH COM. E SERV. LTDA.- CNPJ: 
07.969.641/0001-06, saiu vencedora no item: 5; totalizando o valor de R$ 468.000,00 
(quatrocentos e sessenta e oito mil reais).

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020. 

Jaelyson Max Pereira de Medeiros
Pregoeiro

Jardim do Seridó/RN, em 16 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão  Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 002/2020 com 
início 30 de março de 2020, realizada em 02 de abril de 2020 (quinta-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 supra mencionada, em favor da empresa 
relacionada a seguir:  Objeto: Aquisição de Insumos ambulatoriais destinados as ações 
preventivas e combativas ao Corona Vírus (COVID-19).   MARQ TECH COM. E SERV. LTDA.- 
CNPJ: 07.969.641/0001-06, saiu vencedora no item: 5; totalizando o valor de R$ 468.000,00 
(quatrocentos e sessenta e oito mil reais).

Jardim do Seridó/RN, em 16 de abril de 2020

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeito Municipal
José Amazan Silva
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DHPP vai designar 
delegado para 
investigar morte de 
pré-candidato

Janduís

A Divisão de Homicídios e 
Proteção à Pessoa irá designar 
um delegado para investigar o 
assassinato do pré-candidato 
à Prefeitura de Janduís Neto 
de Nilton (PSOL). O empresá-
rio foi morto a tiros no último 
sábado (11), e a suspeita é de 
“assassinato político”.

Por causa da defi ciência 
de estrutura e o reduzido nú-
meros na delegacia de Polícia 
Civil da região, o delegado da 
DHPP, de Natal, irá atuar na 
Delegacia Municipal de Polí-
cia Civil de Campo Grande.

O Governo do Rio Grande do 
Norte desistiu de instalar um hos-
pital de campanha na Arena das 
Dunas. Em nota, a gestão estadu-
al disse que as propostas apresen-
tadas para o hospital tinham “va-
lores superiores aos praticados no 
mercado”. Algumas das propostas 
tinham o custo de R$ 60 milhões, 
enquanto que a estimativa do go-
verno era gastar algo em torno de 
R$ 37,1 milhões.

Sem equipamentos e sem mão 
de obra para expandir a rede públi-
ca existente, o governo lançou uma 
chamada pública no início do mês, 
oferecendo R$ 37,1 milhões para 
uma organização social ou empre-
sa que montasse 100 leitos na Are-
na das Dunas durante seis meses. 
Sete propostas foram apresentadas 
na última versão da licitação.

“Além de (as propostas) não se-
rem inadequadas com a racionali-
zação da despesa pública, seria 
incompatível diante da realidade 
orçamentária do Estado”, disse o 
governo, em nota.

Com a chamada pública frus-
trada, o secretário adjunto de Saú-
de, Petrônio Spinelli, disse nesta 
quinta-feira (16) que a gestão es-
tadual está desenvolvendo outras 
ações para expandir a rede de as-
sistência aos pacientes que vierem 
a contrair a Covid-19, infecção cau-
sada pelo novo coronavírus.

Uma dessas ações é uma parce-
ria com a Liga Norte-riograndense 
contra o Câncer. O acordo foi as-

sinado nesta quinta-feira (16). A 
contratação com a instituição se 
dará, em todos os seus serviços, 
pelo período de 6 meses e em um 
valor total de até R$ 40 milhões. 
“Isso não quer dizer que o Estado 
importará a totalidade dos valores, 
uma vez que somente pagará pelo 
serviço prestado. Serão disponibili-
zados 60 leitos, sendo 40 de UTI”, 
destacou o governo, na nota.

Além da parceria com a Liga, 
a Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) trabalha para ad-
quirir insumos para ampliar leitos 
nos hospitais próprios. Neste sen-
tido, Petrônio Spinelli disse ontem 
que serão ampliados os hospitais 
Giselda Trigueiro, Pedro Germano 
(Hospital da PM) e João Machado. 
O número de leitos adicionais não 
foi detalhado.

O Estado também articula par-
cerias com municípios para abrir 

novos leitos. Estão em andamento 
negociações com as prefeituras de 
Natal, Parnamirim e São Gonçalo 
do Amarante.

No caso de Natal, o Estado es-
tá auxiliando a prefeitura a abrir 
10 novos leitos no Hospital Mu-
nicipal. Em Parnamirim, a pre-
feitura anunciou que vai montar 
um hospital de campanha com 41 
leitos, que pode servir como “porta 
de entrada” para pacientes das re-
giões Agreste e Litoral Sul, além 
da própria cidade. No caso de São 
Gonçalo, a prefeitura disponibili-
zou uma área que pode abrir 100 
leitos. Este hospital funcionaria 
em uma “cogestão” entre Estado e 
Município.

Por fi m, a Sesap também 
pretende lançar uma chamada 
pública para contratar leitos em 
hospitais privados, conforme a ne-
cessidade.

Secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli, durante entrevista coletiva ontem

Governo desiste de hospital de 
campanha na Arena das Dunas
Com a chamada pública frustrada, gestão estadual está desenvolvendo 
outras ações para expandir a rede de assistência aos pacientes da Covid-19

Enfrentamento à Covid-19

Elisa Elsie / Governo do RN

Justiça permite corte de serviços 
de clientes inadimplentes

Telecomunicações

O Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região (TRF-3) permitiu a 
suspensão de serviços de teleco-
municações durante o período da 
pandemia do novo coronavírus (co-
vid-19). O tribunal cassou a decisão 
da Justiça Federal de São Paulo 
que impedia o corte dos serviços 
por parte das operadoras.

O presidente do TRF 3, desem-
bargador Mairan Maia, justifi cou 
a decisão. “Não bastasse a queda 
na arrecadação, deve ser levada 
em conta a crescente demanda por 
serviços de telecomunicação inti-
mamente relacionados às medidas 
de isolamento social adotadas para 

enfrentamento da pandemia da 
Covid-19 (home offi ce, ensino à 
distância, dentre outros), fato que 
demandará maiores investimentos 
para manutenção e expansão da 
infraestrutura”, afi rmou, no texto.

A Justiça Federal emitiu limi-
nar no dia 2 de abril impedindo a 
interrupção não só de telecomuni-
cações como de água e gás cana-
lizado por falta de pagamento. A 
medida foi originada por uma ação 
civil pública ajuizada pelo Instituto 
de Defesa do Consumidor (Idecon). 
A justifi cativa foi a manutenção de 
serviços essenciais aos cidadãos 
durante a pandemia.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião Extraordinário. 
Solicitante: o Sr. LAERCIO PEREIRA GOMES, brasileiro, autônomo, divorciado – vivendo em União estável com a Sra. 
Maria Edmilda da Silva(CPF n° 134.617.428-80), portador da cédula de Identidade RG n° 22490558 – SSP/PB, inscrito no 
CPF/MF n° 611.199.384-49, residente e domiciliado na Avenida Baía dos Golfinhos, n° 1357, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP: 59.178-000, que vem através de sua advogada, Dra. Gilsana Ferreira de Araujo, brasileira, solteira, advogada, inscrita 
na OAB/RN n° 16.750, com escritório profissional na Rua dos Pardais, s/n, Praia da Pipa, CEP 59.178-000.   
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Avenida Baía dos Golfinhos fazendo esquina com a Rua Gabiroba, 
n° 1357, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 294,74m² (duzentos e noventa e quatro metros e setenta e 
quatro decímetros quadrados), imóvel com inscrição de n° 1.0101.015.05.2348.0000.4 e sequencial de n° 1.000641.9 junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000.  Tendo as seguintes descrição do perímetro:- 
Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 23,85m, com o Sr. Nilson Antonio Vicente de Lima;- ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 
13,90m, com a Av. Baía dos Golfinhos;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 22,67m, com a Rua Gabiroba;- e, ao Oeste, do ponto 
P4 ao P1 com 11,60m, com a Sra. Maria Jose da Costa Oliveira.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este 
imóvel é R$ 90.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as 
posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação 
do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados 
e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com 
expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de 
que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento  
extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 06.04.2020 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião ordinário. 
Solicitante: a Sra. SÔNIA MARIA FERREIRA SOARES DE SOUZA, brasileira, divorciada, fisioterapeuta, portadora do 
CPF/MF n° 025.700.558-75, RG n° 13.117.357-1, residente e domiciliada na Rua do Mirante, n° 59, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul-RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-
B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: ‘terreno urbano localizado na Rua do Mirante, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 76,81m² (setenta e seis metros e oitenta e um decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação 
do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.005.03.0639.0000.8, e sequencial número 1.000245.6, CEP: 59.178-000. 
Seguintes Confrontações: Ao Norte com Rua do Mirante; ao Leste, Sônia Maria Ferreira Soares de Souza; Ao Sul, com 
Roberta Alencastro Proença; Ao Oeste, com Antonio Sérgio do Nascimento e João Maria Tavares.  Imóvel não registrado 
junto ao registro de imóveis de Tibau do Sul/RN. O valor atribuído a este imóvel é R$ 60.000,00. A requerente alega o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam  terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação 
do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados 
e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com 
expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de 
que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 17.04.2020 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial de 
usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. WELLINGTON DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 028.578.184-75, 
Portador do RG n° 38.113.297 – SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Cel. Manoel Otoni, n° 97, Centro, Goianinha/RN, CEP: 
59.173-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na 
OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Gafanhotos com a Rua Batinga, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 480,58m² (quatrocentos e oitenta metros e cinquenta e oito decímetros quadrados), imóvel 
sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- 
limitando-se:- ao norte, partindo do P-1 de coordenadas N-9.309.609,39 e E-272.819,62, até o P-2 de coordenadas N-
9.309.620,97 e E-272.835,31 medindo 19,50 metros, limitando-se com Josenildo Felipe da Silva, deste, segue, limitando-se 
ao leste, até o P-3 de coordenadas N-9.309.602,05 e E-272.852,11 medindo 25,30 metros, limitando-se  com Maria do 
Desterro da Silva, deste, segue, limitando-se ao Sul até o P-4 de coordenadas N-9.309591,00 e E-272.837,00 medindo 18,80 
metros, limitando-se com a Rua Batinga, deste, segue, limitando-se ao Oeste até o P-1 medindo 25,30 metros, limitando-se 
com a Rua dos Gafanhotos, ponto inicial da descrição deste perímetro. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a 
este imóvel é R$ 110.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, 
somadas as posses de seus antecessores  

  Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Josenildo Felipe da Silva, a Sra. Maria do 
Desterro da Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos 
exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o 
número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 17.04.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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Para apreciar projetos que visam 
o enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus, a Câmara de Natal realizou 
na última terça-feira uma nova sessão 
extraordinária com sistema de votação 
remota.  Em pauta, foram aprovadas 
três matérias em regime de urgência. O 
Projeto de Lei nº 71/2020, de autoria da 
vereadora Divaneide Basílio (PT), obriga os 
estabelecimentos comerciais da cidade a 
disponibilizarem álcool em gel aos clientes. 
A matéria recebeu emendas da vereadora 
Ana Paula (PL), para que a instalação de 
lavatório com água e sabão possa ser uma 
opção em vez da oferta do álcool em gel; 
da vereadora Carla Dickson (Pros), para que 
também se possa usar álcool líquido a 70%; e 
do vereador Robson Carvalho (PDT), para que 
os estabelecimentos só sejam multados se 
houver reincidência, após notifi cação.

Os vereadores também aprovaram 
o Projeto de Lei nº 77/2020, de autoria 
do vereador Kleber Fernandes (PSDB), 
para que o Executivo Municipal contrate, 
prioritariamente, durante o período de 

emergência e calamidade pública gerada pela 
Covid-19, empreendedores individuais, micro 
e pequenas empresas. A vereadora Divaneide 
Basílio apresentou emenda a este projeto 
incluindo os empreendimentos da economia 
solidária e o vereador Maurício Gurgel (PV) 
também emendou a matéria tornando 
obrigatória a apresentação de certidões 
negativas dessas empresas para serem 
benefi ciadas. Já o terceiro projeto aprovado, 
de n° 90/2020, de autoria do vereador 

Fúlvio Saulo (SDD), proíbe a suspensão e/ou 
rescisão unilateral e reajuste dos contratos 
de planos de saúde por falta de pagamentos 
das mensalidades, durante o período de 
calamidade pública pela pandemia em Natal.

O presidente da Casa, vereador Paulinho 
Freire (PDT), fez uma balanço da sessão.  “A 
Câmara está fazendo a sua parte e contribuindo 
mais uma vez com o bem-estar do cidadão 
com a aprovação de medidas importantes para 
proteger a população”, afi rmou.

A Câmara de Natal aprovou, em sessão 
ordinária virtual, o Projeto de Lei 96/2020, 
de autoria da vereadora Eleika Bezerra (PSL), 
que determina o regime especial de aulas 
não presenciais na rede pública de ensino de 
Natal, para que, em períodos excepcionais, 
como o atual estado de calamidade em 
virtude da pandemia causada pelo novo 
coronavírus, o ano letivo não seja prejudicado. 
De acordo com o projeto, serão mantidas 

as atividades pedagógicas sem a presença 
de alunos e professores nas dependências 
físicas escolares, mas deverá ser elaborado 
todo o planejamento das ações pedagógicas 
para essa modalidade, inclusive controlando 
a frequência dos profi ssionais e alunos 
nas atividades. O conteúdo deverá ser 
apresentado em vídeoaulas, áudio, podcasts, 
conteúdos organizados em plataformas 
virtuais de ensino e aprendizagem (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem - AVA), redes sociais 
e correio eletrônico, podendo a Secretaria 
de Educação fi rmar parcerias. Também foi 
aprovado na sessão o Projeto de Lei 92/2020, 
do vereador Dinarte Torres (PDT), que autoriza 
o Poder Executivo a ampliar a distribuição 
de cestas básicas para pessoas diretamente 
afetadas em casos de decretação de estado de 
calamidade pública ou estado de emergência 
no âmbito municipal. 

Em sessão virtual, Câmara de Natal vota 
projetos para combate ao coronavírus

Vereadores aprovam regime de ensino à distância para escolas públicas de Natal

Elpídio Júnior / CMN

VISITA À HOSPITAL DE CAMPANHA
Os vereadores da Comissão de Saúde 

da Câmara de Natal visitaram as obras no 
antigo Hotel Parque da Costeira, que está 
sendo adaptado para a implantação do 
Hospital de Campanha do Município, para 
receber pacientes durante a pandemia 
do novo coronavírus. O presidente da 
Comissão, vereador Fernando Lucena 
(PT), disse que os serviços causaram boa 
impressão à comitiva. Na ocasião, os 
parlamentares anunciaram que a Câmara 
Municipal deverá se organizar para 
destinar emendas e recursos do próprio 
orçamento para ajudar o Executivo a 
enfrentar a doença.

AÇÕES EDUCATIVAS
A Câmara de Natal está realizando uma 

campanha de conscientização e combate à 
Covid-19. As orientações estão sendo publicadas 
nas redes sociais ofi ciais da Câmara e veículos 
de comunicação. Nas peças, a Casa explana 
dicas de como tornar nosso cotidiano mais 
seguro diante da exposição ao vírus e reforça a 
importância do isolamento social para combater 
o novo coronavírus.

COLETIVAS SOBRE CORONAVÍRUS
A TV Câmara Natal está transmitindo 

diariamente, a partir das 11h, as entrevistas 
coletivas do Governo do Rio Grande do Norte 
com a atualização de informações sobre 
casos, ações e orientações a respeito do 
novo coronavírus. As transmissões pela TV 
legislativa de Natal podem ser acompanhadas 
pelos canais 51.4 (digital aberto) e 10 ou 110 
(Cabo). A medida é mais uma iniciativa do 
Legislativo natalense que busca contribuir para o 
enfrentamento à pandemia.

Em meio à troca de comando, o 
Ministério da Saúde divulgou nesta 
quinta-feira (16) um novo balanço 
das mortes e casos relacionados à 
pandemia do novo coronavírus. Se-
gundo o comunicado, os óbitos tota-
lizaram 1.924, enquanto as pessoas 
infectadas chegaram a 30.425.

O número de mortes é 10% su-
perior ao divulgado na quarta-feira 
(15), quando foram contabilizadas 
1.736 mortes. Em 24 horas, 188 
pessoas morreram, menos do que 
nos dois dias anteriores, quando foi 
batido o recorde de 204 mortes.

O total de casos confi rmados 
marcou um aumento de 7% em rela-

ção ao da véspera, quando foram re-
gistrados 28.320 casos confi rmados.

No Rio Grande do Norte, a Se-
cretaria Estadual de Saúde (Sesap) 
atualizou para 400 o número de 
casos confi rmados. Entre quarta e 
quinta, houve o registro de apenas 
um caso no Estado. Além disso, foi 
registrada a 20ª morte.

O óbito mais recente aconteceu 
em Mossoró. O médico Élio César 
Marson, de 52 anos, morreu em 
um hospital privado, onde estava 
internado desde o dia 1º de abril. 
Ele era cardíaco, obeso e diabético. 
As condições o incluam no grupo de 
risco para a Covid-19. Entre quarta e quinta-feira, houve o registro de apenas um caso no Estado

Estado contabiliza 400 casos e
20 mortes pelo novo coronavírus
Óbito mais recente aconteceu em Mossoró. Médico Élio César Marson, de 52 anos, morreu em um 
hospital privado, onde estava internado desde o dia 1º de abril. Ele era cardíaco, obeso e diabético

Pandemia

Agustin Marcarian / Reuters

Deputado Hermano 
Morais confirma 
que está com o 
novo coronavírus

Covid-19

O deputado estadual Her-
mano Morais (PSB) informou 
quinta-feira (16) que está com 
a Covid-19, infecção causada 
pelo novo coronavírus. O esta-
do de saúde do parlamentar é 
bom e ele se recupera da doen-
ça em isolamento domiciliar.

“Após uma bateria de exa-
mes que constatou dengue, 
um novo exame descartou o 
primeiro diagnóstico e positi-
vou para Covid-19. Graças a 
Deus, de forma leve. Sigo em 
casa e desde já agradeço o ca-
rinho de todos. Vai passar!”, 
declarou. Mesmo acometido 
pelo vírus, o deputado de 58 
anos continua participando 
das reuniões e das sessões 
remotas da Assembleia Le-
gislativa.



A Câmara Municipal de Natal 
defi niu nesta quinta-feira (16) a 
abertura de uma comissão especial 
para fi scalizar os contratos emer-
genciais fi rmados pela Prefeitura 
do Natal, que totalizam R$ 32,3 
milhões, para a instalação de um 
hospital de campanha no antigo 
hotel Parque da Costeira, na zona 
Leste da capital.

A comissão especial vai contar 
com a atuação de 13 vereadores. O 
colegiado será formado por todos os 
integrantes da Comissão de Saúde, 
além de representantes de outras 
comissões da Casa. O objetivo é 
fi scalizar os sete atos fi rmados pelo 
Executivo municipal para a unida-
de hospital temporária.

Durante a sessão ordinária 
desta quinta-feira, que aconteceu 
de forma remota – em razão da 
suspensão das atividades inter-
nas da Câmara desde o dia 19 de 
março –, os vereadores também 
defi niram que o secretário muni-
cipal de Saúde, George Antunes, 
será convocado para responder aos 
questionamentos dos parlamenta-
res. A sabatina está marcada para 
o próximo dia 23. 

Além da fi scalização por parte 
da Câmara, o hospital de campa-
nha de Natal também é alvo de 
análises do Ministério Público do 
Rio Grande do Norte. A 48ª Pro-
motoria de Justiça de Natal abriu 
procedimento administrativo para 
acompanhar as obras da unidade 
temporária de atendimento.

A Secretaria de Saúde de Natal 
(SMS) pretende gastar R$ 32,3 mi-
lhões para iniciar as operações do 
hospital de campanha municipal. 
Serão instalados 100 leitos hospita-
lares no Hotel Parque da Costeira, 
na Via Costeira. A estrutura será 
utilizada para atender a demanda 
gerada pelos atendimentos médi-
cos relacionados com a covid-19.
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O presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir Luiz Henrique Man-
detta do Ministério da Saúde após ouvir o ex-ministro anun-
ciar, em coletiva, que decidira continuar no cargo porque 

“um médico não abandona seu paciente”. A fantasia de Mandetta 
se desfez com a realidade: não era dele a decisão sobre sua perma-
nência. Nesta quinta (16), o “paciente” desistiu dele. E o substituiu 
por um médico carioca, Nelson Teich.

O novo ministro teria pavimentado melhor sua chegada ao Mi-
nistério da Saúde afi rmando seu compromisso com o SUS, tema ca-
ro na casa. Em seu primeiro pronunciamento, Nelson Teich mostrou 
segurança e que tem opiniões próprias, apesar de se dizer “alinha-
do” a Bolsonaro. Se Nelson Teich devolver ao Ministério da Saúde 
a conduta técnica que lhe cabe, afastando-o dos palanques, haverá 
ganho de qualidade. Chamou atenção a promessa de Nelson Teich 
de introduzir tecnologia no Ministério da Saúde. Ele é do ramo, do-
no da empresa Teich Health Care.

‘Paciente’ troca de médico: 
Teich é o novo ministro

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

REI MORTO? VIVA O REI
Bolsonaro se despediu do 

ex-ministro marqueteiro com 
estilo. Bolsonaro esperou começar 
a entrevista de Mandetta para 
apresentar o novo ministro, no 
Planalto. A coletiva do ex-ministro 
fi cou às moscas.

COLETIVA VIROU FUMAÇA
A coletiva diária de Rodrigo 

Maia, sempre na hora do 
almoço porque a essa hora não 
há concorrência, só começou às 
16h45, quando Mandetta já era. 
Mas também foi ofuscada pelo 
anúncio do novo ministro.

COMO UM INTRUSO
Mandetta saiu mal do cargo, 

convocando entrevista coletiva 
para um ministério no qual já não 
tinha o que fazer. Usou instalações 
públicas para evento particular. 
Deveria ter usado a sede do DEM, 
seu partido. 

ESCOLHA ELOGIADA
Referência em oncologia no 

Brasil e no mundo, Paulo Hoff 
era um dos muitos cidadãos 
preocupados com a troca de 
ministro da Saúde a esta altura. 
Mas elogiou a escolha do colega 
Nelson Teich.

ACEITA OU CAI FORA
Ao negar indicação para o 

Ministério da Saúde, Silvio Santos 
disse o que pensa de Mandetta: 
“Nunca acreditei que um 
empregado fi casse contra o dono. 
Ou ele aceita a opinião do chefe ou 
então arranja outro emprego”.

PRIMEIRA MÃO
A indicação do médico Nelson 

Teich para o Ministério da Saúde 
foi noticiada primeiro pela TV 
BandNews, no fi m da tarde de 
quarta (15). Tão logo o oncologista 
foi convidado para dar um pulinho 
em Brasília.

Noticiário faz sempre opção 
por dados alarmantes

Em todas as coletivas do governo federal para divulgar dados 
do avanço do coronavírus no Brasil, o detalhamento sobre mortes 
foi ignorado no noticiário em razão do apego mórbido de usar o pior 
dado possível e apostar em recordes de óbitos. O Ministério da Saúde 
informa que no dia 5 passado houve 90 mortes, o maior número de 
sempre, mas o noticiário prefere difundir 204 óbitos. O objetivo é 
garantir audiência e cliques.

QUANTO PIOR, MELHOR
Não morreram 200 

pessoas em um único dia. 
Esse número corresponde 
ao total de testes cujos 
resultados fi caram 
prontos em determinado 
dia.

VÃO MUDAR
Segundo o Ministério 

da Saúde, 18% dos óbitos 

confi rmados precisam 
ter a fase de investigação 
concluída, incluindo a 
data da morte.

FILA DE CASOS
Sem os testes rápidos, 

paciente que morreu em 
Manaus no dia 10, por 
exemplo, demora dias até 
a confi rmação de que foi 
vítima de Covid19.

Cláudio
Humberto

Ativo 15.099.122,87R$     (+) Receita bruta operacional 11.718.141,52R$      

Circulante 4.364.448,29R$       Venda de produtos 11.698.943,12R$      

Depósitos bancários à vista 289,13R$                 Venda de serviços 19.198,40R$            

Aplicações financeiras 43.278,10R$            (-) Deduções da receita bruta 466.567,00-R$          

Estoques 1.335.197,75R$       Impostos incidentes s/faturamento 466.567,00-R$          

Créditos e valores 2.985.683,31R$       (=) Receita Líquida 11.251.574,52R$      

Não circulante 10.734.674,58R$     (-) Custo produtos e serviços vendidos 8.488.569,55R$        

Créditos e valores 205.590,96R$          (=) Lucro bruto 2.763.004,97R$        

Permanente 10.529.083,62R$     (-) Despesas operacionais 1.414.191,22R$        

Investimentos 6.315.075,64R$       Despesas Administrativas 1.055.166,24R$        

Imobilizado operacional 4.214.007,98R$       Despesas financeiras líquidas 28.797,25R$            

Bens em operação 8.213.443,99R$       Despesas tributárias 330.227,73R$          

(-) Depreciação acumulada 3.999.436,01-R$       (=) Resultado líquido do exercício 1.348.813,75R$        

Passivo 15.099.122,87R$     

Circulante 1.776.431,59R$       Atividades operacionais

Fornecedores 377.225,88R$          Lucro líquido 1.348.813,75R$        

Obrigações trabalhistas e previdenciárias 680.006,04R$          Diminuição em fornecedores 92.853,78-R$            

Obrigações tributárias 170.979,03R$          Aumento em IRPJ a recolher 46.367,15R$            

Obrigações Financeiras 548.220,64R$          Aumento em CSLL a recolher 28.225,01R$            

Não Circulante 406.441,56R$          Caixa líquido das atividades operacionais 1.330.552,13R$        

Obrigações Financeiras 406.441,56R$          Atividades de investimento

Patrimônio Líquido 12.916.249,72R$     Aumento em bens uitilizados na produção 323.812,24-R$          

Capital social integralizado 8.915.000,00R$       Caixa líquido das atividades de investimento 323.812,24-R$          

Reservas e resultados acumulados 4.001.249,72R$       Atividades de financiamento

Reserva legal 1.169.547,51R$       Aumento em empréstimos e financiamentos 903.995,08R$          

Reservas estatutárias 718.674,72R$          Caixa líquido das atividades de financiamento 903.995,08R$          

Resultados acumulados 764.213,74R$          Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa 1.910.734,97R$        

Resultado líquido do exercício 1.348.813,75R$       Caixa e equivalente de caixa no início do período 654.716,88R$          

Caixa e equivalente de caixa no final do período 43.567,23R$            

Saldo anterior de lucros e prejuízos acumulados 3.148.316,37R$       

(-) Transferência para reservas 438.077,74-R$          

(-) Dividendos distribuídos 1.946.024,89-R$       

Lucro líquido do exercício 1.348.813,75R$       

Saldo de lucros e prejuízos acumulados 2.113.027,49R$       

NOTAS EXPLICATIVAS
1- A companhia é sociedade anônima de capital fechado e possui seus atos constitutivos registrados na JUCERN sob o NIRE24300001282 e sede na

Mina Brejuí - Zona Rural de Currais Novos RN; tem como objeto social a extração e beneficiamento de minério de tungstênio (scheelita); 2-As

demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as normas contábeis

estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC em consonância com a legislação societária e os pronunciamentos Contábeis - CPC; 3-As

receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 4-Os ativos e passivos vencíveis em até 360 dias estão demonstrados

como circulantes; 5-As depreciações foram calculadas pelo método linear, utilizando-se taxas estipuladas pelo regulamento do imposto de renda; 6-O

capital social subscrito, totalmente integralizado, no valor de R$ 8.915.000,00, é representado por 1.650.000 ações ordinárias, com valor nominal de R$

5,403030, 7-O imposto de renda e a contribuição social são apurados com base no lucro presumido.

Roberto Luiz Soares de Araújo - Presidente do Conselho de Administração

Rogerio Barreto Drummond - Diretor Presidente         Clécios Viana Souza - Diretor Financeiro-Administrativo

José Pajeú de Oliveira Junior - TC-CRC-RN 5013 - CPF 523.461.614-20

MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S. A. CNPJ: 08.131.773/0001-19 - NIRE: 24300001282

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31/12/2019 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINDO EM 31/12/2019

DFC - EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019

DLPA EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019

Câmara de Natal vai fiscalizar os 
gastos com hospital de campanha

Medida

Vereadores pedem explicações à SMS

Elpídio Jr. /CMNAT

Comissão analisará os valores dos contratos da 
unidade que atenderá pacientes de Covid-19

Legislativo de 
Canguaretama faz 
primeira sessão 
virtual da história

Tecnologia

A Câmara Municipal 
de Canguaretama realizou 
nesta quinta-feira (16), pe-
la primeira vez na história, 
uma sessão plenária virtual 
usando plataforma de video-
conferência.

Os vereadores se reuni-
ram pela internet para deli-
berar, discutir e votar proje-
tos. O expediente do Poder 
Legislativo está suspenso, 
como medida para evitar o 
avanço do novo coronavírus.

De acordo com a presi-
dente da Câmara, vereadora 
Irmão Lila (PSDB), a sessão 
tratou da aprovação de re-
querimentos e de ações de 
combate ao Covid-19. Can-
guaretama teve uma morte 
confi rmada na última quar-
ta-feira (15).

Além disso, os vereadores 
decidiram convocar os secre-
tários de Saúde, Assistência 
Social, Educação e Agricul-
tura do município para dar 
explicações aos vereadores 
sobre as ações desenvolvidas 
de suas pastas na pandemia.
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CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE I S.A.
CNPJ/ME nº 24.895.239/0001-35 - NIRE 24300013141

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de Março de 2020
Data, Hora e Local: Aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Central Eólica Terra Santa SPE I S.A., na Cidade 
de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, na Propriedade Rural Lagoa do Maroto s/nº, Zona Rural, CEP 59.592-000 (“Companhia” ou 
“Emissora”). Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da Eren Terra Santa Participações 
S.A. (“Sub-Holding” ou “Acionista”), única acionista da Companhia, de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 
das Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Leandro Kenji Kawahira; e Secretário: 
Henrique Soares Zimmer. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias: (A) a realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, 
com esforços restritos de distribuição (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), bem como a celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª 
(primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Central Eólica Terra Santa SPE I S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a Central Eólica Terra Santa SPE 
II S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.894.829/0001-43 (“Terra Santa II”, em conjunto com a Companhia, as “SPEs”), a Sub-Holding e Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) representando a comunhão dos titulares das Debêntures (“Debenturistas” e “Escritura 
de Emissão”, respectivamente) como financiamento ponte para o financiamento do Banco do Nordeste do Brasil S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 
07.237.373/0181-77 (“BNB”) para o desenvolvimento e da implementação do complexo Terra Santa, formado por 2 (dois) parques eólicos com capacidade 
total de 92,3 MW, a ser construídos no município de Caiçara do Norte - RN (“Projeto”); (B) a contratação pela Companhia de cartas de fiança bancária, junto 
ao Banco do Brasil S.A. (“BB”), Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. (“Sumitomo”, em conjunto com o BB e o 
Santander, os “Bancos Fiadores”), o BB Banco de Investimento S.A. (“BB BI” e “Cartas de Fiança”, respectivamente), mediante a celebração do “Instrumento 
Particular de Prestação de Fiança e Outras Avenças” a ser celebrado entre a Companhia e Terra Santa II, na qualidade de afiançadas, os Bancos Fiadores, 
a Sub-Holding e o BB BI (“CPG”, em conjunto com a Escritura de Emissão, os “Instrumentos Garantidos”), por meio do qual os Bancos Fiadores concederão 
à Companhia, cartas de fiança bancária no montante total de até (a) R$ 157.683.347,07 (cento e cinquenta e sete milhões seiscentos e oitenta e três mil 
trezentos e quarenta e sete reais e sete centavos), para Companhia, e (b) R$ 83.480.297,25 (oitenta e três milhões quatrocentos e oitenta mil duzentos e 
noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), para Terra Santa II (“Cartas de Fiança”), a fim de garantir o cumprimento das obrigações da Companhia no 
âmbito do Contrato de Financiamento por Instrumento Particular nº 181.2019.955.3867, em relação à Companhia, e do Contrato de Financiamento por 
Instrumento Particular nº 181.2019.956.3868, em relação à Terra Santa II celebrados, em 27 de dezembro de 2019, com o BNB (“Financiamento BNB” e 
“Contrato de Financiamento BNB”, respectivamente); (C) a outorga de garantias pela Companhia para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, 
principais e acessórias, a serem assumidas pela Companhia no âmbito dos Instrumentos Garantidos, quais sejam: (c.1) a alienação fiduciária em garantia 
de todo o equipamento e maquinário relacionados ao Projeto de custo individual igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (“Alienação Fiduciária de 
Equipamentos”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Equipamentos e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a 
Companhia, Terra Santa II, o Agente Fiduciário e os Bancos Fiadores (“Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos”); e (c.2) a cessão fiduciária de 
(i) todos os recebíveis e direitos oriundos dos Contratos de Energia, (ii) todos os direitos decorrentes das suas licenças regulatórias, (iii) todos os direitos 
creditórios decorrentes das Apólices de Seguro e de suas respectivas renovações, (iv) dos Contratos do Projeto em benefício dos Debenturistas, 
representados pelo Agente Fiduciário, e (v) todos valores depositados ou que venham a ser depositados nas Contas do Projeto, direitos creditórios 
relacionados à titularidade das mesmas ou ainda decorrente dos investimentos permitidos (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), por meio da 
celebração do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, Terra Santa II, o 
Agente Fiduciário e os Bancos Fiadores (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”) (todos os termos iniciados em letra maiúscula deste 
subitem, exceto aqueles aqui definidos, serão definidos no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios); (D) a celebração, na qualidade de 
intervenientes-anuente, de contratos para a alienação fiduciária em garantia sobre as ações representantes de 100% (cem por cento) do capital social de 
emissão da Sub-Holding, de titularidade da Total Eren S.A. (“Total Eren”) e da Vila Energia Renovável Ltda. (“Vila Energia”), e das SPEs, de titularidade da 
Sub-Holding, respectivamente (“Ações”), assim como a constituição de alienação fiduciária sobre todos os direitos futuros e presentes das Ações, toda e 
qualquer nova ação de emissão das SPEs e da Sub-Holding a ser adquirida pela Total Eren, Vila Energia e/ou pela Sub-Holding, direitos de subscrição, 
debêntures conversíveis, certificados, opções de compra, e quaisquer outros títulos representativos, ou que possam no futuro representar, direitos sobre as 
Ações (“Alienação Fiduciária de Ações”, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Equipamentos e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, as 
“Garantias Reais”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado entre as SPEs, 
o Agente Fiduciário, os Bancos Fiadores, a Sub-Holding, a Vila Energia e a Total Eren (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”, em conjunto com 
Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos e o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, os “Contratos de Garantia Real”); 
(E) celebração, na qualidade de beneficiária das contribuições, de contrato para o compromisso da Total Eren e da Sub-Holding em aportar recursos 
adicionais na Sub-Holding e nas SPEs, respectivamente, para a cobertura de determinadas hipóteses de insuficiência de capital das SPEs na implementação 
dos Projetos (“Compromisso de Aporte de Capital”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Compromisso de Investimento e Outras Avenças”, 
a ser celebrado entre a Companhia, Terra Santa II, Sub-Holding, Agente Fiduciário e Bancos Fiadores (“ESA”); (F) após a liberação das Garantias Reais, 
(a) a outorga de garantia pelas SPEs para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no 
âmbito do Contrato de Financiamento BNB, quais sejam: (a.1) de cessão fiduciária (i) dos direitos creditórios relativos aos Contratos de Compra e Venda de 
Energia Incentivada celebrado com a empresa Cemig Geração e Transmissão S.A., (ii) dos direitos creditórios relativos ao projeto, do Contrato de Engenharia 
(EPC) e do Contrato de Operação e Manutenção (O&M); (iii) dos direitos emergentes oriundos das Concessões/Autorizações concedidas pelo (órgão 
regulador), relativas ao empreendimento objeto do financiamento (“Cessão Fiduciária BNB”), por meio da celebração do “Contrato de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado entre o BNB e a Companhia (“Contrato de Cessão Fiduciária BNB”); e (a.2) de alienação fiduciária 
em garantia de determinados equipamentos industriais e maquinário detidos pelas SPEs adquiridos ou a serem adquiridos para o Projeto (“Alienação 
Fiduciária de Equipamentos BNB”); (b) a autorização para a assinatura do “Contrato de Penhor de Ações”, a ser celebrado entre as SPEs, a Sub-Holding e 
o BNB (“Contrato de Penhor de Ações BNB”) por meio do qual a Sub-Holding empenhará a totalidade das ações representantes do capital social das SPEs, 
quer existentes ou futuras, todos os frutos, rendimentos e vantagens que forem a elas atribuídas, a qualquer título (“Penhor de Ações BNB” e, em conjunto 
com a Cessão Fiduciária BNB e a Alienação Fiduciária de Equipamentos BNB, as “Garantias BNB”), por meio da celebração de um “Contrato de Penhor de 
Ações”, a ser celebrado entre as SPEs, a Sub-Holding e o BNB (“Contrato de Penhor de Ações BNB”, em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária 
BNB, os “Contratos de Garantia BNB”); (G) a outorga de garantia fidejussória pela Companhia para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, 
principais e acessórias, a serem assumidas pela Terra Santa II no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos, da Central Eólica Terra Santa SPE II S.A. (“Fiança SPE”); (H) a celebração do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo); (I) a alteração 
do artigo 2º, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia; e (J) autorização aos diretores da Companhia a negociar os termos e as condições e 
adotarem todas e quaisquer medidas, celebrar todos os documentos necessários à celebração dos instrumentos aqui mencionados, bem como adotar todas 
as demais providências necessárias, podendo celebrar aditamentos aos referidos instrumentos, bem como celebrar instrumentos em nome da Companhia 
na qualidade de parte, garantidora, devedora, parte ou interveniente anuente, ratificando também todos os atos já praticados. Deliberações: Instalada a 
Assembleia e procedida à leitura da ordem do dia, a acionista, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberou por: (A) Com relação ao item (A) da Ordem 
do Dia, aprovar a 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e adicional fidejussória, em série 
única, no valor total de R$ 91.500.000,00 (noventa e um milhões e quinhentos mil reais), as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de 
distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada de tempos em tempos 
(“Instrução CVM 476”) e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), bem como a celebração da Escritura de Emissão, na qualidade 
de Emissora, com o Agente Fiduciário, a Terra Santa II e a Sub-Holding, com as seguintes características principais, sem prejuízo das disposições integrais 
da Escritura de Emissão: (i) Data de Emissão: 20 de março de 2020 (“Data de Emissão”); (ii) Número da Emissão: a Emissão representa a 1ª 
(primeira) emissão de debêntures da Companhia; (iii) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (iv) Valor Total da Emissão: R$ 
91.500.000,00 (noventa e um milhões e quinhentos mil reais); (v) Valor Nominal Unitário: R$ 1,00 (um real) (“Valor Nominal Unitário”); (vi) Quantidade de 
Debêntures: Serão emitidas 91.500.000,00 (noventa e um milhões e quinhentas mil) Debêntures; (vii) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos 
obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados pela Companhia no financiamento de despesas de capital e outras despesas 
relacionadas ao Projeto, incluindo construção, equipamentos, financiamento, tributos, capital de giro inicial, desenvolvimento de projetos, custos de 
assessoria e custos de aquisição, em cada caso, relacionados ao Projeto; (viii) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto 
de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei de Mercado de 
Capitais”), da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e do “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública da 
Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Central Eólica Terra Santa SPE I S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com a intermediação do BB BI e do 
Santander (em conjunto, os “Coordenadores”), sob o regime misto de garantia firme e de melhores esforços de colocação, tendo como público alvo 
Investidores Profissionais. Os Coordenadores poderão acessar até 75 (setenta e cinco) Investidores Professionais, sendo que as Debêntures poderão ser 
subscritas e integralizadas por até 50 (cinquenta) Investidores Professionais; (ix) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real, com garantia 
adicional fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; (x) Garantias Reais: As Obrigações Garantidas (conforme definido na 
Escritura de Emissão) são garantidas pelas Garantias Reais; (xi) Compartilhamento das Garantias: Os Contratos de Garantia Real serão compartilhados 
pari passu, nos termos “Acordo entre Credores, Compartilhamento de Garantias, Direitos e Outras Avenças” celebrado entre o Agente Fiduciário e os Bancos 
Fiadores do Financiamento de Longo Prazo, com (i) os debenturistas da Terra Santa II; e (ii) os Bancos Fiadores, no âmbito do CPG; (xii) Garantias 
Corporativas das Fiadoras: As Fiadoras se comprometeram a, de forma irrevogável e irretratável, afiançar os Debenturistas, na qualidade de garantidores, 
principais devedores e solidariamente responsáveis pelo pagamento das Obrigações Garantidas a qualquer tempo em aberto, nas datas previstas na 
Escritura de Emissão (“Garantias Corporativas”), renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e exonerações de qualquer natureza, 
previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e nos artigos 130 e 794 do Código 
de Processo Civil; (xiii) Forma de subscrição e integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas no mercado primário por meio do MDA, 
em moeda nacional por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, observado que a totalidade das Debêntures devem ser subscritas e 
integralizadas à vista no ato da subscrição, em uma ou mais datas, sendo considerada “Primeira Data de Integralização”, para fins da presente Escritura a 
data da primeira subscrição e integralização das Debêntures. As Debêntures serão integralizadas pelo Valor Nominal Unitário, na Primeira Data de 
Integralização. Caso não ocorra a subscrição e a integralização da totalidade das Debêntures na Primeira Data de Integralização, o preço de subscrição para 
as Debêntures que forem integralizadas após a Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, de acordo com as normas 
de liquidação aplicáveis à B3. (xiv) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado obrigatório da totalidade das Debêntures 
ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a data de vencimento das 
Debêntures é 20 de setembro de 2021 (“Data de Vencimento”); (xv) Forma e Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer 
outros valores eventualmente devidos pela Companhia, pela Terra Santa II e/ou pela Sub-Holding, conforme o caso, nos termos da Escritura de Emissão e/
ou de qualquer dos demais Documentos da Operação, serão realizados (i) pela Companhia, no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal 
Unitário, à Remuneração aplicável e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da 
B3; e/ou (ii) pela Companhia, pela Terra Santa II e/ou pela Sub-Holding, nos demais casos, por meio do Escriturador; (xvi) Atualização Monetária: O Valor 
Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; (xvii) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - 
Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 
calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br ou em qualquer outra página que 
possa substituí-la) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 2,00% (dois por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa” e, 
em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde a 
Primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso. A 
Remuneração deverá ser calculada com juros compostos, pro rata temporis, pelos Dias Úteis efetivamente incorridos, a partir da Primeira Data de 
Integralização (inclusive) até a data de efetivo pagamento (exclusive). O cálculo da Remuneração obedecerá a fórmula descrita na Escritura de Emissão; 
(xviii) Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado ou eventos de amortização das Debêntures, 
ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga 
integralmente em uma única parcela na respectiva Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração”); (xix) Multas e Encargos Moratórios: 
Sem prejuízo dos Eventos de Inadimplemento, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia aos Debenturistas nos 
termos da Escritura de Emissão, (A) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário e a Remuneração, adicionalmente ao pagamento 
da Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis a partir da data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, incidirão, sobre todos e 
quaisquer valores em atraso (i) juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, a partir da data de inadimplemento 
até a data do efetivo pagamento, e (ii) multa moratória, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento); e (B) em relação aos demais pagamentos 
previstos na Escritura de Emissão, incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso (i) correção monetária pelo IPCA-IBGE, calculada pro rata die a partir 
da data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, (ii) juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, a partir 
da data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, e (iii) multa moratória, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento) (em conjunto, 
conforme aplicável, os “Encargos Moratórios”), independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; (xx) Hipóteses de 
Vencimento Antecipado: Observado o disposto no item (xxi) abaixo, o Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas as obrigações 
decorrentes das Debêntures, independentemente de qualquer notificação, e exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário ou do 
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, a partir da Primeira Data de 
Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento, sem prejuízo, se aplicável, dos Encargos Moratórios, mediante ocorrência de qualquer dos eventos previstos abaixo (termos em letra maiúscula 
aqui não definidos possuem o significado definido na Escritura de Emissão): i. Insolvência, Dissolução e Outros. (a) Liquidação, dissolução, pedido de falência 
ou decretação de falência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) da Emissora, das Fiadoras e/ou da Total Eren; (b) pedido de 
autofalência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) formulado pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren; 
(c) apresentação, pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren, de plano de recuperação extrajudicial (ou qualquer outro procedimento similar na 
jurisdição em questão) a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido solicitada ou obtida a aprovação judicial do referido plano; 
(d) apresentação, pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren, de plano de recuperação judicial (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição 
em questão) a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de referido plano ter sido aceito ou aprovado pelo juízo competente; ou (e) pedido 
de falência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) apresentado por terceiros em face da Emissora, das Fiadoras e/ou da Total 
Eren não elidido e/ou suspenso, em ambos os casos, no prazo legal aplicável; ii. Transformação Societária. Transformação da forma societária da Emissora 
de sociedade por ações para qualquer outro tipo societário, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei de Sociedades Anônimas; iii. Inadimplemento de 

Obrigação Pecuniária. Inadimplemento pela Emissora, pelas Fiadoras, e/ou pela Total Eren de qualquer obrigação pecuniária decorrente da Escritura de 
Emissão e/ou qualquer dos Documento da Operação perante os Debenturistas, desde que não seja sanado no prazo de 2 (dois) Dias Úteis, a partir da data 
de sua ocorrência. iv. Inadimplemento de Obrigação não Pecuniária. Inadimplemento, pela Emissora, por qualquer uma das Fiadoras e/ou pela Total Eren de 
qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos demais Documentos da Operação, desde que não seja sanado 
no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do respectivo inadimplemento, observado que referido prazo de cura não se aplicará às obrigações sujeitas 
a prazos de cura específicos. v. Inadimplemento de Obrigação das Debêntures SPE Fiadora. Inadimplemento pela Emissora, por qualquer uma das Fiadoras 
e/ou pela Total Eren de qualquer obrigação pecuniária ou não pecuniária decorrente da Debêntures da SPE Fiadora, desde que não seja sanado (i) no prazo 
estabelecido na escritura de emissão das Debêntures da SPE Fiadora; ou (ii) no prazo de 2 (dois) Dias Úteis, a partir da data de sua ocorrência, caso nenhum 
prazo tenha sido estabelecido. vi. Declaração Falsa. Falsidade, imprecisão, incorreção ou incompletude de qualquer das declarações ou garantias prestadas 
pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren, nos termos da Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos demais Documentos da Operação; conforme 
aplicável, na data em que a declaração foi prestada. vii. Vencimento Antecipado Cruzado (Cross-acceleration). Vencimento antecipado de obrigação 
financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação) da Emissora ou das Fiadoras, em valor igual ou superior a 
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). viii. Vencimento antecipado cruzado (Cross-acceleration) (nível da Total Eren). Vencimento antecipado de 
obrigação financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação) da Total Eren, em valor igual ou superior a 
US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outra moeda. ix. Inadimplemento Cruzado (Cross-default). 
Inadimplemento de obrigação financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação), da Emissora ou das Fiadoras, 
em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), desde que o inadimplemento não seja sanado dentro 
do prazo previsto no respectivo contrato, caso aplicável. x. Inadimplemento Cruzado (Cross-default) (nível da Total Eren). Inadimplemento de obrigação 
financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação), da Total Eren, em valor, individual ou agregado, igual ou 
superior a US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, desde que o inadimplemento não seja 
sanado dentro do prazo previsto no respectivo contrato, caso aplicável. xi. Protesto de Títulos. Protesto de títulos contra (a) a Emissora ou as Fiadoras, em 
valor individual ou agregado superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para cada entidade, corrigido anualmente pelo IPCA; e/ou (b) a Total Eren, em 
valor individual ou agregado igual ou superior ao equivalente em reais de US$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos) na data aplicável; 
exceto, em qualquer caso, se tiver sido validamente comprovado ao Agente Fiduciário, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do referido 
evento que (a) que os protestos foram anulados, suspensos ou cancelados; (b) o valor integral do protesto tenha sido depositado judicialmente; (c) qualquer 
outra garantia tenha sido depositada judicialmente e tenha sido aceita pelo juízo competente; ou (d) que o protesto foi realizado em má-fé ou indevidamente, 
em termos satisfatórios aos Debenturistas. xii. Descumprimento de Decisão Administrativa, Judicial ou Arbitral. Descumprimento pela Emissora e/ou pelas 
Fiadoras e/ou pela Total Eren de decisão administrativa ou judicial ou arbitral (em todo caso, apenas na hipótese de ser exequível desde logo ou após a 
decisão de segunda instância judicial, o qual ocorrer primeiro), contra a Emissora e/ou as Fiadoras, no valor individual ou agregado igual ou superior a 
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ou contra a Total Eren, no valor individual ou agregado igual ou superior a US$30.000.000,00 (trinta milhões 
de dólares norte-americanos). xiii. Legislação Socioambiental. Existência de qualquer decisão administrativa, judicial ou arbitral contra a Emissora, as 
Fiadoras e/ou a Total Eren e seus respectivos Representantes por descumprimento da Legislação Socioambiental, exceto caso referida decisão seja 
revertida ou tenha seus efeitos suspensos em prazo de 10 (dez) Dias Úteis. xiv. Decisão Administrativa, Judicial ou Arbitral. Existência de qualquer decisão 
administrativa final, decisão judicial ou decisão arbitral, desde que exequível desde logo ou após a decisão de segunda instância judicial, o qual ocorrer 
primeiro, contra a Emissora, as Fiadoras e/ou a Total Eren que, independentemente do montante em discussão, cause uma Mudança Adversa Relevante. 
xv. Procedimento Anticorrupção. Proferimento de decisão judicial ou administrativa exequível contra a Emissora, as Fiadoras, a Eren do Brasil e/ou a Total 
Eren (e/ou qualquer membro de suas equipes administrativas), fundamentada no descumprimento por tais entidades das Leis Anticorrupção, cujo resultado 
possa impactar adversamente os interesses dos Debenturistas. xvi. Estrutura Societária. Caso ocorra qualquer alteração (i) na estrutura acionária da 
Emissora ou das Fiadoras, por contrato ou de outra forma, incluindo cisões, fusões, incorporações, aquisições ou quaisquer reestruturações societárias, e 
(ii) na capacidade da Sub-Holding em votar, ou de outra forma direcionar, direta ou indiretamente, as políticas e negócios das SPEs, considerando sua 
respectiva participação acionária, exceto pelas Alterações Societárias Permitidas ou se de outra forma aprovado pelos Debenturistas representando ao 
menos 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação em assembleia geral de Debenturistas. xvii. Objeto Social. Qualquer mudança no 
estatuto social da Emissora e/ou das Fiadoras que altere os respectivos objetos sociais, de forma a modificar as principais atividades atuais, ou acrescente 
a essas atividades novos negócios que possam prevalecer e representar desvios das atividades atualmente realizadas, ou que possa resultar em uma 
Mudança Adversa Relevante. xviii. Endividamento Adicional. Caso a Emissora e/ou as Fiadoras contraiam novos empréstimos, financiamentos ou outras 
formas de endividamento com terceiros durante a vigência da Escritura de Emissão, exceto o Endividamento Permitido. xix. Distribuições. No caso de 
redução do capital social, distribuição e/ou pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros pela Emissora, 
exceto o dividendo obrigatório conforme artigo 202 da lei de Sociedades Anônimas. xx. Constituição Voluntária de Ônus. Constituição voluntária de garantias 
pela Emissora ou de qualquer Ônus sobre seus recebíveis ou ativos, exceto pelo Pacote de Garantias ou pelos Ônus a serem criados em garantia do 
Financiamento de Longo Prazo (ou contrato para prestação de fiança bancária por instituição financeira em garantia ao Financiamento de Longo Prazo). 
xxi. Constituição Involuntária de Ônus. Constituição involuntária de Ônus sobre ativos ou recebíveis da Emissora, observado prazo de cura de 15 (quinze) dias 
corridos da data de constituição de referido ônus. xxii. Restrição de Ativos. Existência de qualquer decisão administrativa ou judicial ou medida tomada por 
autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar ou de outra forma adquirir compulsoriamente os ativos relevantes da 
Emissora, que possa causar uma Mudança Adversa Relevante. xxiii. Destinação dos Recursos. Utilização, pela Emissora, dos recursos obtidos com a 
Emissão para propósito diferente daquele previsto na Escritura de Emissão. xxiv. Contratos de Energia e Autorizações ANEEL. Aditamento dos Contratos de 
Energia nas hipóteses restritas nos termos na Escritura Emissão ou rescisão dos Contratos de Energia, ou revogação das Autorizações ANEEL, em vigor 
nesta data. xxv. Autorizações e Licenças. Não renovação, não obtenção, cancelamento, revogação ou extinção: (i) das portarias ou licenças ambientais do 
Projeto; e/ou (ii) na medida em que causarem Mudança Adversa Relevante, outras autorizações, concessões, permissões ou licenças necessárias para a 
construção, implementação, desenvolvimento e/ou operação do Projeto (de acordo com o estágio de implementação do Projeto), bem como para o exercício 
regular das atividades desenvolvidas pela Emissora, em todos os casos “i” e “ii” acima, exceto para autorizações, concessões, permissões ou licenças que 
estejam em processo de renovação de acordo com a legislação aplicável, desde que a renovação relevante tenha sido solicitada oportunamente de acordo 
com a lei e todos os requisitos relevantes para a renovação tenham sido devidamente cumpridos. xxvi. Abandono ou Suspensão. Caso a construção relativa 
ao Projeto seja abandonada ou suspensa por mais de 45 (quarenta e cinco) dias. xxvii. Invalidade, Nulidade ou Inexequibilidade. Invalidade, nulidade ou 
inexequibilidade da Escritura de Emissão e/ou de qualquer dos demais Documentos da Operação. xxviii. Questionamentos pela Emissora, pelas Fiadoras 
ou pela Total Eren. Caso a Escritura de Emissão e/ou os Documentos da Operação sejam questionados judicialmente pela Emissora, pelas Fiadoras, pela 
Total Eren e/ou por suas respectivas Afiliadas. xxix. Questionamentos por terceiros. Caso a Escritura de Emissão e/ou os Documentos da Operação sejam 
questionados judicialmente por terceiros, desde que tal questionamento não seja arquivado ou suspenso em 15 (quinze) Dias Úteis. xxx. Cessão. 
Transferência ou qualquer outra forma de cessão ou promessa de cessão da Escritura de Emissão, dos Instrumentos de Garantia ou dos Documentos do 
Projeto, sem a prévia anuência dos Debenturistas. xxxi. Pagamento às Afiliadas. Na hipótese de a Emissora ou as Fiadoras realizarem qualquer pagamento 
ou prestação de garantias, inclusive fidejussórias, às Afiliadas (ressalvados pagamentos entre a Emissora e/ou as Fiadoras), exceto: (i) pelos pagamentos 
de comissões no âmbito Contrato de Gerenciamento da Construção ou contrato de compartilhamento de despesas, até o montante de R$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais); (ii) pelos pagamentos de comissões no âmbito do Contrato de Gestão de Ativos ou contrato de compartilhamento de 
despesas, até o montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano; no agregado para todas as SPEs, atualizado anualmente a partir da assinatura 
deste Contrato, de acordo com a variação do IPCA; e (iii) qualquer pagamento previamente aprovado pelos Debenturistas em assembleia geral. xxxii. Outros 
inadimplementos pecuniários relacionados à Oferta. Inadimplemento pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária perante os prestadores de serviços 
contratados para os fins da Oferta, nos termos da Escritura de Emissão e/ou qualquer outro Documento da Operação e/ou contratos celebrados com tais 
prestadores de serviços, que não sejam sanados em até 10 (dez) Dias Úteis a partir do evento de inadimplemento. xxxiii. Utilização dos recursos do 
Financiamento de Longo Prazo. Não utilização integral, pela Emissora, dos recursos por ela captados com o Financiamento Longo Prazo para cobrir as 
despesas de capital e despesas relacionadas ao Projeto ou para pagar as Debêntures, nos termos das Cláusulas 5.14 e/ou 5.15 da Escritura de Emissão. 
xxxiv. Falha na operação. Caso os Projetos deixem de operar e despachar energia por mais de 90 (noventa) dias após a Conclusão Física do Projeto ter sido 
alcançada, nos termos dos Contratos de Energia. (xxi) Vencimento Antecipado Automático: Mediante a ocorrência dos Eventos de Inadimplemento 
estabelecidos nos itens “i” (Insolvência, dissolução e outros), “ii” (Transformação Societária), “iii” (Inadimplemento de obrigação pecuniária), “vii” (Vencimento 
Antecipado Cruzado (Cross-acceleration)), “ix” (Inadimplemento Cruzado (Cross-default)), “xxvii” (Invalidade, nulidade ou inexigibilidade), “xxviii” 
(Questionamentos pela Emissora, pelas Fiadoras ou pela Total Eren) ou “xxix” (Questionamentos por terceiros) acima, as Debêntures se tornarão 
imediatamente exigíveis, independentemente de comunicação ou notificação judicial ou extrajudicial, observado o disposto na Cláusula 8.1.2 da Escritura de 
Emissão. (xxii) Vencimento Antecipado Não Automático: Mediante a ocorrência de qualquer outro Evento de Inadimplemento previsto no item (xx) acima, 
o Agente Fiduciário deverá, inclusive para fins do disposto na Cláusula 9.5 convocar, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contado da data em que tomar 
conhecimento da ocorrência de tal Evento de Inadimplemento, assembleia geral de Debenturistas, a se realizar no prazo indicado na Cláusula 10 da 
Escritura de Emissão. Se, nas referidas assembleias gerais de Debenturistas, Debenturistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das 
Debêntures em Circulação (“Quórum Mínimo”), decidirem por não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, o Agente 
Fiduciário não deverá declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures. (xxiii) Pagamento do Valor Nominal Unitário. Sem 
prejuízo dos pagamentos em decorrência de amortização antecipada, resgate antecipado das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, será amortizado em 1 (uma) única parcela, na Data de Vencimento. (xxiv) Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures. A Emissora 
poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, e com aviso prévio de 5 (cinco) Dias Úteis aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio 
nos Jornais de Publicação ou por meio de envio de notificação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, 
ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (e não menos do que a totalidade), com o consequente 
cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, 
acrescido da Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis a partir da Primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento da 
Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (“Saldo Devedor Total”), sem qualquer 
prêmio. (xxv) Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures. Mediante ocorrência da Amortização Antecipada Obrigatória das Debêntures em valor 
igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, na forma da Cláusula 5.15, abaixo, a Emissora deverá, 
na data da respectiva amortização antecipada obrigatória das Debêntures, mediante o envio de notificação prévia com 3 (três) Dias Úteis de antecedência 
da data do resgate aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos Jornais de Publicação ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, 
com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, resgatar antecipadamente a totalidade (sendo vedado 
o resgate parcial) das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do Saldo Devedor Total. (xxvi) Amortização 
Antecipada Obrigatória das Debêntures. Caso, a qualquer momento, após o desembolso de quaisquer valores do Financiamento de Longo Prazo, os 
valores não desembolsados no âmbito do Financiamento de Longo Prazo sejam iguais ou inferiores a 110% (cento e dez por cento) da somatória do saldo 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures e das Debêntures que ainda não tenham sido subscritas, quaisquer valores desembolsados no âmbito do 
Financiamento de Longo Prazo deverão ser utilizados para a amortização antecipada das Debêntures em montante suficiente para que os valores não 
desembolsados no âmbito do Financiamento de Longo Prazo permaneçam superiores a 110% (cento e dez por cento) da somatória do saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures e das Debêntures que ainda não tenham sido subscritas. A Emissora deverá no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados 
da data do referido desembolso dos recursos Financiamento de Longo Prazo realizar a amortização antecipada e deverá comunicar, mediante o envio de 
notificação prévia com pelo menos 3 (três) Dias Úteis da data da amortização antecipada aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos Jornais 
de Publicação ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco 
Liquidante e à B3, por meio do pagamento de parte do Valor Nominal Unitário, ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, de cada Debênture, 
acrescido da Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis, da Primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em 
decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data da ocorrência do efetivo pagamento, sem o pagamento de qualquer prêmio. 
Não obstante as disposições sobre o Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures e/ou o Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures, conforme 
estabelecido nas Cláusulas 5.13 e 5.14 da Escritura de Emissão, a amortização antecipada deverá estar limitada a 98% (noventa e oito por cento) do saldo 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures e deverá ser em valor correspondente ao valor do Financiamento de Longo Prazo. Os montantes pagos a título 
de amortização antecipada do Valor Nominal Unitário serão automaticamente deduzidos do saldo do Valor Nominal Unitário. (xxvii) Amortização 
Antecipada Facultativa das Debêntures. Observado o disposto na Cláusula 5.15 acima, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer 
tempo, e com notificação prévia de 5 (cinco) Dias Úteis da data da amortização antecipada aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos 
Jornais de Publicação ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao 
Banco Liquidante e à B3, a amortização antecipada de todas as Debêntures, mediante o pagamento parcial do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário de cada Debênture, conforme o caso, acrescido da Remuneração aplicável, calculado pro rata temporis a partir da Primeira Data de 
Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento, sem qualquer prêmio, na forma prevista na Escritura de Emissão. (B) Com relação ao item (B) da Ordem do Dia, aprovar a contratação das 
Cartas de Fiança por meio da celebração do CPG, pela Companhia, na qualidade de afiançada; (C) Com relação aos itens (C), (D) e (E) da Ordem do Dia, 
aprovar a outorga da Alienação Fiduciária de Equipamentos, da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, assim como a celebração dos Contratos de 
Garantia Real e do ESA, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no âmbito dos 
Instrumentos Garantidos. (D) Com relação ao item (F) da Ordem do Dia, aprovar a outorga da Alienação Fiduciária de Equipamentos BNB e da Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios BNB, assim como a celebração dos Contratos de Garantia BNB, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações, 
principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no âmbito dos Contratos de Financiamento BNB. (E) Com relação ao item (G) da Ordem do Dia, 
aprovar a outorga da Fiança SPE, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no 
âmbito dos Instrumentos Garantidos. (F) Com relação ao item (H) da Ordem do Dia, aprovar a celebração do Contrato de Distribuição. (G) Com relação ao 
item (I) da Ordem do Dia, aprovar a alteração do artigo 2º, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
“Parágrafo Único: A Sociedade possui filial localizada na Rua Tabapuã, nº 82, Edifício Tabapuã Concept Office, 10º andar, conj. 1001 e 1002, Sala 6, CEP 
04533-000, Cidade e Estado de São Paulo, como seu domicílio especial, podendo servir como domicílio para registro, nos termos do artigo 130 da lei nº 
3.015, de 31 de dezembro de 1973. A filial da Sociedade será domicílio especial da Sociedade para todos os fins, conforme artigo 75, inciso IV, da lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002.” (H) Com relação ao item (J) da Ordem do Dia, aprovar a prática, pelos diretores da Companhia, de todos e quaisquer atos 
necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo a contratação dos prestadores de serviço e a celebração dos documentos no 
âmbito dos itens (A) a (F) das presentes Deliberações, estando desde já autorizada a celebrar eventuais aditivos, assinar documentos, prestar declarações 
e realizar quaisquer atos necessários para a realização dos atos (A) a (F) acima. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais 
desejasse fazer uso da palavra, determinou a Sra. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme por todos, foi assinada 
pelos membros da mesa. Mesa: Presidente - Leandro Kenji Kawahira e Secretário - Henrique Soares Zimmer. (Confere com o original lavrado em livro 
próprio). São Paulo, 17 de março de 2020. Mesa: Leandro Kenji Kawahira - Presidente; Henrique Soares Zimmer - Secretário. JUCERN. Certifico o 
registro em 26/03/2020 sob nº 20200149555. Protocolo: 200149555 de 26/03/2020. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Saúde

A Cooperativa Médica do Rio 
Grande do Norte (Coopmed) pro-
moveu treinamento para a equi-
pe de intensivistas que vai atuar 
Hospital da Polícia Militar Coronel 
Pedro Germano, em Natal, no ma-
nejo dos pacientes confi rmados ou 
suspeitos de Covid-19.

O treinamento para profi ssio-
nais da saúde teve a fi nalidade de 
minimizar riscos de contaminação 
em ambiente de trabalho e reduzir 
o impacto de adoecimento dos pro-
fi ssionais de saúde.

O curso seguiu as recomenda-
ções da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), Ministério da Saú-
de e  das normativas da ANVISA, 
bem como da Associação Médica 
Brasileira (AMB) e Associação Bra-
sileira de Medicina de Emergência 
(ABRAMED), abordou técnicas de 
Paramentação e Desparamentação 
de EPIs no manejo de pacientes 
com Covid-19.

De acordo com a superinten-
dente médica da Cooperativa, Ana 
Angélica, a Coopmed mantém seu 
compromisso no fornecimento do 
trabalho médico qualifi cado. “A 
Coopmed assume o protagonismo 
frente às adversidades que sur-
giram em virtude da pandemia, 
buscando promover, em parceria 
com as entidades públicas, a trans-
formação necessária para a recons-
trução do cenário imposto nesse 
momento de instabilidade“, avalia. 

O Hospital da Polícia Militar 
vai receber 10 novos leitos de UTI 
para atender pacientes acometidos 
de Covid-19. A medida decorre do 
plano da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) para am-
pliar a rede de atenção hospitalar. 

Além disso, a Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte 
vai utilizar parte dos R$ 2 milhões 
destinados para o combate ao 
coronavírus no estado no forta-
lecimento da UTI do Hospital da 
Polícia Militar. Outro montante 
será utilizado para aquisição de 
equipamentos de proteção indivi-
dual para atender os profi ssionais 
de saúde, segurança e a população 
nos hospitais regionais.

Coopmed treina 
intensivistas que 
irão atuar no 
Hospital da PM

Hospital da PM ganhou 10 novas UTIs 

Reprodução / Coopmed
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CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE II S.A.
CNPJ/ME nº 24.894.829/0001-43 - NIRE 24300013159

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de Março de 2020
Data, Hora e Local: Aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Central Eólica Terra Santa SPE II S.A., na Cidade 
de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Propriedade Rural Capril Farias s/nº, Zona Rural, CEP 59.592-000 (“Companhia” ou 
“Emissora”). Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da Eren Terra Santa Participações 
S.A. (“Sub-Holding” ou “Acionista”), única acionista da Companhia, de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 
das Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Leandro Kenji Kawahira; e Secretário: 
Henrique Soares Zimmer. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias: (A) a realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, 
com esforços restritos de distribuição (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), bem como a celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª 
(primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Central Eólica Terra Santa SPE II S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a Central Eólica Terra Santa 
SPE I S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.895.239/0001-35 (“Terra Santa I”, em conjunto com a Companhia, as “SPEs”), a Sub-Holding e Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) representando a comunhão dos titulares das Debêntures (“Debenturistas” e “Escritura 
de Emissão”, respectivamente) como financiamento ponte para o financiamento do Banco do Nordeste do Brasil S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 
07.237.373/0181-77 (“BNB”) para o desenvolvimento e da implementação do complexo Terra Santa, formado por 2 (dois) parques eólicos com capacidade 
total de 92,3 MW, a ser construídos no município de Caiçara do Norte - RN (“Projeto”); (B) a contratação pela Companhia de cartas de fiança bancária, junto 
ao Banco do Brasil S.A. (“BB”), Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. (“Sumitomo”, em conjunto com o BB e o 
Santander, os “Bancos Fiadores”), o BB Banco de Investimento S.A. (“BB BI” e “Cartas de Fiança”, respectivamente), mediante a celebração do “Instrumento 
Particular de Prestação de Fiança e Outras Avenças” a ser celebrado entre a Companhia e Terra Santa I, na qualidade de afiançadas, os Bancos Fiadores, 
a Sub-Holding e o BB BI (“CPG”, em conjunto com a Escritura de Emissão, os “Instrumentos Garantidos”), por meio do qual os Bancos Fiadores concederão 
à Companhia, cartas de fiança bancária no montante total de até (a) R$ 157.683.347,07 (cento e cinquenta e sete milhões seiscentos e oitenta e três mil 
trezentos e quarenta e sete reais e sete centavos), para Terra Santa I, e (b) R$ 83.480.297,25 (oitenta e três milhões quatrocentos e oitenta mil duzentos e 
noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), para Companhia (“Cartas de Fiança”), a fim de garantir o cumprimento das obrigações da Companhia no 
âmbito do Contrato de Financiamento por Instrumento Particular nº 181.2019.955.3867, em relação à Companhia, e do Contrato de Financiamento por 
Instrumento Particular nº 181.2019.956.3868, em relação à Terra Santa I celebrados, em 27 de dezembro de 2019, com o BNB (“Financiamento BNB” e 
“Contrato de Financiamento BNB”, respectivamente); (C) a outorga de garantias pela Companhia para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, 
principais e acessórias, a serem assumidas pela Companhia no âmbito dos Instrumentos Garantidos, quais sejam: (c.1) a alienação fiduciária em garantia 
de todo o equipamento e maquinário relacionados ao Projeto de custo individual igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (“Alienação Fiduciária de 
Equipamentos”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Equipamentos e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a 
Companhia, Terra Santa I, o Agente Fiduciário e os Bancos Fiadores (“Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos”); e (c.2) a cessão fiduciária de 
(i) todos os recebíveis e direitos oriundos dos Contratos de Energia, (ii) todos os direitos decorrentes das suas licenças regulatórias, (iii) todos os direitos 
creditórios decorrentes das Apólices de Seguro e de suas respectivas renovações, (iv) dos Contratos do Projeto em benefício dos Debenturistas, 
representados pelo Agente Fiduciário, e (v) todos valores depositados ou que venham a ser depositados nas Contas do Projeto, direitos creditórios 
relacionados à titularidade das mesmas ou ainda decorrente dos investimentos permitidos (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), por meio da 
celebração do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, Terra Santa I, o 
Agente Fiduciário e os Bancos Fiadores (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”) (todos os termos iniciados em letra maiúscula deste 
subitem, exceto aqueles aqui definidos, serão definidos no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios); (D) a celebração, na qualidade de 
intervenientes-anuente, de contratos para a alienação fiduciária em garantia sobre as ações representantes de 100% (cem por cento) do capital social de 
emissão da Sub-Holding, de titularidade da Total Eren S.A. (“Total Eren”) e da Vila Energia Renovável Ltda. (“Vila Energia”), e das SPEs, de titularidade da 
Sub-Holding, respectivamente (“Ações”), assim como a constituição de alienação fiduciária sobre todos os direitos futuros e presentes das Ações, toda e 
qualquer nova ação de emissão das SPEs e da Sub-Holding a ser adquirida pela Total Eren, Vila Energia e/ou pela Sub-Holding, direitos de subscrição, 
debêntures conversíveis, certificados, opções de compra, e quaisquer outros títulos representativos, ou que possam no futuro representar, direitos sobre as 
Ações (“Alienação Fiduciária de Ações”, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Equipamentos e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, as 
“Garantias Reais”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado entre as SPEs, 
o Agente Fiduciário, os Bancos Fiadores, a Sub-Holding, a Vila Energia e a Total Eren (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”, em conjunto com 
Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos e o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, os “Contratos de Garantia Real”); 
(E) celebração, na qualidade de beneficiária das contribuições, de contrato para o compromisso da Total Eren e da Sub-Holding em aportar recursos 
adicionais na Sub-Holding e nas SPEs, respectivamente, para a cobertura de determinadas hipóteses de insuficiência de capital das SPEs na implementação 
dos Projetos (“Compromisso de Aporte de Capital”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Compromisso de Investimento e Outras Avenças”, 
a ser celebrado entre a Companhia, Terra Santa I, Sub-Holding, Agente Fiduciário e Bancos Fiadores (“ESA”); (F) após a liberação das Garantias Reais, (a) 
a outorga de garantia pelas SPEs para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no âmbito 
do Contrato de Financiamento BNB, quais sejam: (a.1) de cessão fiduciária (i) dos direitos creditórios relativos aos Contratos de Compra e Venda de Energia 
Incentivada celebrado com a empresa Cemig Geração e Transmissão S.A., (ii) dos direitos creditórios relativos ao projeto, do Contrato de Engenharia (EPC) 
e do Contrato de Operação e Manutenção (O&M); (iii) dos direitos emergentes oriundos das Concessões/Autorizações concedidas pelo (órgão regulador), 
relativas ao empreendimento objeto do financiamento (“Cessão Fiduciária BNB”), por meio da celebração do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado entre o BNB e a Companhia (“Contrato de Cessão Fiduciária BNB”); e (a.2) de alienação fiduciária em 
garantia de determinados equipamentos industriais e maquinário detidos pelas SPEs adquiridos ou a serem adquiridos para o Projeto (“Alienação Fiduciária 
de Equipamentos BNB”); (b) a autorização para a assinatura do “Contrato de Penhor de Ações”, a ser celebrado entre as SPEs, a Sub-Holding e o BNB 
(“Contrato de Penhor de Ações BNB”) por meio do qual a Sub-Holding empenhará a totalidade das ações representantes do capital social das SPEs, quer 
existentes ou futuras, todos os frutos, rendimentos e vantagens que forem a elas atribuídas, a qualquer título (“Penhor de Ações BNB” e, em conjunto com a 
Cessão Fiduciária BNB e a Alienação Fiduciária de Equipamentos BNB, as “Garantias BNB”), por meio da celebração de um “Contrato de Penhor de Ações”, 
a ser celebrado entre as SPEs, a Sub-Holding e o BNB (“Contrato de Penhor de Ações BNB”, em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária BNB, os 
“Contratos de Garantia BNB”); (G) a outorga de garantia fidejussória pela Companhia para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e 
acessórias, a serem assumidas pela Terra Santa I no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da 
Central Eólica Terra Santa SPE I S.A. (“Fiança SPE”); (H) a celebração do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo); (I) a alteração do artigo 2º, 
Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia; e (J) autorização aos diretores da Companhia a negociar os termos e as condições e adotarem todas e 
quaisquer medidas, celebrar todos os documentos necessários à celebração dos instrumentos aqui mencionados, bem como adotar todas as demais 
providências necessárias, podendo celebrar aditamentos aos referidos instrumentos, bem como celebrar instrumentos em nome da Companhia na 
qualidade de parte, garantidora, devedora, parte ou interveniente anuente, ratificando também todos os atos já praticados. Deliberações: Instalada a 
Assembleia e procedida à leitura da ordem do dia, a acionista, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberou por: (A) Com relação ao item (A) da Ordem 
do Dia, aprovar a 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e adicional fidejussória, em série 
única, no valor total de R$ 48.500.000,00 (quarenta e oito milhões e quinhentos mil reais), as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de 
distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme  alterada de tempos em tempos 
(“Instrução CVM 476”) e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), bem como a celebração da Escritura de Emissão, na qualidade 
de Emissora, com o Agente Fiduciário, a Terra Santa I e a Sub-Holding, com as seguintes características principais, sem prejuízo das disposições integrais 
da Escritura de Emissão: (i) Data de Emissão: 20 de março de 2020 (“Data de Emissão”); (ii) Número da Emissão: a Emissão representa a 1ª (primeira) 
emissão de debêntures da Companhia; (iii) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (iv) Valor Total da Emissão: R$ 48.500.000,00 
(quarenta e oito milhões e quinhentos mil reais); (v) Valor Nominal Unitário: R$ 1,00 (um real) (“Valor Nominal Unitário”); (vi) Quantidade de Debêntures: 
Serão emitidas 48.500.000,00 (quarenta e oito milhões e quinhentas mil) Debêntures; (vii) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela 
Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados pela Companhia no financiamento de despesas de capital e outras despesas relacionadas ao 
Projeto, incluindo construção, equipamentos, financiamento, tributos, capital de giro inicial, desenvolvimento de projetos, custos de assessoria e custos de 
aquisição, em cada caso, relacionados ao Projeto. (viii) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de oferta pública com 
esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei de Mercado de Capitais”), da Instrução 
CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e do “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública da Primeira Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos, da Central Eólica Terra Santa SPE I S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com a intermediação do BB BI e do Santander (em conjunto, os 
“Coordenadores”), sob o regime misto de garantia firme e de melhores esforços de colocação, tendo como público alvo Investidores Profissionais. Os 
Coordenadores poderão acessar até 75 (setenta e cinco) Investidores Professionais, sendo que as Debêntures poderão ser subscritas e integralizadas por 
até 50 (cinquenta) Investidores Professionais. (ix) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, nos 
termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; (x) Garantias Reais: As Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura de Emissão) são 
garantidas pelas Garantias Reais; (xi) Compartilhamento das Garantias: Os Contratos de Garantia Real serão compartilhados pari passu, nos termos 
“Acordo entre Credores, Compartilhamento de Garantias, Direitos e Outras Avenças” celebrado entre o Agente Fiduciário e os Bancos Fiadores do 
Financiamento de Longo Prazo, com (i) os debenturistas da Terra Santa I; e (ii) os Bancos Fiadores, no âmbito do CPG. (xii) Garantias Corporativas das 
Fiadoras: As Fiadoras se comprometeram a, de forma irrevogável e irretratável, afiançar os Debenturistas, na qualidade de garantidores, principais 
devedores e solidariamente responsáveis pelo pagamento das Obrigações Garantidas a qualquer tempo em aberto, nas datas previstas na Escritura de 
Emissão (“Garantias Corporativas”), renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e exonerações de qualquer natureza, previstos nos 
artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e nos artigos 130 e 794 do Código de Processo 
Civil. (xiii) Forma de subscrição e integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas no mercado primário por meio do MDA, em moeda 
nacional por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, observado que a totalidade das Debêntures devem ser subscritas e integralizadas à vista 
no ato da subscrição, em uma ou mais datas, sendo considerada “Primeira Data de Integralização”, para fins da presente Escritura a data da primeira 
subscrição e integralização das Debêntures. As Debêntures serão integralizadas pelo Valor Nominal Unitário, na Primeira Data de Integralização. Caso não 
ocorra a subscrição e a integralização da totalidade das Debêntures na Primeira Data de Integralização, o preço de subscrição para as Debêntures que forem 
integralizadas após a Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, de acordo com as normas de liquidação 
aplicáveis à B3. (xiv) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado obrigatório da totalidade das Debêntures ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a data de vencimento das 
Debêntures é 20 de setembro de 2021 (“Data de Vencimento”) (xv) Forma e Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer 
outros valores eventualmente devidos pela Companhia, pela Terra Santa I e/ou pela Sub-Holding, conforme o caso, nos termos da Escritura de Emissão e/
ou de qualquer dos demais Documentos da Operação, serão realizados (i) pela Companhia, no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal 
Unitário, à Remuneração aplicável e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da 
B3; e/ou (ii) pela Companhia, pela Terra Santa I e/ou pela Sub-Holding, nos demais casos, por meio do Escriturador. (xvi) Atualização Monetária: O Valor 
Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; (xvii) Remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - 
Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 
calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br ou em qualquer outra página que 
possa substituí-la) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 2,00% (dois por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa” e, 
em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde a 
Primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso. A 
Remuneração deverá ser calculada com juros compostos, pro rata temporis, pelos Dias Úteis efetivamente incorridos, a partir da Primeira Data de 
Integralização (inclusive) até a data de efetivo pagamento (exclusive). O cálculo da Remuneração obedecerá a fórmula descrita na Escritura de Emissão; 
(xviii) Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado ou eventos de amortização das Debêntures, 
ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga 
integralmente em uma única parcela na respectiva Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração”). (xix) Multas e Encargos Moratórios: Sem 
prejuízo dos Eventos de Inadimplemento, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia aos Debenturistas nos termos 
da  Escritura de Emissão, (A) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário e a Remuneração, adicionalmente ao pagamento da 
Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis a partir da data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, incidirão, sobre todos e quaisquer 
valores em atraso (i) juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, a partir da data de inadimplemento até a data do 
efetivo pagamento, e (ii) multa moratória, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento); e (B) em relação aos demais pagamentos previstos na 
Escritura de Emissão, incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso (i) correção monetária pelo IPCA-IBGE, calculada pro rata die a partir da data da 
inadimplência até a data do efetivo pagamento, (ii) juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, a partir da data de 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, e (iii) multa moratória, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento) (em conjunto, conforme 
aplicável, os “Encargos Moratórios”), independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. (xx) Hipóteses de Vencimento 
Antecipado: Observado o disposto no item (xxi) abaixo, o Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das 
Debêntures, independentemente de qualquer notificação, e exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, a partir da Primeira Data de Integralização 
ou da última data de pagamento da Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, 
sem prejuízo, se aplicável, dos Encargos Moratórios, mediante ocorrência de qualquer dos eventos previstos abaixo (termos em letra maiúscula aqui não 
definidos possuem o significado definido na Escritura de Emissão): i. Insolvência, Dissolução e Outros. (a) Liquidação, dissolução, pedido de falência ou 
decretação de falência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) da Emissora, das Fiadoras e/ou da Total Eren; (b) pedido de 
autofalência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) formulado pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren; 
(c) apresentação, pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren, de plano de recuperação extrajudicial (ou qualquer outro procedimento similar na 
jurisdição em questão) a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido solicitada ou obtida a aprovação judicial do referido plano; 
(d) apresentação, pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren, de plano de recuperação judicial (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição 
em questão) a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de referido plano ter sido aceito ou aprovado pelo juízo competente; ou (e) pedido 
de falência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) apresentado por terceiros em face da Emissora, das Fiadoras e/ou da Total 
Eren não elidido e/ou suspenso, em ambos os casos, no prazo legal aplicável; ii. Transformação Societária. Transformação da forma societária da Emissora 

de sociedade por ações para qualquer outro tipo societário, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei de Sociedades Anônimas; iii. Inadimplemento de 
Obrigação Pecuniária. Inadimplemento pela Emissora, pelas Fiadoras, e/ou pela Total Eren de qualquer obrigação pecuniária decorrente da Escritura de 
Emissão e/ou qualquer dos Documento da Operação perante os Debenturistas, desde que não seja sanado no prazo de 2 (dois) Dias Úteis, a partir da data 
de sua ocorrência. iv. Inadimplemento de Obrigação não Pecuniária. Inadimplemento, pela Emissora, por qualquer uma das Fiadoras e/ou pela Total Eren 
de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos demais Documentos da Operação, desde que não seja 
sanado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do respectivo inadimplemento, observado que referido prazo de cura não se aplicará às obrigações 
sujeitas a prazos de cura específicos. v. Inadimplemento de Obrigação das Debêntures SPE Fiadora. Inadimplemento pela Emissora, por qualquer uma das 
Fiadoras e/ou pela Total Eren de qualquer obrigação pecuniária ou não pecuniária decorrente da Debêntures da SPE Fiadora, desde que não seja sanado 
(i) no prazo estabelecido na escritura de emissão das Debêntures da SPE Fiadora; ou (ii) no prazo de 2 (dois) Dias Úteis, a partir da data de sua ocorrência, 
caso nenhum prazo tenha sido estabelecido. vi. Declaração Falsa. Falsidade, imprecisão, incorreção ou incompletude de qualquer das declarações ou 
garantias prestadas pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren, nos termos da Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos demais Documentos da 
Operação; conforme aplicável, na data em que a declaração foi prestada. vii. Vencimento Antecipado Cruzado (Cross-acceleration). Vencimento antecipado 
de obrigação financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação) da Emissora ou das Fiadoras, em valor igual ou 
superior a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). viii. Vencimento antecipado cruzado (Cross-acceleration) (nível da Total Eren). Vencimento 
antecipado de obrigação financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação) da Total Eren, em valor igual ou 
superior a US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outra moeda. ix. Inadimplemento Cruzado (Cross-default). 
Inadimplemento de obrigação financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação), da Emissora ou das Fiadoras, 
em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), desde que o inadimplemento não seja sanado dentro 
do prazo previsto no respectivo contrato, caso aplicável. x. Inadimplemento Cruzado (Cross-default) (nível da Total Eren). Inadimplemento de obrigação 
financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação), da Total Eren, em valor, individual ou agregado, igual ou 
superior a US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, desde que o inadimplemento não seja 
sanado dentro do prazo previsto no respectivo contrato, caso aplicável. xi. Protesto de Títulos. Protesto de títulos contra (a) a Emissora ou as Fiadoras, em 
valor individual ou agregado superior a R$700.000,00 (setecentos mil reais) para cada entidade, corrigido anualmente pelo IPCA; e/ou (b) a Total Eren, em 
valor individual ou agregado igual ou superior ao equivalente em reais de US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos) na data aplicável; 
exceto, em qualquer caso, se tiver sido validamente comprovado ao Agente Fiduciário, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do referido 
evento que (a) que os protestos foram anulados, suspensos ou cancelados; (b) o valor integral do protesto tenha sido depositado judicialmente; (c) qualquer 
outra garantia tenha sido depositada judicialmente e tenha sido aceita pelo juízo competente; ou (d) que o protesto foi realizado em má-fé ou indevidamente, 
em termos satisfatórios aos Debenturistas. xii. Descumprimento de Decisão Administrativa, Judicial ou Arbitral. Descumprimento pela Emissora e/ou pelas 
Fiadoras e/ou pela Total Eren de decisão administrativa ou judicial ou arbitral (em todo caso, apenas na hipótese de ser exequível desde logo ou após a 
decisão de segunda instância judicial, o qual ocorrer primeiro), contra a Emissora e/ou as Fiadoras, no valor individual ou agregado igual ou superior a 
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ou contra a Total Eren, no valor individual ou agregado igual ou superior a US$30.000.000,00 (trinta milhões 
de dólares norte-americanos). xiii. Legislação Socioambiental. Existência de qualquer decisão administrativa, judicial ou arbitral contra a Emissora, as 
Fiadoras e/ou a Total Eren e seus respectivos Representantes por descumprimento da Legislação Socioambiental, exceto caso referida decisão seja 
revertida ou tenha seus efeitos suspensos em prazo de 10 (dez) Dias Úteis. xiv. Decisão Administrativa, Judicial ou Arbitral. Existência de qualquer decisão 
administrativa final, decisão judicial ou decisão arbitral, desde que exequível desde logo ou após a decisão de segunda instância judicial, o qual ocorrer 
primeiro, contra a Emissora, as Fiadoras e/ou a Total Eren que, independentemente do montante em discussão, cause uma Mudança Adversa Relevante. 
xv. Procedimento Anticorrupção. Proferimento de decisão judicial ou administrativa exequível contra a Emissora, as Fiadoras, a Eren do Brasil e/ou a Total 
Eren (e/ou qualquer membro de suas equipes administrativas), fundamentada no descumprimento por tais entidades das Leis Anticorrupção, cujo resultado 
possa impactar adversamente os interesses dos Debenturistas. xvi. Estrutura Societária. Caso ocorra qualquer alteração (i) na estrutura acionária da 
Emissora ou das Fiadoras, por contrato ou de outra forma, incluindo cisões, fusões, incorporações, aquisições ou quaisquer reestruturações societárias, e 
(ii) na capacidade da Sub-Holding em votar, ou de outra forma direcionar, direta ou indiretamente, as políticas e negócios das SPEs, considerando sua 
respectiva participação acionária, exceto pelas Alterações Societárias Permitidas ou se de outra forma aprovado pelos Debenturistas representando ao 
menos 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação em assembleia geral de Debenturistas. xvii. Objeto Social. Qualquer mudança no 
estatuto social da Emissora e/ou das Fiadoras que altere os respectivos objetos sociais, de forma a modificar as principais atividades atuais, ou acrescente 
a essas atividades novos negócios que possam prevalecer e representar desvios das atividades atualmente realizadas, ou que possa resultar em uma 
Mudança Adversa Relevante. xviii. Endividamento Adicional. Caso a Emissora e/ou as Fiadoras contraiam novos empréstimos, financiamentos ou outras 
formas de endividamento com terceiros durante a vigência da Escritura de Emissão, exceto o Endividamento Permitido. xix. Distribuições. No caso de 
redução do capital social, distribuição e/ou pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros pela Emissora, 
exceto o dividendo obrigatório conforme artigo 202 da lei de Sociedades Anônimas. xx. Constituição Voluntária de Ônus. Constituição voluntária de garantias 
pela Emissora ou de qualquer Ônus sobre seus recebíveis ou ativos, exceto pelo Pacote de Garantias ou pelos Ônus a serem criados em garantia do 
Financiamento de Longo Prazo (ou contrato para prestação de fiança bancária por instituição financeira em garantia ao Financiamento de Longo Prazo). 
xxi. Constituição Involuntária de Ônus. Constituição involuntária de Ônus sobre ativos ou recebíveis da Emissora, observado prazo de cura de 15 (quinze) 
dias corridos da data de constituição de referido ônus. xxii. Restrição de Ativos. Existência de qualquer decisão administrativa ou judicial ou medida tomada 
por autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar ou de outra forma adquirir compulsoriamente os ativos relevantes da 
Emissora, que possa causar uma Mudança Adversa Relevante. xxiii. Destinação dos Recursos. Utilização, pela Emissora, dos recursos obtidos com a 
Emissão para propósito diferente daquele previsto na Escritura de Emissão. xxiv. Contratos de Energia e Autorizações ANEEL. Aditamento dos Contratos 
de Energia nas hipóteses restritas nos termos na Escritura Emissão ou rescisão dos Contratos de Energia, ou revogação das Autorizações ANEEL, em vigor 
nesta data. xxv. Autorizações e Licenças. Não renovação, não obtenção, cancelamento, revogação ou extinção (i) das portarias ou licenças ambientais do 
Projeto; e/ou (ii) na medida em que causarem Mudança Adversa Relevante, outras autorizações, concessões, permissões ou licenças necessárias para a 
construção, implementação, desenvolvimento e/ou operação do Projeto (de acordo com o estágio de implementação do Projeto), bem como para o exercício 
regular das atividades desenvolvidas pela Emissora, em todos os casos “i” e “ii” acima, exceto para autorizações, concessões, permissões ou licenças que 
estejam em processo de renovação de acordo com a legislação aplicável, desde que a renovação relevante tenha sido solicitada oportunamente de acordo 
com a lei e todos os requisitos relevantes para a renovação tenham sido devidamente cumpridos. xxvi. Abandono ou Suspensão. Caso a construção relativa 
ao Projeto seja abandonada ou suspensa por mais de 45 (quarenta e cinco) dias. xxvii. Invalidade, Nulidade ou Inexequibilidade. Invalidade, nulidade ou 
inexequibilidade da Escritura de Emissão e/ou de qualquer dos demais Documentos da Operação. xxviii. Questionamentos pela Emissora, pelas Fiadoras 
ou pela Total Eren. Caso a Escritura de Emissão e/ou os Documentos da Operação sejam questionados judicialmente pela Emissora, pelas Fiadoras, pela 
Total Eren e/ou por suas respectivas Afiliadas. xxix. Questionamentos por terceiros. Caso a Escritura de Emissão e/ou os Documentos da Operação sejam 
questionados judicialmente por terceiros, desde que tal questionamento não seja arquivado ou suspenso em 15 (quinze) Dias Úteis. xxx. Cessão. 
Transferência ou qualquer outra forma de cessão ou promessa de cessão da Escritura de Emissão, dos Instrumentos de Garantia ou dos Documentos do 
Projeto, sem a prévia anuência dos Debenturistas. xxxi. Pagamento às Afiliadas. Na hipótese de a Emissora ou as Fiadoras realizarem qualquer pagamento 
ou prestação de garantias, inclusive fidejussórias, às Afiliadas (ressalvados pagamentos entre a Emissora e/ou as Fiadoras), exceto (i) pelos pagamentos 
de comissões no âmbito Contrato de Gerenciamento da Construção ou contrato de compartilhamento de despesas, até o montante de R$3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais); (ii) pelos pagamentos de comissões no âmbito do Contrato de Gestão de Ativos ou contrato de compartilhamento de 
despesas, até o montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano; no agregado para todas as SPEs, atualizado anualmente a partir da assinatura 
deste Contrato, de acordo com a variação do IPCA; e (iii) qualquer pagamento previamente aprovado pelos Debenturistas em assembleia geral. xxxii. Outros 
inadimplementos pecuniários relacionados à Oferta. Inadimplemento pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária perante os prestadores de serviços 
contratados para os fins da Oferta, nos termos da  Escritura de Emissão e/ou qualquer outro Documento da Operação e/ou contratos celebrados com tais 
prestadores de serviços, que não sejam sanados em até 10 (dez) Dias Úteis a partir do evento de inadimplemento. xxxiii. Utilização dos recursos do 
Financiamento de Longo Prazo. Não utilização integral, pela Emissora, dos recursos por ela captados com o Financiamento Longo Prazo para cobrir as 
despesas de capital e despesas relacionadas ao Projeto ou para pagar as Debêntures, nos termos das Cláusulas 5.14 e/ou 5.15 da Escritura de Emissão. 
xxxiv. Falha na operação. Caso os Projetos deixem de operar e despachar energia por mais de 90 (noventa) dias após a Conclusão Física do Projeto ter sido 
alcançada, nos termos dos Contratos de Energia. (xxi) Vencimento Antecipado Automático: Mediante a ocorrência dos Eventos de Inadimplemento 
estabelecidos nos itens “i” (Insolvência, dissolução e outros), “ii” (Transformação Societária), “iii” (Inadimplemento de obrigação pecuniária), “vii” (Vencimento 
Antecipado Cruzado (Cross-acceleration)), “ix” (Inadimplemento Cruzado (Cross-default)), “xxvii” (Invalidade, nulidade ou inexigibilidade), “xxviii” 
(Questionamentos pela Emissora, pelas Fiadoras ou pela Total Eren) ou “xxix” (Questionamentos por terceiros) acima, as Debêntures se tornarão 
imediatamente exigíveis, independentemente de comunicação ou notificação judicial ou extrajudicial, observado o disposto na Cláusula 8.1.2 da Escritura 
de Emissão. (xxii) Vencimento Antecipado Não Automático: Mediante a ocorrência de qualquer outro Evento de Inadimplemento previsto no item (xx) 
acima, o Agente Fiduciário deverá, inclusive para fins do disposto na Cláusula 9.5, convocar, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contado da data em que 
tomar conhecimento da ocorrência de tal Evento de Inadimplemento, assembleia geral de Debenturistas, a se realizar no prazo indicado na Cláusula 10 da 
Escritura de Emissão. Se, nas referidas assembleias gerais de Debenturistas, Debenturistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das 
Debêntures em Circulação (“Quórum Mínimo”), decidirem por não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, o Agente 
Fiduciário não deverá declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures. (xxiii) Pagamento do Valor Nominal Unitário: Sem 
prejuízo dos pagamentos em decorrência de amortização antecipada, resgate antecipado das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, será amortizado em 1 (uma) única parcela, na Data de Vencimento. (xxiv) Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures: A Emissora 
poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, e com aviso prévio de 5 (cinco) Dias Úteis aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio 
nos Jornais de Publicação ou por meio de envio de notificação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, 
ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (e não menos do que a totalidade), com o consequente 
cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, 
acrescido da Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis a partir da Primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento da 
Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (“Saldo Devedor Total”), sem qualquer 
prêmio. (xxv) Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures: Mediante ocorrência da Amortização Antecipada Obrigatória das Debêntures em valor 
igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, na forma da Cláusula 5.15 abaixo, a Emissora deverá, 
na data da respectiva amortização antecipada obrigatória das Debêntures, mediante o envio de notificação prévia com 3 (três) Dias Úteis de antecedência 
da data do resgate aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos Jornais de Publicação ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, 
com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, resgatar antecipadamente a totalidade (sendo vedado 
o resgate parcial) das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do Saldo Devedor Total. (xxvi) Amortização 
Antecipada Obrigatória das Debêntures: Caso, a qualquer momento, após o desembolso de quaisquer valores do Financiamento de Longo Prazo, os 
valores não desembolsados no âmbito do Financiamento de Longo Prazo sejam iguais ou inferiores a 110% (cento e dez por cento) da somatória do saldo 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures e das Debêntures que ainda não tenham sido subscritas, quaisquer valores desembolsados no âmbito do 
Financiamento de Longo Prazo deverão ser utilizados para a amortização antecipada das Debêntures em montante suficiente para que os valores não 
desembolsados no âmbito do Financiamento de Longo Prazo permaneçam superiores a 110% (cento e dez por cento) da somatória do saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures e das Debêntures que ainda não tenham sido subscritas. A Emissora deverá no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados 
da data do referido desembolso dos recursos Financiamento de Longo Prazo realizar a amortização antecipada e deverá comunicar, mediante o envio de 
notificação prévia com pelo menos 3 (três) Dias Úteis da data da amortização antecipada aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos Jornais 
de Publicação ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco 
Liquidante e à B3, por meio do pagamento de parte do Valor Nominal Unitário, ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, de cada Debênture, 
acrescido da Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis, da Primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em 
decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data da ocorrência do efetivo pagamento, sem o pagamento de qualquer prêmio. 
Não obstante as disposições sobre o Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures e/ou o Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures, conforme 
estabelecido nas Cláusulas 5.13 e 5.14 da Escritura de Emissão, a amortização antecipada deverá estar limitada a 98% (noventa e oito por cento) do saldo 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures e deverá ser em valor correspondente ao valor do Financiamento de Longo Prazo. Os montantes pagos a título 
de amortização antecipada do Valor Nominal Unitário serão automaticamente deduzidos do saldo do Valor Nominal Unitário. (xxvii) Amortização 
Antecipada Facultativa das Debêntures: Observado o disposto na Cláusula 5.15 acima, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer 
tempo, e com notificação prévia de 5 (cinco) Dias Úteis da data da amortização antecipada aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos 
Jornais de Publicação ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao 
Banco Liquidante e à B3, a amortização antecipada de todas as Debêntures, mediante o pagamento parcial do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário de cada Debênture, conforme o caso, acrescido da Remuneração aplicável, calculado pro rata temporis a partir da Primeira Data de 
Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento, sem qualquer prêmio, na forma prevista na Escritura de Emissão. (B) Com relação ao item (B) da Ordem do Dia, aprovar a contratação das 
Cartas de Fiança por meio da celebração do CPG, pela Companhia, na qualidade de afiançada; (C) Com relação aos itens (C), (D) e (E) da Ordem do Dia, 
aprovar a outorga da Alienação Fiduciária de Equipamentos, da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, assim como a celebração dos Contratos de 
Garantia Real e do ESA, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no âmbito dos 
Instrumentos Garantidos. (D) Com relação ao item (F) da Ordem do Dia, aprovar a outorga da Alienação Fiduciária de Equipamentos BNB e da Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios BNB, assim como a celebração dos Contratos de Garantia BNB, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações, 
principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no âmbito dos Contratos de Financiamento BNB. (E) Com relação ao item (G) da Ordem do Dia, 
aprovar a outorga da Fiança SPE, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no 
âmbito dos Instrumentos Garantidos. (F) Com relação ao item (H) da Ordem do Dia, aprovar a celebração do Contrato de Distribuição. (G) Com relação ao 
item (I) da Ordem do Dia, aprovar a alteração do artigo 2º, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
“Parágrafo Único: A Sociedade possui filial localizada na Rua Tabapuã, nº 82, Edifício Tabapuã Concept Office, 10º andar, conj. 1001 e 1002, Sala 7, CEP 
04533-000, Cidade e Estado de São Paulo, como seu domicílio especial, podendo servir como domicílio para registro, nos termos do artigo 130 da lei nº 
3.015, de 31 de dezembro de 1973. A filial da Sociedade será domicílio especial da Sociedade para todos os fins, conforme artigo 75, inciso IV, da lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002.” (H) Com relação ao item (J) da Ordem do Dia, aprovar a prática, pelos diretores da Companhia, de todos e quaisquer atos 
necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo a contratação dos prestadores de serviço e a celebração dos documentos no 
âmbito dos itens (A) a (F) das presentes Deliberações, estando desde já autorizada a celebrar eventuais aditivos, assinar documentos, prestar declarações 
e realizar quaisquer atos necessários para a realização dos atos (A) a (F) acima. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais 
desejasse fazer uso da palavra, determinou a Sra. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme por todos, foi assinada 
pelos membros da mesa. Mesa: Presidente - Leandro Kenji Kawahira e Secretário - Henrique Soares Zimmer. (Confere com o original lavrado em livro 
próprio). São Paulo, 17 de março de 2020. Mesa: Leandro Kenji Kawahira - Presidente; Henrique Soares Zimmer - Secretário. JUCERN -  Certifico o 
Registro em 02/04/2020, sob nº 20200149563. Protocolo: 200149563 de 26/03/2020. Denys de  Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Estudo

O Índice de Confi ança do Em-
presário Industrial (ICEI) do Rio 
Grande do Norte caiu de 58,6 
pontos para 30,3 na passagem de 
março para abril, mostrando falta 
de confi ança dos empresários po-
tiguares, de acordo com dados da 
Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (Fiern).

De acordo com o levantamento, 
valores abaixo de 50 pontos indi-
cam falta de confi ança do setor 
industrial. A redução em abril in-
terrompe a trajetória de avaliações 
positivas observada por vinte me-
ses consecutivos. Com essa queda 
acentuada, o índice atinge o nível 
mais baixo de toda a série históri-
ca mensal, iniciada em janeiro de 
2010.

Esse comportamento refl ete o 
impacto, sobre o setor industrial, 
das medidas de isolamento social 
adotadas em todo o país com o 
intuito de evitar o contágio da Co-
vid-19. Na percepção dos empresá-
rios potiguares, as condições atuais 
dos negócios pioraram em compa-
ração com os últimos seis meses.

As expectativas para os próxi-
mos seis meses, por sua vez, que 
eram otimistas desde janeiro de 
2017, tornaram-se pessimistas. 
Todos os setores industriais (in-
dústrias da construção,  extrativas 
e de transformação) e portes de 
empresas pesquisados (pequenas e 
médias e grandes indústrias) apon-
tam falta de confi ança.

 A falta de confi ança dos empre-
sários potiguares converge com a 
tendência apontada no conjunto do 
país e na região Nordeste. De acor-
do com a Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI), o ICEI nacio-
nal caiu 25,8 pontos entre março e 
abril, registrando 34,5 pontos. Até 
então, a maior queda registrada 
em um único mês havia sido de 5,8 
pontos, em junho de 2018, associa-
da à greve dos caminhoneiros. En-
tre janeiro e abril, o ICEI acumula 
retração de 30,8 pontos. A queda 
na confi ança traduz o cenário atu-
al de forte contração na atividade 
e elevada incerteza em razão da 
pandemia de Covid-19.

Índice de confiança 
da indústria no RN 
tem pior resultado 
desde 2010

Indústria: incertezas com a Covid-19

José Aldenir/AgoraRN
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EOL MARAL I SPE S.A.
CNPJ/ME nº 33.486.289/0001-50 - NIRE 24300012837

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de Março de 2020
Data, Hora e Local: Aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2020, às 11:00 horas, na sede social da EOL Maral I SPE S.A., na Cidade de Areia 
Branca, Estado do Rio Grande do Norte, no Sítio Estrada dos Coqueiros, RN 404, S/N, Estrada Povoado O Mel, Zona Rural, CEP 59655-000 (“Companhia” 
ou “Emissora”). Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da Eren Maral Participações S.A. 
(“Sub-Holding” ou “Acionista”), única acionista da Companhia, de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das 
Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Leandro Kenji Kawahira; e Secretário: 
Henrique Soares Zimmer. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias: (A) a realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, 
com esforços restritos de distribuição (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), bem como a celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª 
(primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da EOL Maral I SPE S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a EOL Maral II SPE S.A., inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 33.486.296/0001-51 (“Maral II”, em conjunto com a Companhia, as “SPEs”), a Sub-Holding e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) representando a comunhão dos titulares das Debêntures (“Debenturistas” e “Escritura de Emissão”, respectivamente) 
como financiamento ponte para o financiamento do Banco do Nordeste do Brasil S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 07.237.373/0181-77 (“BNB”) para o 
desenvolvimento e da implementação do complexo Maral, formado por 2 (dois) parques eólicos com capacidade total de 67,45 MW, a ser construídos no 
município de Areia Branca - RN (“Projeto”); (B) a contratação pela Companhia de cartas de fiança bancária, junto ao Banco do Brasil S.A. (“BB”), Banco 
Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. (“Sumitomo”, em conjunto com o BB e o Santander, os “Bancos Fiadores”), o 
BB Banco de Investimento S.A. (“BB BI” e “Cartas de Fiança”, respectivamente), mediante a celebração do “Instrumento Particular de Prestação de Fiança 
e Outras Avenças” a ser celebrado entre a Companhia e Maral II, na qualidade de afiançadas, os Bancos Fiadores, a Sub-Holding e o BB BI (“CPG”, em 
conjunto com a Escritura de Emissão, os “Instrumentos Garantidos”), por meio do qual os Bancos Fiadores concederão à Companhia, cartas de fiança 
bancária no montante total de até (a) R$ 105.410.654,01 (cento e cinco milhões, quatrocentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), 
para Companhia, e (b) R$ 76.662.094,02 (setenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e dois mil e noventa e quatro reais e dois centavos), para Maral II 
(“Cartas de Fiança”), a fim de garantir o cumprimento das obrigações da Companhia no âmbito do Contrato de Financiamento por Instrumento Particular nº 
181.2019.955.3867, em relação à Companhia, e do Contrato de Financiamento por Instrumento Particular nº 181.2019.956.3868, em relação à Maral II 
celebrados, em 27 de dezembro de 2019, com o BNB (“Financiamento BNB” e “Contrato de Financiamento BNB”, respectivamente); (C) a outorga de 
garantias pela Companhia para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pela Companhia no âmbito 
dos Instrumentos Garantidos, quais sejam: (c.1) a alienação fiduciária em garantia de todo o equipamento e maquinário relacionados ao Projeto de custo 
individual igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (“Alienação Fiduciária de Equipamentos”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de 
Alienação Fiduciária de Equipamentos e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, Maral II, a Sub-Holding o Agente Fiduciário e os Bancos 
Fiadores (“Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos”); e (c.2) a cessão fiduciária de (i) todos os recebíveis e direitos oriundos dos Contratos de 
Energia, (ii) todos os direitos decorrentes das suas licenças regulatórias, (iii) todos os direitos creditórios decorrentes das Apólices de Seguro e de suas 
respectivas renovações, (iv) dos Contratos do Projeto em benefício dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, e (v) todos valores depositados 
ou que venham a ser depositados nas Contas do Projeto, direitos creditórios relacionados à titularidade das mesmas ou ainda decorrente dos investimentos 
permitidos (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos e 
Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, Maral II, o Agente Fiduciário e os Bancos Fiadores (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios”) (todos os termos iniciados em letra maiúscula deste subitem, exceto aqueles aqui definidos, serão definidos no Contrato de Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios); (D) a celebração, na qualidade de intervenientes-anuente, de contratos para a alienação fiduciária em garantia sobre as ações 
representantes de 100% (cem por cento) do capital social de emissão da Sub-Holding, de titularidade da Total Eren S.A. (“Total Eren”), e das SPEs, de 
titularidade da Sub-Holding, respectivamente (“Ações”), assim como a constituição de alienação fiduciária sobre todos os direitos futuros e presentes das 
Ações, toda e qualquer nova ação de emissão das SPEs e da Sub-Holding a ser adquirida pela Total Eren e/ou pela Sub-Holding, direitos de subscrição, 
debêntures conversíveis, certificados, opções de compra, e quaisquer outros títulos representativos, ou que possam no futuro representar, direitos sobre as 
Ações (“Alienação Fiduciária de Ações”, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Equipamentos e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, as 
“Garantias Reais”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado entre as SPEs, 
o Agente Fiduciário, os Bancos Fiadores, a Sub-Holding, e a Total Eren (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”, em conjunto com Contrato de 
Alienação Fiduciária de Equipamentos e o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, os “Contratos de Garantia Real”); (E) celebração, na 
qualidade de beneficiária das contribuições, de contrato para o compromisso da Total Eren e da Sub-Holding em aportar recursos adicionais na Sub-Holding 
e nas SPEs, respectivamente, para a cobertura de determinadas hipóteses de insuficiência de capital das SPEs na implementação dos Projetos 
(“Compromisso de Aporte de Capital”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Compromisso de Investimento e Outras Avenças”, a ser 
celebrado entre a Companhia, Maral II, Sub-Holding, Agente Fiduciário e Bancos Fiadores (“ESA”); (F) após a liberação das Garantias Reais, (a) a outorga 
de garantia pelas SPEs para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no âmbito do 
Contrato de Financiamento BNB, quais sejam: (a.1) de cessão fiduciária (i) dos direitos creditórios relativos aos Contratos de Compra e Venda de Energia 
Incentivada celebrado com a empresa Cemig Geração e Transmissão S.A., (ii) dos direitos creditórios relativos ao projeto, do Contrato de Engenharia (EPC) 
e do Contrato de Operação e Manutenção (O&M); (iii) dos direitos emergentes oriundos das Concessões/Autorizações concedidas pelo (órgão regulador), 
relativas ao empreendimento objeto do financiamento (“Cessão Fiduciária BNB”), por meio da celebração do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado entre o BNB e a Companhia (“Contrato de Cessão Fiduciária BNB”); e (a.2) de alienação fiduciária em 
garantia de determinados equipamentos industriais e maquinário detidos pelas SPEs adquiridos ou a serem adquiridos para o Projeto (“Alienação Fiduciária 
de Equipamentos BNB”); (b) a autorização para a assinatura do “Contrato de Penhor de Ações”, a ser celebrado entre as SPEs, a Sub-Holding e o BNB 
(“Contrato de Penhor de Ações BNB”) por meio do qual a Sub-Holding empenhará a totalidade das ações representantes do capital social das SPEs, quer 
existentes ou futuras, todos os frutos, rendimentos e vantagens que forem a elas atribuídas, a qualquer título (“Penhor de Ações BNB” e, em conjunto com 
a Cessão Fiduciária BNB e a Alienação Fiduciária de Equipamentos BNB, as “Garantias BNB”), por meio da celebração de um “Contrato de Penhor de 
Ações”, a ser celebrado entre as SPEs, a Sub-Holding e o BNB (“Contrato de Penhor de Ações BNB”, em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária 
BNB, os “Contratos de Garantia BNB”); (G) a outorga de garantia fidejussória pela Companhia para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, 
principais e acessórias, a serem assumidas pela Maral II no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da 
EOL Maral II SPE S.A. (“Fiança SPE”); (H) a celebração do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo); (I) a alteração do artigo 2º, Parágrafo Único, 
do Estatuto Social da Companhia; e (J) autorização aos diretores da Companhia a negociar os termos e as condições e adotarem todas e quaisquer 
medidas, celebrar todos os documentos necessários à celebração dos instrumentos aqui mencionados, bem como adotar todas as demais providências 
necessárias, podendo celebrar aditamentos aos referidos instrumentos, bem como celebrar instrumentos em nome da Companhia na qualidade de parte, 
garantidora, devedora, parte ou interveniente anuente, ratificando também todos os atos já praticados. Deliberações: Instalada a Assembleia e procedida 
à leitura da ordem do dia, a acionista, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberou por: (A)  Com relação ao item (A) da Ordem do Dia, aprovar a 1ª 
(primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e adicional fidejussória, em série única, no valor total 
de R$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais), as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada de tempos em tempos (“Instrução CVM 476”) e 
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), bem como a celebração da Escritura de Emissão, na qualidade de Emissora, com o 
Agente Fiduciário, a Maral II e a Sub-Holding, com as seguintes características principais, sem prejuízo das disposições integrais da Escritura de Emissão: 
(i) Data de Emissão: 20 de março de 2020 (“Data de Emissão”); (ii) Número da Emissão: a Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de debêntures 
da Companhia; (iii) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (iv) Valor Total da Emissão: R$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões 
de reais); (v) Valor Nominal Unitário: R$ 1,00 (um real) (“Valor Nominal Unitário”); (vi) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 64.000.000 (sessenta 
e quatro milhões) Debêntures; (vii) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados 
pela Companhia no financiamento de despesas de capital e outras despesas relacionadas ao Projeto, incluindo construção, equipamentos, financiamento, 
tributos, capital de giro inicial, desenvolvimento de projetos, custos de assessoria e custos de aquisição, em cada caso, relacionados ao Projeto. 
(viii) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei 
nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei de Mercado de Capitais”), da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, e do “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da EOL Maral I SPE S.A.” 
(“Contrato de Distribuição”), com a intermediação do BB BI e do Santander (em conjunto, os “Coordenadores”), sob o regime misto de garantia firme e de 
melhores esforços de colocação, tendo como público alvo Investidores Profissionais. Os Coordenadores poderão acessar até 75 (setenta e cinco) 
Investidores Professionais, sendo que as Debêntures poderão ser subscritas e integralizadas por até 50 (cinquenta) Investidores Professionais. (ix) Espécie: 
As Debêntures serão da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; 
(x) Garantias Reais: As Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura de Emissão) são garantidas pelas Garantias Reais; (xi) Compartilhamento 
das Garantias: Os Contratos de Garantia Real serão compartilhados pari passu, nos termos “Acordo entre Credores, Compartilhamento de Garantias, 
Direitos e Outras Avenças” celebrado entre o Agente Fiduciário e os Bancos Fiadores do Financiamento de Longo Prazo, com (i) os debenturistas da Maral 
II; e (ii) os Bancos Fiadores, no âmbito do CPG. (xii) Garantias Corporativas das Fiadoras: As Fiadoras se comprometeram a, de forma irrevogável e 
irretratável, afiançar os Debenturistas, na qualidade de garantidores, principais devedores e solidariamente responsáveis pelo pagamento das Obrigações 
Garantidas a qualquer tempo em aberto, nas datas previstas na Escritura de Emissão (“Garantias Corporativas”), renunciando expressamente aos 
benefícios de ordem, direitos e exonerações de qualquer natureza, previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 830, 834, 835, 
837, 838 e 839 do Código Civil, e nos artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil. (xiii) Forma de subscrição e integralização: As Debêntures serão 
subscritas e integralizadas no mercado primário por meio do MDA, em moeda nacional por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, observado 
que a totalidade das Debêntures devem ser subscritas e integralizadas à vista no ato da subscrição, em uma ou mais datas, sendo considerada “Primeira 
Data de Integralização”, para fins da presente Escritura a data da primeira subscrição e integralização das Debêntures. As Debêntures serão integralizadas 
pelo Valor Nominal Unitário, na Primeira Data de Integralização. Caso não ocorra a subscrição e a integralização da totalidade das Debêntures na Primeira 
Data de Integralização, o preço de subscrição para as Debêntures que forem integralizadas após a Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal 
Unitário, acrescido da Remuneração, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização até a data de 
sua efetiva integralização, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. (xiv) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate 
antecipado obrigatório da totalidade das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta 
Escritura de Emissão, a data de vencimento das Debêntures é 20 de setembro de 2021 (“Data de Vencimento”). (xv) Forma e Local de Pagamento: Os 
pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia, pela Maral II e/ou pela Sub-Holding, conforme 
o caso, nos termos da Escritura de Emissão e/ou de qualquer dos demais Documentos da Operação, serão realizados (i) pela Companhia, no que se refere 
a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, à Remuneração aplicável e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que estejam 
custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; e/ou (ii) pela Companhia, pela Maral II e/ou pela Sub-Holding, nos demais casos, por meio do 
Escriturador. (xvi) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; (xvii) Remuneração: Sobre o 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da 
variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.
b3.com.br ou em qualquer outra página que possa substituí-la) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 2,00% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
Dias Úteis (“Sobretaxa” e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, desde a Primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em decorrência de eventual amortização 
antecipada, conforme o caso. A Remuneração deverá ser calculada com juros compostos, pro rata temporis, pelos Dias Úteis efetivamente incorridos, a 
partir da Primeira Data de Integralização (inclusive) até a data de efetivo pagamento (exclusive). O cálculo da Remuneração obedecerá a fórmula descrita 
na Escritura de Emissão; (xviii) Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado ou eventos de 
amortização das Debêntures, ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a 
Remuneração será paga integralmente em uma única parcela na respectiva Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração”). (xix) Multas e 
Encargos Moratórios: Sem prejuízo dos Eventos de Inadimplemento, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia 
aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, (A) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário e a Remuneração, 
adicionalmente ao pagamento da Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis a partir da data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, 
incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso (i) juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, a partir da 
data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, e (ii) multa moratória, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento); e (B) em relação 
aos demais pagamentos previstos na Escritura de Emissão, incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso (i) correção monetária pelo IPCA-IBGE, 
calculada pro rata die a partir da data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, (ii) juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, 
calculados pro rata temporis, a partir da data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, e (iii) multa moratória, irredutível e não compensatória, de 
2% (dois por cento) (em conjunto, conforme aplicável, os “Encargos Moratórios”), independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial. (xx) Hipóteses de Vencimento Antecipado: Observado o disposto no item (xxi) abaixo, o Agente Fiduciário deverá considerar 
antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, independentemente de qualquer notificação, e exigir o imediato pagamento, pela 
Emissora, do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável, acrescido da Remuneração, calculada pro 
rata temporis, a partir da Primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em decorrência de eventual amortização 
antecipada, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, se aplicável, dos Encargos Moratórios, mediante ocorrência de qualquer dos 
eventos previstos abaixo (termos em letra maiúscula aqui não definidos possuem o significado definido na Escritura de Emissão): i. Insolvência, Dissolução 
e Outros. (a) Liquidação, dissolução, pedido de falência ou decretação de falência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) da 
Emissora, das Fiadoras e/ou da Total Eren; (b) pedido de autofalência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) formulado pela 
Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren; (c) apresentação, pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren, de plano de recuperação extrajudicial 
(ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido solicitada ou 
obtida a aprovação judicial do referido plano; (d) apresentação, pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren, de plano de recuperação judicial (ou  
qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de referido plano ter sido aceito 
ou aprovado pelo juízo competente; ou (e) pedido de falência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) apresentado por terceiros 
em face da Emissora, das Fiadoras e/ou da Total Eren não elidido e/ou suspenso, em ambos os casos, no prazo legal aplicável; ii. Transformação Societária. 
Transformação da forma societária da Emissora de sociedade por ações para qualquer outro tipo societário, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei de 
Sociedades Anônimas; iii. Inadimplemento de Obrigação Pecuniária. Inadimplemento pela Emissora, pelas Fiadoras, e/ou pela Total Eren de qualquer 

obrigação pecuniária decorrente da Escritura de Emissão e/ou qualquer dos Documento da Operação perante os Debenturistas, desde que não seja sanado 
no prazo de 2 (dois) Dias Úteis, a partir da data de sua ocorrência. iv. Inadimplemento de Obrigação não Pecuniária. Inadimplemento, pela Emissora, por 
qualquer uma das Fiadoras e/ou pela Total Eren de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos demais 
Documentos da Operação, desde que não seja sanado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do respectivo inadimplemento, observado que referido 
prazo de cura não se aplicará às obrigações sujeitas a prazos de cura específicos. v. Inadimplemento de Obrigação das Debêntures SPE Fiadora. 
Inadimplemento pela Emissora, por qualquer uma das Fiadoras e/ou pela Total Eren de qualquer obrigação pecuniária ou não pecuniária decorrente da 
Debêntures da SPE Fiadora, desde que não seja sanado (i) no prazo estabelecido na escritura de emissão das Debêntures da SPE Fiadora; ou (ii) no prazo 
de 2 (dois) Dias Úteis, a partir da data de sua ocorrência, caso nenhum prazo tenha sido estabelecido. vi. Declaração Falsa. Falsidade, imprecisão, incorreção 
ou incompletude de qualquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren, nos termos da Escritura de 
Emissão e/ou em qualquer dos demais Documentos da Operação; conforme aplicável, na data em que a declaração foi prestada. vii. Vencimento Antecipado 
Cruzado (Cross-acceleration). Vencimento antecipado de obrigação financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da 
Operação) da Emissora ou das Fiadoras, em valor igual ou superior a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). viii. Vencimento antecipado cruzado 
(Cross-acceleration) (nível da Total Eren). Vencimento antecipado de obrigação financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os 
Documentos da Operação) da Total Eren, em valor igual ou superior a US$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente 
em outra moeda. ix. Inadimplemento Cruzado (Cross-default). Inadimplemento de obrigação financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto 
os Documentos da Operação), da Emissora ou das Fiadoras, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais), desde que o inadimplemento não seja sanado dentro do prazo previsto no respectivo contrato, caso aplicável. x. Inadimplemento Cruzado (Cross-
default) (nível da Total Eren). Inadimplemento de obrigação financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação), da 
Total Eren, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras 
moedas, desde que o inadimplemento não seja sanado dentro do prazo previsto no respectivo contrato, caso aplicável. xi. Protesto de Títulos. Protesto de 
títulos contra (a) a Emissora ou as Fiadoras, em valor individual ou agregado superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para cada entidade, corrigido 
anualmente pelo IPCA; e/ou (b) a Total Eren, em valor individual ou agregado igual ou superior ao equivalente em reais de US$ 30.000.000,00 (trinta milhões 
de dólares norte-americanos) na data aplicável; exceto, em qualquer caso, se tiver sido validamente comprovado ao Agente Fiduciário, dentro do prazo de 
10 (dez) dias corridos contados da data do referido evento que (a) que os protestos foram anulados, suspensos ou cancelados; (b) o valor integral do protesto 
tenha sido depositado judicialmente; (c) qualquer outra garantia tenha sido depositada judicialmente e tenha sido aceita pelo juízo competente; ou (d) que o 
protesto foi realizado em má-fé ou indevidamente, em termos satisfatórios aos Debenturistas. xii. Descumprimento de Decisão Administrativa, Judicial ou 
Arbitral. Descumprimento pela Emissora e/ou pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren de decisão administrativa ou judicial ou arbitral (em todo caso, apenas na 
hipótese de ser exequível desde logo ou após a decisão de segunda instância judicial, o qual ocorrer primeiro), contra a Emissora e/ou as Fiadoras, no valor 
individual ou agregado igual ou superior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ou contra a Total Eren, no valor individual ou agregado igual ou 
superior a US$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos). xiii. Legislação Socioambiental. Existência de qualquer decisão administrativa, 
judicial ou arbitral contra a Emissora, as Fiadoras e/ou a Total Eren e seus respectivos Representantes por descumprimento da Legislação Socioambiental, 
exceto caso referida decisão seja revertida ou tenha seus efeitos suspensos em prazo de 10 (dez) Dias Úteis. xiv. Decisão Administrativa, Judicial ou Arbitral. 
Existência de qualquer decisão administrativa final, decisão judicial ou decisão arbitral, desde que exequível desde logo ou após a decisão de segunda 
instância judicial, o qual ocorrer primeiro, contra a Emissora, as Fiadoras e/ou a Total Eren que, independentemente do montante em discussão, cause uma 
Mudança Adversa Relevante. xv. Procedimento Anticorrupção. Proferimento de decisão judicial ou administrativa exequível contra a Emissora, as Fiadoras, 
a Eren do Brasil e/ou a Total Eren (e/ou qualquer membro de suas equipes administrativas), fundamentada no descumprimento por tais entidades das Leis 
Anticorrupção, cujo resultado possa impactar adversamente os interesses dos Debenturistas. xvi. Estrutura Societária. Caso ocorra qualquer alteração (i) na 
estrutura acionária da Emissora ou das Fiadoras, por contrato ou de outra forma, incluindo cisões, fusões, incorporações, aquisições ou quaisquer 
reestruturações societárias, e (ii) na capacidade da Sub-Holding em votar, ou de outra forma direcionar, direta ou indiretamente, as políticas e negócios das 
SPEs, considerando sua respectiva participação acionária, exceto pelas Alterações Societárias Permitidas ou se de outra forma aprovado pelos 
Debenturistas representando ao menos 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação em assembleia geral de Debenturistas. xvii. Objeto 
Social. Qualquer mudança no estatuto social da Emissora e/ou das Fiadoras que altere os respectivos objetos sociais, de forma a modificar as principais 
atividades atuais, ou acrescente a essas atividades novos negócios que possam prevalecer e representar desvios das atividades atualmente realizadas, ou 
que possa resultar em uma Mudança Adversa Relevante. xviii. Endividamento Adicional. Caso a Emissora e/ou as Fiadoras contraiam novos empréstimos, 
financiamentos ou outras formas de endividamento com terceiros durante a vigência da Escritura de Emissão, exceto o Endividamento Permitido. xix. 
Distribuições. No caso de redução do capital social, distribuição e/ou pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras 
distribuições de lucros pela Emissora, exceto o dividendo obrigatório conforme artigo 202 da lei de Sociedades Anônimas. xx. Constituição Voluntária de 
Ônus. Constituição voluntária de garantias pela Emissora ou de qualquer Ônus sobre seus recebíveis ou ativos, exceto pelo Pacote de Garantias ou pelos 
Ônus a serem criados em garantia do Financiamento de Longo Prazo (ou contrato para prestação de fiança bancária por instituição financeira em garantia 
ao Financiamento de Longo Prazo). xxi. Constituição Involuntária de Ônus. Constituição involuntária de Ônus sobre ativos ou recebíveis da Emissora, 
observado prazo de cura de 15 (quinze) dias corridos da data de constituição de referido ônus. xxii. Restrição de Ativos. Existência de qualquer decisão 
administrativa ou judicial ou medida tomada por autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar ou de outra forma adquirir 
compulsoriamente os ativos relevantes da Emissora, que possa causar uma Mudança Adversa Relevante. xxiii. Destinação dos Recursos. Utilização, pela 
Emissora, dos recursos obtidos com a Emissão para propósito diferente daquele previsto na Escritura de Emissão. xxiv. Contratos de Energia e Autorizações 
ANEEL. Aditamento dos Contratos de Energia nas hipóteses restritas nos termos na Escritura Emissão ou rescisão dos Contratos de Energia, ou revogação 
das Autorizações ANEEL, em vigor nesta data. xxv. Autorizações e Licenças. Não renovação, não obtenção, cancelamento, revogação ou extinção (i) das 
portarias ou licenças ambientais do Projeto; e/ou (ii) na medida em que causarem Mudança Adversa Relevante, outras autorizações, concessões, 
permissões ou licenças necessárias para a construção, implementação, desenvolvimento e/ou operação do Projeto (de acordo com o estágio de 
implementação do Projeto), bem como para o exercício regular das atividades desenvolvidas pela Emissora, em todos os casos “i” e “ii” acima, exceto para 
autorizações, concessões, permissões ou licenças que estejam em processo de renovação de acordo com a legislação aplicável, desde que a renovação 
relevante tenha sido solicitada oportunamente de acordo com a lei e todos os requisitos relevantes para a renovação tenham sido devidamente cumpridos. 
xxvi. Abandono ou Suspensão. Caso a construção relativa ao Projeto seja abandonada ou suspensa por mais de 45 (quarenta e cinco) dias. xxvii. Invalidade, 
Nulidade ou Inexequibilidade. Invalidade, nulidade ou inexequibilidade da Escritura de Emissão e/ou de qualquer dos demais Documentos da Operação. 
xxviii. Questionamentos pela Emissora, pelas Fiadoras ou pela Total Eren. Caso a Escritura de Emissão e/ou os Documentos da Operação sejam 
questionados judicialmente pela Emissora, pelas Fiadoras, pela Total Eren e/ou por suas respectivas Afiliadas. xxix. Questionamentos por terceiros. Caso a 
Escritura de Emissão e/ou os Documentos da Operação sejam questionados judicialmente por terceiros, desde que tal questionamento não seja arquivado 
ou suspenso em 15 (quinze) Dias Úteis. xxx. Cessão. Transferência ou qualquer outra forma de cessão ou promessa de cessão da Escritura de Emissão, 
dos Instrumentos de Garantia ou dos Documentos do Projeto, sem a prévia anuência dos Debenturistas. xxxi. Pagamento às Afiliadas. Na hipótese de a 
Emissora ou as Fiadoras realizarem qualquer pagamento ou prestação de garantias, inclusive fidejussórias, às Afiliadas (ressalvados pagamentos entre a 
Emissora e/ou as Fiadoras), exceto (i) pelos pagamentos de comissões no âmbito Contrato de Gerenciamento da Construção ou contrato de 
compartilhamento de despesas, até o montante de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais); (ii) pelos pagamentos de comissões no âmbito do 
Contrato de Gestão de Ativos ou contrato de compartilhamento de despesas, até o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano; no agregado 
para todas as SPEs, atualizado anualmente a partir da assinatura deste Contrato, de acordo com a variação do IPCA; e (iii) qualquer pagamento previamente 
aprovado pelos Debenturistas em assembleia geral. xxxii. Outros inadimplementos pecuniários relacionados à Oferta. Inadimplemento pela Emissora de 
qualquer obrigação pecuniária perante os prestadores de serviços contratados para os fins da Oferta, nos termos da Escritura de Emissão e/ou qualquer 
outro Documento da Operação e/ou contratos celebrados com tais prestadores de serviços, que não sejam sanados em até 10 (dez) Dias Úteis a partir do 
evento de inadimplemento. xxxiii. Utilização dos recursos do Financiamento de Longo Prazo. Não utilização integral, pela Emissora, dos recursos por ela 
captados com o Financiamento Longo Prazo para cobrir as despesas de capital e despesas relacionadas ao Projeto ou para pagar as Debêntures, nos 
termos das Cláusulas 5.14 e/ou 5.15 acima. xxxiv. Falha na operação. Caso os Projetos deixem de operar e despachar energia por mais de 90 (noventa) 
dias após a Conclusão Física do Projeto ter sido alcançada, nos termos dos Contratos de Energia. (xxi) Vencimento Antecipado Automático: Mediante a 
ocorrência dos Eventos de Inadimplemento estabelecidos nos itens “i” (Insolvência, dissolução e outros), “ii” (Transformação Societária), “iii” (Inadimplemento 
de obrigação pecuniária), “vii” (Vencimento Antecipado Cruzado (Cross-acceleration)), “ix” (Inadimplemento Cruzado (Cross-default)), “xxvii” (Invalidade, 
nulidade ou inexigibilidade), “xxviii” (Questionamentos pela Emissora, pelas Fiadoras ou pela Total Eren) ou “xxix” (Questionamentos por terceiros) acima, as 
Debêntures se tornarão imediatamente exigíveis, independentemente de comunicação ou notificação judicial ou extrajudicial, observado o disposto na 
Cláusula 8.1.2 da Escritura de Emissão. (xxii) Vencimento Antecipado Não Automático: Mediante a ocorrência de qualquer outro Evento de 
Inadimplemento previsto no item (xx) acima, o Agente Fiduciário deverá, inclusive para fins do disposto na Cláusula 9.5, convocar, no prazo de até 2 (dois) 
Dias Úteis contado da data em que tomar conhecimento da ocorrência de tal Evento de Inadimplemento, assembleia geral de Debenturistas, a se realizar 
no prazo indicado na Cláusula 10 da Escritura de Emissão. Se, nas referidas assembleias gerais de Debenturistas, Debenturistas representando, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação (“Quórum Mínimo”), decidirem por não declarar o vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, o Agente Fiduciário não deverá declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures. 
(xxiii) Pagamento do Valor Nominal Unitário: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de amortização antecipada, resgate antecipado das 
Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal 
Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, será amortizado em 1 (uma) única parcela, na Data de Vencimento. (xxiv) 
Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, e com aviso prévio de 5 (cinco) 
Dias Úteis aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos Jornais de Publicação ou por meio de envio de notificação individual a todos os 
Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, o resgate antecipado da totalidade das 
Debêntures (e não menos do que a totalidade), com o consequente cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou 
do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis a partir da Primeira 
Data de Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data 
do efetivo pagamento (“Saldo Devedor Total”), sem qualquer prêmio. (xxv) Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures: Mediante ocorrência da 
Amortização Antecipada Obrigatória das Debêntures em valor igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, na forma da Cláusula 5.15 abaixo, a Emissora deverá, na data da respectiva amortização antecipada obrigatória das Debêntures, mediante o 
envio de notificação prévia com 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data do resgate aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos Jornais 
de Publicação ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco 
Liquidante e à B3, resgatar antecipadamente a totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais 
Debêntures, mediante o pagamento do Saldo Devedor Total. (xxvi) Amortização Antecipada Obrigatória das Debêntures: Caso, a qualquer momento, 
após o desembolso de quaisquer valores do Financiamento de Longo Prazo, os valores não desembolsados no âmbito do Financiamento de Longo Prazo 
sejam iguais ou inferiores a 110% (cento e dez por cento) da somatória do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures e das Debêntures que ainda não 
tenham sido subscritas, quaisquer valores desembolsados no âmbito do Financiamento de Longo Prazo deverão ser utilizados para a amortização 
antecipada das Debêntures em montante suficiente para que os valores não desembolsados no âmbito do Financiamento de Longo Prazo permaneçam 
superiores a 110% (cento e dez por cento) da somatória do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures e das Debêntures que ainda não tenham sido 
subscritas. A Emissora deverá no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do referido desembolso dos recursos Financiamento de Longo Prazo 
realizar a amortização antecipada e deverá comunicar, mediante o envio de notificação prévia com pelo menos 3 (três) Dias Úteis da data da amortização 
antecipada aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos Jornais de Publicação ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, com 
cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, por meio do pagamento de parte do Valor Nominal Unitário, 
ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, de cada Debênture, acrescido da Remuneração aplicável, calculada, pro rata temporis, da 
Primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, 
até a data da ocorrência do efetivo pagamento, sem o pagamento de qualquer prêmio. Não obstante as disposições sobre o Resgate Antecipado Facultativo 
das Debêntures e/ou o Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures, conforme estabelecido nas Cláusulas 5.13 e 5.14 da Escritura de Emissão, a 
amortização antecipada deverá estar limitada a 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures e deverá ser em valor 
correspondente ao valor do Financiamento de Longo Prazo. Os montantes pagos a título de amortização antecipada do Valor Nominal Unitário serão 
automaticamente deduzidos do saldo do Valor Nominal Unitário. (xxvii) Amortização Antecipada Facultativa das Debêntures: Observado o disposto na 
Cláusula 5.15 acima, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, e com notificação prévia de 5 (cinco) Dias Úteis da data da 
amortização antecipada aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos Jornais de Publicação ou de comunicação individual a todos os 
Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, a amortização antecipada de todas as 
Debêntures, mediante o pagamento parcial do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário de cada Debênture, conforme o caso, acrescido 
da Remuneração aplicável, calculado, pro rata temporis, a partir da Primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em 
decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem qualquer prêmio, na forma prevista na Escritura 
de Emissão. (B) Com relação ao item (B) da Ordem do Dia, aprovar a contratação das Cartas de Fiança por meio da celebração do CPG, pela Companhia, 
na qualidade de afiançada; (C) Com relação aos itens (C), (D) e (E) da Ordem do Dia, aprovar a outorga da Alienação Fiduciária de Equipamentos, da 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, assim como a celebração dos Contratos de Garantia Real e do ESA, visando assegurar o cumprimento de todas 
as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no âmbito dos Instrumentos Garantidos. (D) Com relação ao item (F) da Ordem do 
Dia, aprovar a outorga da Alienação Fiduciária de Equipamentos BNB e da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios BNB, assim como a celebração dos 
Contratos de Garantia BNB, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no âmbito 
dos Contratos de Financiamento BNB. (E) Com relação ao item (G) da Ordem do Dia, aprovar a outorga da Fiança SPE, visando assegurar o cumprimento 
de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no âmbito dos Instrumentos Garantidos. (F) Com relação ao item (H) da 
Ordem do Dia, aprovar a celebração do Contrato de Distribuição. (G) Com relação ao item (I) da Ordem do Dia, aprovar a alteração do artigo 2º, 
Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Parágrafo Único: A Sociedade possui filial localizada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 82, Edifício Tabapuã Concept Office, 10º andar, conjunto 1001 e 1002, sala 9, CEP 
04533-000, CNPJ/ME sob o nº 33.486.289/0002-30, como seu domicílio especial, podendo servir como domicílio para registro, nos termos do artigo 130 da 
Lei nº 3.015, de 31 de dezembro de 1973. A filial da Sociedade será domicilio especial da Sociedade para todos os fins, conforme artigo 75, inciso IV, da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.” (H) Com relação ao item (J) da Ordem do Dia, aprovar a prática, pelos diretores da Companhia, de todos e quaisquer 
atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo a contratação dos prestadores de serviço e a celebração dos 
documentos no âmbito dos itens (A) a (F) das presentes Deliberações, estando desde já autorizada a celebrar eventuais aditivos, assinar documentos, 
prestar declarações e realizar quaisquer atos necessários para a realização dos atos (A) a (F) acima. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como 
ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme por todos, 
foi assinada pelos membros da mesa. Mesa: Presidente - Leandro Kenji Kawahira e Secretário - Henrique Soares Zimmer. (Confere com o original lavrado 
em livro próprio). São Paulo, 17 de março de 2020. Mesa: Leandro Kenji Kawahira - Presidente, Henrique Soares Zimmer - Secretário. JUCERN - 
Certifico o Registro em 27/03/2020 sob nº 20200149539. Protocolo: 200149539 de 26/03/2020. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Desconto

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) publicou 
recomendação nesta quinta-feira 
(16) para que instituições da rede 
privada de ensino localizadas em 
Natal esclareçam aos seus contra-
tantes sobre eventual diminuição 
nos valores referentes à prestação 
dos serviços educacionais - redução 
do valor das mensalidades - de-
corrente da suspensão das aulas 
presenciais. Com isso, há a possi-
bilidade de concessão de desconto 
proporcional, no valor da mensa-
lidade de março, relativo aos dias 
em que não houve a prestação dos 
serviços, ressalvada a hipótese de 
antecipação de férias no período.

 O documento diz que o des-
conto deve ser concedido na men-
salidade do mês de abril, caso a 
de março já tenha sido quitada no 
valor integral originariamente pre-
visto. Idêntico procedimento deve 
ser adotado pelo estabelecimento 
de ensino nos meses subsequentes, 
enquanto durar o isolamento social 
devido ao coronavírus.

 A fórmula do cálculo precisa 
considerar a diminuição dos custos 
e os novos investimentos, a fi m de 
achar o valor do desconto propor-
cional à evidente diminuição dos 
custos com a atividade presencial 
suspensa.

 Está sendo recomendado aos 
estabelecimentos privados de en-
sino que forneçam condições de 
pagamento posterior sem encargos 
fi nanceiros e que se esforcem para 
evitar a judicialização das situa-
ções ocorridas durante a pandemia.  

O MPRN também está reco-
mendando que as instituições de 
ensino informem aos pais contra-
tantes sobre eventual realização 
de aulas presenciais em período 
posterior, com a consequente mo-
difi cação do calendário de aulas e 
de férias. Outro esclarecimento que 
dever ser feito diz respeito sobre 
aulas na modalidade à distância 
ou não presencial, observada a 
legislação vigente do Ministério 
da Educação, com exceção dos es-
tabelecimentos de ensino que se 
ocupem da educação infantil.

MPRN recomenda 
que escolas 
privadas revisem 
mensalidades

MP defende reduzir as mensalidades

José Aldenir/AgoraRN
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Canal 1Canal 1
É incerto o futuro das TVs 

que vivem à custa de igrejas 
Será que alguém já fez essa conta? Qual o futuro de muitas 

TVs, que até agora equilibram as suas contas nas verbas de 
igreja?

Com os templos fechados, sem passar a sacolinha e a 
maioria apelando para dízimos digitais, incapazes de cobrir as 
suas próprias despesas, continuará sendo possível empregar 
parte desse dinheiro em compras de horário nas diversas 
emissoras?

A Rede 21, do Grupo Band, já de muitos anos está 
inteirinha nas mãos da Igreja Universal, que deve pagar uma 
fortuna por ela. Será que vai continuar?

O “Show da Fé”, do R.R. Soares, desde 2003, ocupa uma 
hora na faixa nobre da Band, assim como na Rede TV!, que 
destina sete horas da sua grade diária para programas da 
IURD, Igreja Internacional da Graça de Deus e Igreja da Graça 
no seu Lar”.

A TV Gazeta tem cinco horas distribuídas entre Universal e 
Paz e Vida.

Será que depois de tudo isso, diante de uma outra realidade, 
essas e outras tantas emissoras de TV estarão obrigadas a fazer 
televisão? Tem males que...

TUDO INDICA
Rodado em Brasília, no Rio e 

Chapada dos Veadeiros, o fi lme 
“Eduardo & Mônica” tinha tudo 
para estrear em grande circuito 
em 11 de junho deste ano. 
Agora, por causa da pandemia, 
fi ca a dúvida em relação ao 
planejamento. A produção, 
baseada nos personagens da 
canção de Renato Russo, tem 
no elenco Gabriel Leone e Alice 
Braga.

BOA FRENTE
As gravações de “Gênesis”, 

nova produção bíblica da 
Record, foram interrompidas 
por causa da pandemia do novo 
coronavírus, mas o trabalho 
de texto não para. Mais de 80 
capítulos já estão escritos.   

ESPECIAL
Neste sábado, 16h, a Globo 

vai transmitir o festival de 
música online “One World: 
Together At Home” em todas as 
suas plataformas: na TV aberta, 
TV por assinatura e no digital.

O evento, uma iniciativa 

O jornalista Leo Dias será o 
entrevistado do “Luciana By 
Night”, de Luciana Gimenez na 
Rede TV!, próxima terça-feira 
às 23h30. Leo vai falar sobre 
sua trajetória profi ssional e 
participar do quadro “Atende ou 
Bloqueia”. Faz ainda elogios a 
Fernanda Gentil, da Globo: “Uma 
pessoa incrível, talentosa... Ela é 
muito grande para o ‘Se Joga’”.

Divulgação Rede TV!

A A direção da Record 
entende que não há condição 
nenhuma de decidir agora, 
nesta altura dos acontecimentos, 
as pendências da sua 
programação...
E nem mesmo o calendário de 
exibição dos realities shows...
Todos exigem um tempo de 
preparativos obrigatório...
Hoje, como certeza, trabalha-
se apenas com a proposta de 

Bate-Rebate

da ONG “Global Citizen” em 
parceria com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
tem curadoria da cantora 
Lady Gaga.A transmissão 
internacional terá apresentação 
de Jimmy Fallon, Jimmy 
Kimmel e Stephen Colbert. 
Já no Brasil, a exibição será 
comandada por Tiago Leifert.

exibir “A Fazenda”, mesmo não 
estreando em setembro e com uma 
edição reduzida em relação às 
anteriores...
“Top Chef”, do Felipe Bronze, 
também tem chances, porque 
alguns episódios foram gravados 
antes do confi namento.
O processo de unifi cação de todas 
as empresas do Grupo Band está 
bem acelerado...
Se tudo correr como se espera, 
estará concluído até meados de 
junho.

Para se divertir, reviver memó-
rias, acalmar, alegrar ou espantar 
a solidão. A arte está presente no 
dia a dia de todos e a música per-
petua os ambientes e auxilia a dá 
o tom na nota dos sentimentos. 
Em tempos de pandemia, as lives 
têm se destacado por levar às casas 
muito mais que entretenimento. 
Artistas utilizam das suas redes 
sociais para arrecadar fundos e 
auxiliar comunidades ou institui-
ções carentes. E Juçara Figueiredo 
Produções prepara para o dia 30 de 
abril, o Fest Bossa & Jazz Home 
Sessions em comemoração ao In-
ternational Jazz Day.

O evento reúne artistas na-
cionais e internacionais através 
de lives. Ao todo, serão dez apre-
sentações e duas home sessions. 
A primeira live começa às 16h e a 
programação segue até às 22h. Lo-
go após, iniciam as Home Sessions 
– encontros musicais pré-gravados 
entre vários músicos participantes 
do festival e convidados. Sendo 
uma às 21h e a segunda a partir 
das 21h30. Dentre as atrações já 
confi rmadas estão Wanda Sá (RJ), 
Nuno Mindelis (SP), Marcos Viana 
(SP), Família Pádua (Áustria) e o 
trompetista norte americano Mark 

Rapp.
No período que antecede o Fest 

Bossa & Jazz Home Sessions e no 
dia das lives, acontece a vakinha 
virtual,  para arrecadar fundos ao 
Instituto Juvino Barreto, entidade 
que cuida de idosos em Natal/RN. 
Além de aparecer os dados bancá-
rios individuais de cada atração 
para que o público possa colaborar 
com os artistas durante as apre-
sentações.

O Dia Internacional do Jazz 

é celebrado sempre no dia 30 de 
abril, que este ano cairá numa 
quinta-feira. A data foi criada e 
anunciada pelo pianista e embai-
xador da boa vontade da UNES-
CO, Herbie Hancock, e desde 2012 
é comemorado em várias partes 
do mundo. Juçara Figueiredo Pro-
duções já realizou três edições do 
evento em Natal/RN, e este ano 
se adapta as condições pela qual 
o mundo inteiro está passando, o 
isolamento social.

O cantor Gusttavo Lima usou 
as redes sociais para desabafar 
sobre críticas que recebeu por ter 
exposto bebida alcoólica durante 
lives que realizou na quarentena.

“Acho que o grande segredo da 
live é tirar o lençol do fantasma. 
Acho que uma live engessada e po-
liticamente correta não tem graça. 
O bom são as brincadeiras, a von-
tade de levar alegria, alto astral 
para as pessoas que estão agonia-
das nesse momento. Não farei live 
para ser censurado”, avisou.

Gusttavo Lima também falou 
sobre o dinheiro arrecadado duran-
te a transmissão para o combate ao 
novo coronavírus. “Juntos, ajuda-
mos muitas pessoas. Foram tone-
ladas de alimentos e arrecadações. 
Fizemos nosso papel. Deus abençoe 
a todos”, concluiu a publicação no 
Twitter.

No Instagram, o cantor tam-
bém fez questão de apontar as 

ações e instituições que foram aju-
dadas com a renda revertida para 
a compra de cestas básicas, álcool 
em gel e outros.

Gusttavo Lima publicou uma 

relação dos locais contemplados 
e disse que ainda tem mais a ser 
doado. “Obrigado a todos que nos 
apoiaram e juntos estão somando 
nessa época tão difícil”, disse.

Nuno Mindelis é considerado um dos melhores guitarristas de blues do mundo

Cantor foi criticado por ter exposto consumo de bebidas alcoólicas na apresentação

Fest Bossa & Jazz promove ação 
para ajudar Instituto Juvino Barreto

Gusttavo Lima diz que evitará lives 
para “não ser censurado”; entenda

Evento acontece dia 30 de abril através de lives em comemoração ao Dia 
internacional do Jazz; evento terá shows de Wanda Sá e Nuno Mindelis

Beneficiente

Polêmica

Reprodução

Reprodução
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EOL MARAL II SPE S.A.
CNPJ/ME nº 33.486.296/0001-51 - NIRE 24300012845

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de Março de 2020
Data, Hora e Local: Aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2020, às 11:00 horas, na sede da EOL Maral II SPE S.A., localizada na Comunidade de 
Benfica, RN 404, Est. Povoado Ponta O Mel, Zona Rural, CEP 59.655-000, na Cidade de Areia Branca, Estado do Rio Grande (“Companhia” ou “Emissora”). 
Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da Eren Maral Participações S.A. (“Sub-Holding” 
ou “Acionista”), única acionista da Companhia, de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por 
Ações”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Leandro Kenji Kawahira; e Secretário: Henrique Soares 
Zimmer. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias: (A) a realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de 
distribuição (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), bem como a celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos, da EOL Maral II SPE S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a EOL Maral I SPE S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.486. 289/0001-50 
(“Maral I”, em conjunto com a Companhia, as “SPEs”), a Sub-Holding e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente 
Fiduciário”) representando a comunhão dos titulares das Debêntures (“Debenturistas” e “Escritura de Emissão”, respectivamente) como financiamento ponte 
para o financiamento do Banco do Nordeste do Brasil S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 07.237.373/0181-77 (“BNB”) para o desenvolvimento e da 
implementação do complexo Maral, formado por 2 (dois) parques eólicos com capacidade total de 67,45 MW, a ser construídos no município de Areia Branca 
- RN (“Projeto”); (B) a contratação pela Companhia de cartas de fiança bancária, junto ao Banco do Brasil S.A. (“BB”), Banco Santander (Brasil) S.A. 
(“Santander”), Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. (“Sumitomo”, em conjunto com o BB e o Santander, os “Bancos Fiadores”), o BB Banco de Investimento 
S.A. (“BB BI” e “Cartas de Fiança”, respectivamente), mediante a celebração do “Instrumento Particular de Prestação de Fiança e Outras Avenças” a ser 
celebrado entre a Companhia e Maral I, na qualidade de afiançadas, os Bancos Fiadores, a Sub-Holding e o BB BI (“CPG”, em conjunto com a Escritura de 
Emissão, os “Instrumentos Garantidos”), por meio do qual os Bancos Fiadores concederão à Companhia, cartas de fiança bancária no montante total de até 
(a) R$ 105.410.654,01 (cento e cinco milhões, quatrocentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), para Maral I, e 
(b) R$ 76.662.094,02 (setenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e dois mil e noventa e quatro reais e dois centavos), para Companhia (“Cartas de 
Fiança”), a fim de garantir o cumprimento das obrigações da Companhia no âmbito do Contrato de Financiamento por Instrumento Particular 
nº 181.2019.955.3867, em relação à Maral I, e do Contrato de Financiamento por Instrumento Particular nº 181.2019.956.3868, em relação à Companhia 
celebrados, em 27 de dezembro de 2019, com o BNB (“Financiamento BNB” e “Contrato de Financiamento BNB”, respectivamente); (C) a outorga de 
garantias pela Companhia para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pela Companhia no âmbito 
dos Instrumentos Garantidos, quais sejam: (c.1) a alienação fiduciária em garantia de todo o equipamento e maquinário relacionados ao Projeto de custo 
individual igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (“Alienação Fiduciária de Equipamentos”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de 
Alienação Fiduciária de Equipamentos e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, Maral I, a Sub-Holding o Agente Fiduciário e os Bancos 
Fiadores (“Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos”); e (c.2) a cessão fiduciária de (i) todos os recebíveis e direitos oriundos dos Contratos de 
Energia, (ii) todos os direitos decorrentes das suas licenças regulatórias, (iii) todos os direitos creditórios decorrentes das Apólices de Seguro e de suas 
respectivas renovações, (iv) dos Contratos do Projeto em benefício dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, e (v) todos valores depositados 
ou que venham a ser depositados nas Contas do Projeto, direitos creditórios relacionados à titularidade das mesmas ou ainda decorrente dos investimentos 
permitidos (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos e 
Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, Maral I, o Agente Fiduciário e os Bancos Fiadores (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios”) (todos os termos iniciados em letra maiúscula deste subitem, exceto aqueles aqui definidos, serão definidos no Contrato de Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios); (D) a celebração, na qualidade de intervenientes-anuente, de contratos para a alienação fiduciária em garantia sobre as ações 
representantes de 100% (cem por cento) do capital social de emissão da Sub-Holding, de titularidade da Total Eren S.A. (“Total Eren”), e das SPEs, de 
titularidade da Sub-Holding, respectivamente (“Ações”), assim como a constituição de alienação fiduciária sobre todos os direitos futuros e presentes das 
Ações, toda e qualquer nova ação de emissão das SPEs e da Sub-Holding a ser adquirida pela Total Eren e/ou pela Sub-Holding, direitos de subscrição, 
debêntures conversíveis, certificados, opções de compra, e quaisquer outros títulos representativos, ou que possam no futuro representar, direitos sobre as 
Ações (“Alienação Fiduciária de Ações”, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Equipamentos e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, as 
“Garantias Reais”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado entre as SPEs, 
o Agente Fiduciário, os Bancos Fiadores, a Sub-Holding, e a Total Eren (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”, em conjunto com Contrato de 
Alienação Fiduciária de Equipamentos e o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, os “Contratos de Garantia Real”); (E) celebração, na 
qualidade de beneficiária das contribuições, de contrato para o compromisso da Total Eren e da Sub-Holding em aportar recursos adicionais na Sub-Holding 
e nas SPEs, respectivamente, para a cobertura de determinadas hipóteses de insuficiência de capital das SPEs na implementação dos Projetos 
(“Compromisso de Aporte de Capital”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Compromisso de Investimento e Outras Avenças”, a ser 
celebrado entre a Companhia, Maral I, Sub-Holding, Agente Fiduciário e Bancos Fiadores (“ESA”); (F) após a liberação das Garantias Reais, (a) a outorga 
de garantia pelas SPEs para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no âmbito do 
Contrato de Financiamento BNB, quais sejam: (a.1) de cessão fiduciária (i) dos direitos creditórios relativos aos Contratos de Compra e Venda de Energia 
Incentivada celebrado com a empresa Cemig Geração e Transmissão S.A., (ii) dos direitos creditórios relativos ao projeto, do Contrato de Engenharia (EPC) 
e do Contrato de Operação e Manutenção (O&M); (iii) dos direitos emergentes oriundos das Concessões/Autorizações concedidas pelo (órgão regulador), 
relativas ao empreendimento objeto do financiamento (“Cessão Fiduciária BNB”), por meio da celebração do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado entre o BNB e a Companhia (“Contrato de Cessão Fiduciária BNB”); e (a.2) de alienação fiduciária em 
garantia de determinados equipamentos industriais e maquinário detidos pelas SPEs adquiridos ou a serem adquiridos para o Projeto (“Alienação Fiduciária 
de Equipamentos BNB”); (b) a autorização para a assinatura do “Contrato de Penhor de Ações”, a ser celebrado entre as SPEs, a Sub-Holding e o BNB 
(“Contrato de Penhor de Ações BNB”) por meio do qual a Sub-Holding empenhará a totalidade das ações representantes do capital social das SPEs, quer 
existentes ou futuras, todos os frutos, rendimentos e vantagens que forem a elas atribuídas, a qualquer título (“Penhor de Ações BNB” e, em conjunto com a 
Cessão Fiduciária BNB e a Alienação Fiduciária de Equipamentos BNB, as “Garantias BNB”), por meio da celebração de um “Contrato de Penhor de Ações”, 
a ser celebrado entre as SPEs, a Sub-Holding e o BNB (“Contrato de Penhor de Ações BNB”, em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária BNB, os 
“Contratos de Garantia BNB”); (G) a outorga de garantia fidejussória pela Companhia para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e 
acessórias, a serem assumidas pela Maral I no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da EOL 
Maral I SPE S.A. (“Fiança SPE”); (H) a celebração do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo); (I) a alteração do artigo 2º, Parágrafo Único, do 
Estatuto Social da Companhia; e (J) autorização aos diretores da Companhia a negociar os termos e as condições e adotarem todas e quaisquer medidas, 
celebrar todos os documentos necessários à celebração dos instrumentos aqui mencionados, bem como adotar todas as demais providências necessárias, 
podendo celebrar aditamentos aos referidos instrumentos, bem como celebrar instrumentos em nome da Companhia na qualidade de parte, garantidora, 
devedora, parte ou interveniente anuente, ratificando também todos os atos já praticados. Deliberações: Instalada a Assembleia e procedida à leitura da 
ordem do dia, a acionista, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberou por: (A) Com relação ao item (A) da Ordem do Dia, aprovar a 1ª (primeira) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e adicional fidejussória, em série única, no valor total de 
R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais), as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada de tempos em tempos (“Instrução CVM 476”) e demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), bem como a celebração da Escritura de Emissão, na qualidade de Emissora, com o Agente 
Fiduciário, a Maral I e a Sub-Holding, com as seguintes características principais, sem prejuízo das disposições integrais da Escritura de Emissão: (i) Data 
de Emissão: 20 de março de 2020 (“Data de Emissão”); (ii) Número da Emissão: a Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de debêntures da 
Companhia; (iii) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (iv) Valor Total da Emissão: R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de 
reais); (v) Valor Nominal Unitário: R$ 1,00 (um real) (“Valor Nominal Unitário”); (vi) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 46.000.000 (quarenta e 
seis milhões); (vii) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados pela Companhia 
no financiamento de despesas de capital e outras despesas relacionadas ao Projeto, incluindo construção, equipamentos, financiamento, tributos, capital de 
giro inicial, desenvolvimento de projetos, custos de assessoria e custos de aquisição, em cada caso, relacionados ao Projeto; (viii) Colocação e 
Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei de Mercado de Capitais”), da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, 
e do “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da EOL Maral II SPE S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com 
a intermediação do BB BI e do Santander (em conjunto, os “Coordenadores”), sob o regime misto de garantia firme e de melhores esforços de colocação, 
tendo como público alvo Investidores Profissionais. Os Coordenadores poderão acessar até 75 (setenta e cinco) Investidores Professionais, sendo que as 
Debêntures poderão ser subscritas e integralizadas por até 50 (cinquenta) Investidores Professionais; (ix) Espécie: As Debêntures serão da espécie com 
garantia real, com garantia adicional fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; (x) Garantias Reais: As Obrigações Garantidas 
(conforme definido na Escritura de Emissão) são garantidas pelas Garantias Reais; (xi) Compartilhamento das Garantias: Os Contratos de Garantia Real 
serão compartilhados pari passu, nos termos “Acordo entre Credores, Compartilhamento de Garantias, Direitos e Outras Avenças” celebrado entre o Agente 
 Fiduciário e os Bancos Fiadores do Financiamento de Longo Prazo, com (i) os debenturistas da Maral I; e (ii) os Bancos Fiadores, no âmbito do CPG; 
(xii) Garantias Corporativas das Fiadoras: As Fiadoras se comprometeram a, de forma irrevogável e irretratável, afiançar os Debenturistas, na qualidade 
de garantidores, principais devedores e solidariamente responsáveis pelo pagamento das Obrigações Garantidas a qualquer tempo em aberto, nas datas 
previstas na Escritura de Emissão (“Garantias Corporativas”), renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e exonerações de qualquer 
natureza, previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e nos artigos 130 e 794 
do Código de Processo Civil; (xiii) Forma de subscrição e integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas no mercado primário por meio 
do MDA, em moeda nacional por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, observado que a totalidade das Debêntures devem ser subscritas e 
integralizadas à vista no ato da subscrição, em uma ou mais datas, sendo considerada “Primeira Data de Integralização”, para fins da presente Escritura a 
data da primeira subscrição e integralização das Debêntures. As Debêntures serão integralizadas pelo Valor Nominal Unitário, na Primeira Data de 
Integralização. Caso não ocorra a subscrição e a integralização da totalidade das Debêntures na Primeira Data de Integralização, o preço de subscrição para 
as Debêntures que forem integralizadas após a Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, de acordo com as normas 
de liquidação aplicáveis à B3; (xiv) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado obrigatório da totalidade das Debêntures 
ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a data de vencimento das 
Debêntures é 20 de setembro de 2021 (“Data de Vencimento”); (xv) Forma e Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer 
outros valores eventualmente devidos pela Companhia, pela Maral I e/ou pela Sub-Holding, conforme o caso, nos termos da Escritura de Emissão e/ou de 
qualquer dos demais Documentos da Operação, serão realizados (i) pela Companhia, no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, 
à Remuneração aplicável e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; e/ou 
(ii) pela Companhia, pela Maral I e/ou pela Sub-Holding, nos demais casos, por meio do Escriturador; (xvi) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário 
das Debêntures não será atualizado monetariamente; (xvii) Remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos 
Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e 
divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br ou em qualquer outra página que possa substituí-
la) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 2,00% (dois por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa” e, em conjunto com 
a Taxa DI, “Remuneração”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde a Primeira Data de 
Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso. A Remuneração 
deverá ser calculada com juros compostos, pro rata temporis, pelos Dias Úteis efetivamente incorridos, a partir da Primeira Data de Integralização (inclusive) 
até a data de efetivo pagamento (exclusive). O cálculo da Remuneração obedecerá a fórmula descrita na Escritura de Emissão; (xviii) Pagamento da 
Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado ou eventos de amortização das Debêntures, ou de vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga integralmente em uma 
única parcela na respectiva Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração”); (xix) Multas e Encargos Moratórios: Sem prejuízo dos Eventos 
de Inadimplemento, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia aos Debenturistas nos termos da Escritura de 
Emissão, (A) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário e a Remuneração, adicionalmente ao pagamento da Remuneração 
aplicável, calculada pro rata temporis a partir da data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, incidirão, sobre todos e quaisquer valores em 
atraso (i) juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, a partir da data de inadimplemento até a data do efetivo 
pagamento, e (ii) multa moratória, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento); e (B) em relação aos demais pagamentos previstos na Escritura 
de Emissão, incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso (i) correção monetária pelo IPCA-IBGE, calculada pro rata die a partir da data da 
inadimplência até a data do efetivo pagamento, (ii) juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, a partir da data de 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, e (iii) multa moratória, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento) (em conjunto, conforme 
aplicável, os “Encargos Moratórios”), independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; (xx) Hipóteses de Vencimento 
Antecipado: Observado o disposto no item (xxi) abaixo, o Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das 
Debêntures, independentemente de qualquer notificação, e exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, a partir da Primeira Data de Integralização 
ou da última data de pagamento da Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, 
sem prejuízo, se aplicável, dos Encargos Moratórios, mediante ocorrência de qualquer dos eventos previstos abaixo (termos em letra maiúscula aqui não 
definidos possuem o significado definido na Escritura de Emissão): i. Insolvência, Dissolução e Outros. (a) Liquidação, dissolução, pedido de falência ou 
decretação de falência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) da Emissora, das Fiadoras e/ou da Total Eren; (b) pedido de 
autofalência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) formulado pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren; 
(c) apresentação, pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren, de plano de recuperação extrajudicial (ou qualquer outro procedimento similar na 
jurisdição em questão) a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido solicitada ou obtida a aprovação judicial do referido plano; 
(d) apresentação, pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren, de plano de recuperação judicial (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição 
em questão) a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de referido plano ter sido aceito ou aprovado pelo juízo competente; ou (e) pedido 
de falência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) apresentado por terceiros em face da Emissora, das Fiadoras e/ou da Total 
Eren não elidido e/ou suspenso, em ambos os casos, no prazo legal aplicável; ii. Transformação Societária. Transformação da forma societária da Emissora 
de sociedade por ações para qualquer outro tipo societário, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei de Sociedades Anônimas; iii. Inadimplemento de 
Obrigação Pecuniária. Inadimplemento pela Emissora, pelas Fiadoras, e/ou pela Total Eren de qualquer obrigação pecuniária decorrente da Escritura de 
Emissão e/ou qualquer dos Documento da Operação perante os Debenturistas, desde que não seja sanado no prazo de 2 (dois) Dias Úteis, a partir da data 

de sua ocorrência. iv. Inadimplemento de Obrigação não  Pecuniária. Inadimplemento, pela Emissora, por qualquer uma das Fiadoras e/ou pela Total Eren de 
qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos demais Documentos da Operação, desde que não seja sanado 
no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do respectivo inadimplemento, observado que referido prazo de cura não se aplicará às obrigações sujeitas 
a prazos de cura específicos. v. Inadimplemento de Obrigação das Debêntures SPE Fiadora. Inadimplemento pela Emissora, por qualquer uma das Fiadoras 
e/ou pela Total Eren de qualquer obrigação pecuniária ou não pecuniária decorrente da Debêntures da SPE Fiadora, desde que não seja sanado (i) no prazo 
estabelecido na escritura de emissão das Debêntures da SPE Fiadora; ou (ii) no prazo de 2 (dois) Dias Úteis, a partir da data de sua ocorrência, caso nenhum 
prazo tenha sido estabelecido. vi. Declaração Falsa. Falsidade, imprecisão, incorreção ou incompletude de qualquer das declarações ou garantias prestadas 
pela Emissora, pelas Fiadoras e/ou pela Total Eren, nos termos da Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos demais Documentos da Operação; conforme 
aplicável, na data em que a declaração foi prestada. vii. Vencimento Antecipado Cruzado (Cross-acceleration). Vencimento antecipado de obrigação 
financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação) da Emissora ou das Fiadoras, em valor igual ou superior a 
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). viii. Vencimento antecipado cruzado (Cross-acceleration) (nível da Total Eren). Vencimento antecipado de 
obrigação financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação) da Total Eren, em valor igual ou superior a 
US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outra moeda. ix. Inadimplemento Cruzado (Cross-default). 
Inadimplemento de obrigação financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação), da Emissora ou das Fiadoras, 
em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), desde que o inadimplemento não seja sanado dentro 
do prazo previsto no respectivo contrato, caso aplicável. x. Inadimplemento Cruzado (Cross-default) (nível da Total Eren). Inadimplemento de obrigação 
financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação), da Total Eren, em valor, individual ou agregado, igual ou 
superior a US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, desde que o inadimplemento não seja 
sanado dentro do prazo previsto no respectivo contrato, caso aplicável. xi. Protesto de Títulos. Protesto de títulos contra (a) a Emissora ou as Fiadoras, em 
valor individual ou agregado superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para cada entidade, corrigido anualmente pelo IPCA; e/ou (b) a Total Eren, em 
valor individual ou agregado igual ou superior ao equivalente em reais de US$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos) na data aplicável; 
exceto, em qualquer caso, se tiver sido validamente comprovado ao Agente Fiduciário, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do referido 
evento que (a) que os protestos foram anulados, suspensos ou cancelados; (b) o valor integral do protesto tenha sido depositado judicialmente; (c) qualquer 
outra garantia tenha sido depositada judicialmente e tenha sido aceita pelo juízo competente; ou (d) que o protesto foi realizado em má-fé ou indevidamente, 
em termos satisfatórios aos Debenturistas. xii. Descumprimento de Decisão Administrativa, Judicial ou Arbitral. Descumprimento pela Emissora e/ou pelas 
Fiadoras e/ou pela Total Eren de decisão administrativa ou judicial ou arbitral (em todo caso, apenas na hipótese de ser exequível desde logo ou após a 
decisão de segunda instância judicial, o qual ocorrer primeiro), contra a Emissora e/ou as Fiadoras, no valor individual ou agregado igual ou superior a 
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ou contra a Total Eren, no valor individual ou agregado igual ou superior a US$30.000.000,00 (trinta milhões 
de dólares norte-americanos). xiii. Legislação Socioambiental. Existência de qualquer decisão administrativa, judicial ou arbitral contra a Emissora, as 
Fiadoras e/ou a Total Eren e seus respectivos Representantes por descumprimento da Legislação Socioambiental, exceto caso referida decisão seja 
revertida ou tenha seus efeitos suspensos em prazo de 10 (dez) Dias Úteis. xiv. Decisão Administrativa, Judicial ou Arbitral. Existência de qualquer decisão 
administrativa final, decisão judicial ou decisão arbitral, desde que exequível desde logo ou após a decisão de segunda instância judicial, o qual ocorrer 
primeiro, contra a Emissora, as Fiadoras e/ou a Total Eren que, independentemente do montante em discussão, cause uma Mudança Adversa Relevante. 
xv. Procedimento Anticorrupção. Proferimento de decisão judicial ou administrativa exequível contra a Emissora, as Fiadoras, a Eren do Brasil e/ou a Total 
Eren (e/ou qualquer membro de suas equipes administrativas), fundamentada no descumprimento por tais entidades das Leis Anticorrupção, cujo resultado 
possa impactar adversamente os interesses dos Debenturistas. xvi. Estrutura Societária. Caso ocorra qualquer alteração (i) na estrutura acionária da 
Emissora ou das Fiadoras, por contrato ou de outra forma, incluindo cisões, fusões, incorporações, aquisições ou quaisquer reestruturações societárias, e 
(ii) na capacidade da Sub-Holding em votar, ou de outra forma direcionar, direta ou indiretamente, as políticas e negócios das SPEs, considerando sua 
respectiva participação acionária, exceto pelas Alterações Societárias Permitidas ou se de outra forma aprovado pelos Debenturistas representando ao 
menos 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação em assembleia geral de Debenturistas. xvii. Objeto Social. Qualquer mudança no 
estatuto social da Emissora e/ou das Fiadoras que altere os respectivos objetos sociais, de forma a modificar as principais atividades atuais, ou acrescente 
a essas atividades novos negócios que possam prevalecer e representar desvios das atividades atualmente realizadas, ou que possa resultar em uma 
Mudança Adversa Relevante. xviii. Endividamento Adicional. Caso a Emissora e/ou as Fiadoras contraiam novos empréstimos, financiamentos ou outras 
formas de endividamento com terceiros durante a vigência da Escritura de Emissão, exceto o Endividamento Permitido. xix. Distribuições. No caso de 
redução do capital social, distribuição e/ou pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros pela Emissora, 
exceto o dividendo obrigatório conforme artigo 202 da lei de Sociedades Anônimas. xx. Constituição Voluntária de Ônus. Constituição voluntária de garantias 
pela Emissora ou de qualquer Ônus sobre seus recebíveis ou ativos, exceto pelo Pacote de Garantias ou pelos Ônus a serem criados em garantia do 
Financiamento de Longo Prazo (ou contrato para prestação de fiança bancária por instituição financeira em garantia ao Financiamento de Longo Prazo). xxi. 
Constituição Involuntária de Ônus. Constituição involuntária de Ônus sobre ativos ou recebíveis da Emissora, observado prazo de cura de 15 (quinze) dias 
corridos da data de constituição de referido ônus. xxii. Restrição de Ativos. Existência de qualquer decisão administrativa ou judicial ou medida tomada por 
autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar ou de outra forma adquirir compulsoriamente os ativos relevantes da 
Emissora, que possa causar uma Mudança Adversa Relevante. xxiii. Destinação dos Recursos. Utilização, pela Emissora, dos recursos obtidos com a 
Emissão para propósito diferente daquele previsto na Escritura de Emissão. xxiv. Contratos de Energia e Autorizações ANEEL. Aditamento dos Contratos de 
Energia nas hipóteses restritas nos termos na Escritura Emissão ou rescisão dos Contratos de Energia, ou revogação das Autorizações ANEEL, em vigor 
nesta data. xxv. Autorizações e Licenças. Não renovação, não obtenção, cancelamento, revogação ou extinção (i) das portarias ou licenças ambientais do 
Projeto; e/ou (ii) na medida em que causarem Mudança Adversa Relevante, outras autorizações, concessões, permissões ou licenças necessárias para a 
construção, implementação, desenvolvimento e/ou operação do Projeto (de acordo com o estágio de implementação do Projeto), bem como para o exercício 
regular das atividades desenvolvidas pela Emissora, em todos os casos “i” e “ii” acima, exceto para autorizações, concessões, permissões ou licenças que 
estejam em processo de renovação de acordo com a legislação aplicável, desde que a renovação relevante tenha sido solicitada oportunamente de acordo 
com a lei e todos os requisitos relevantes para a renovação tenham sido devidamente cumpridos. xxvi. Abandono ou Suspensão. Caso a construção relativa 
ao Projeto seja abandonada ou suspensa por mais de 45 (quarenta e cinco) dias. xxvii. Invalidade, Nulidade ou Inexequibilidade. Invalidade, nulidade ou 
inexequibilidade da Escritura de Emissão e/ou de qualquer dos demais Documentos da Operação. xxviii. Questionamentos pela Emissora, pelas Fiadoras 
ou pela Total Eren. Caso a Escritura de Emissão e/ou os Documentos da Operação sejam questionados judicialmente pela Emissora, pelas Fiadoras, pela 
Total Eren e/ou por suas respectivas Afiliadas. xxix. Questionamentos por terceiros. Caso a Escritura de Emissão e/ou os Documentos da Operação sejam 
questionados judicialmente por terceiros, desde que tal questionamento não seja arquivado ou suspenso em 15 (quinze) Dias Úteis. xxx. Cessão. 
Transferência ou qualquer outra forma de cessão ou promessa de cessão da Escritura de Emissão, dos Instrumentos de Garantia ou dos Documentos do 
Projeto, sem a prévia anuência dos Debenturistas. xxxi. Pagamento às Afiliadas. Na hipótese de a Emissora ou as Fiadoras realizarem qualquer pagamento 
ou prestação de garantias, inclusive fidejussórias, às Afiliadas (ressalvados pagamentos entre a Emissora e/ou as Fiadoras), exceto (i) pelos pagamentos de 
comissões no âmbito Contrato de Gerenciamento da Construção ou contrato de compartilhamento de despesas, até o montante de R$3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais); (ii) pelos pagamentos de comissões no âmbito do Contrato de Gestão de Ativos ou contrato de compartilhamento de 
despesas, até o montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano; no agregado para todas as SPEs, atualizado anualmente a partir da assinatura 
deste Contrato, de acordo com a variação do IPCA; e (iii) qualquer pagamento previamente aprovado pelos Debenturistas em assembleia geral. xxxii. Outros 
inadimplementos pecuniários relacionados à Oferta. Inadimplemento pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária perante os prestadores de serviços 
contratados para os fins da Oferta, nos termos da Escritura de Emissão e/ou qualquer outro Documento da Operação e/ou contratos celebrados com tais 
prestadores de serviços, que não sejam sanados em até 10 (dez) Dias Úteis a partir do evento de inadimplemento. xxxiii. Utilização dos recursos do 
Financiamento de Longo Prazo. Não utilização integral, pela Emissora, dos recursos por ela captados com o Financiamento Longo Prazo para cobrir as 
despesas de capital e despesas relacionadas ao Projeto ou para pagar as Debêntures, nos termos das Cláusulas 5.14 e/ou 5.15 da Escritura de Emissão. 
xxxiv. Falha na operação. Caso os Projetos deixem de operar e despachar energia por mais de 90 (noventa) dias após a Conclusão Física do Projeto ter sido 
alcançada, nos termos dos Contratos de Energia. (xxi) Vencimento Antecipado Automático: Mediante a ocorrência dos Eventos de Inadimplemento 
estabelecidos nos itens “i” (Insolvência, dissolução e outros), “ii” (Transformação Societária), “iii” (Inadimplemento de obrigação pecuniária), “vii” (Vencimento 
Antecipado Cruzado (Cross-acceleration)), “ix” (Inadimplemento Cruzado (Cross-default)), “xxvii” (Invalidade, nulidade ou inexigibilidade), “xxviii” 
(Questionamentos pela Emissora, pelas Fiadoras ou pela Total Eren) ou “xxix” (Questionamentos por terceiros) acima, as Debêntures se tornarão 
imediatamente exigíveis, independentemente de comunicação ou notificação judicial ou extrajudicial, observado o disposto na Cláusula 8.1.2 da Escritura de 
Emissão. (xxii) Vencimento Antecipado Não Automático: Mediante a ocorrência de qualquer outro Evento de Inadimplemento previsto no item (xx) acima, 
o Agente Fiduciário deverá, inclusive para fins do disposto na Cláusula 9.5, convocar, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contado da data em que tomar 
conhecimento da ocorrência de tal Evento de Inadimplemento, assembleia geral de Debenturistas, a se realizar no prazo indicado na Cláusula 10 da 
Escritura de Emissão. Se, nas referidas assembleias gerais de Debenturistas, Debenturistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das 
Debêntures em Circulação (“Quórum Mínimo”), decidirem por não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, o Agente 
Fiduciário não deverá declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures. (xxiii) Pagamento do Valor Nominal Unitário: Sem 
prejuízo dos pagamentos em decorrência de amortização antecipada, resgate antecipado das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, será amortizado em 1 (uma) única parcela, na Data de  Vencimento. (xxiv) Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures: A Emissora 
poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, e com aviso prévio de 5 (cinco) Dias Úteis aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio 
nos Jornais de Publicação ou por meio de envio de notificação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, 
ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (e não menos do que a totalidade), com o consequente 
cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, 
acrescido da Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis a partir da Primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento da 
Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (“Saldo Devedor Total”), sem qualquer 
prêmio. (xxv) Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures: Mediante ocorrência da Amortização Antecipada Obrigatória das Debêntures em valor 
igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, na forma da Cláusula 5.15 abaixo, a Emissora deverá, 
na data da respectiva amortização antecipada obrigatória das Debêntures, mediante o envio de notificação prévia com 3 (três) Dias Úteis de antecedência 
da data do resgate aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos Jornais de Publicação ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, 
com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, resgatar antecipadamente a totalidade (sendo vedado 
o resgate parcial) das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do Saldo Devedor Total. (xxvi) Amortização 
Antecipada Obrigatória das Debêntures: Caso, a qualquer momento, após o desembolso de quaisquer valores do Financiamento de Longo Prazo, os 
valores não desembolsados no âmbito do Financiamento de Longo Prazo sejam iguais ou inferiores a 110% (cento e dez por cento) da somatória do saldo 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures e das Debêntures que ainda não tenham sido subscritas, quaisquer valores desembolsados no âmbito do 
Financiamento de Longo Prazo deverão ser utilizados para a amortização antecipada das Debêntures em montante suficiente para que os valores não 
desembolsados no âmbito do Financiamento de Longo Prazo permaneçam superiores a 110% (cento e dez por cento) da somatória do saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures e das Debêntures que ainda não tenham sido subscritas. A Emissora deverá no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados 
da data do referido desembolso dos recursos Financiamento de Longo Prazo realizar a amortização antecipada e deverá comunicar, mediante o envio de 
notificação prévia com pelo menos 3 (três) Dias Úteis da data da amortização antecipada aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos Jornais 
de Publicação ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco 
Liquidante e à B3, por meio do pagamento de parte do Valor Nominal Unitário, ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, de cada Debênture, 
acrescido da Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis, da Primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em 
decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data da ocorrência do efetivo pagamento, sem o pagamento de qualquer prêmio. 
Não obstante as disposições sobre o Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures e/ou o Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures, conforme 
estabelecido nas Cláusulas 5.13 e 5.14 da Escritura de Emissão, a amortização antecipada deverá estar limitada a 98% (noventa e oito por cento) do saldo 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures e deverá ser em valor correspondente ao valor do Financiamento de Longo Prazo. Os montantes pagos a título 
de amortização antecipada do Valor Nominal Unitário serão automaticamente deduzidos do saldo do Valor Nominal Unitário. (xxvii) Amortização 
Antecipada Facultativa das Debêntures: Observado o disposto na Cláusula 5.15 acima, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer 
tempo, e com notificação prévia de 5 (cinco) Dias Úteis da data da amortização antecipada aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos 
Jornais de Publicação ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao 
Banco Liquidante e à B3, a amortização antecipada de todas as Debêntures, mediante o pagamento parcial do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário de cada Debênture, conforme o caso, acrescido da Remuneração aplicável, calculado pro rata temporis a partir da Primeira Data de 
Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração em decorrência de eventual amortização antecipada, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento, sem qualquer prêmio, na forma prevista na Escritura de Emissão. (B) Com relação ao item (B) da Ordem do Dia, aprovar a contratação das 
Cartas de Fiança por meio da celebração do CPG, pela Companhia, na qualidade de afiançada; (C) Com relação aos itens (C), (D) e (E) da Ordem do Dia, 
aprovar a outorga da Alienação Fiduciária de Equipamentos, da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, assim como a celebração dos Contratos de 
Garantia Real e do ESA, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no âmbito dos 
Instrumentos Garantidos. (D) Com relação ao item (F) da Ordem do Dia, aprovar a outorga da Alienação Fiduciária de Equipamentos BNB e da Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios BNB, assim como a celebração dos Contratos de Garantia BNB, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações, 
principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no âmbito dos Contratos de Financiamento BNB. (E) Com relação ao item (G) da Ordem do Dia, 
aprovar a outorga da Fiança SPE, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pelas SPEs no 
âmbito dos Instrumentos Garantidos. (F) Com relação ao item (H) da Ordem do Dia, aprovar a celebração do Contrato de Distribuição. (G) Com relação ao 
item (I) da Ordem do Dia, aprovar a alteração do artigo 2º, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
“Parágrafo Único: A Sociedade possui filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 82, Edifício Tabapuã Concept 
Office, 10º andar, conj. 1001 e 1002, sala 9, CEP 04533-000, CNPJ/ME sob o nº 33.486.289/0002-30, como seu domicílio especial, podendo servir como 
domicílio para registro, nos termos do artigo 130 da Lei nº 3.015, de 31 de dezembro de 1973. A filial da Sociedade será domicílio especial da Sociedade 
para todos os fins, conforme artigo 75, inciso IV, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.”. (H) Com relação ao item (J) da Ordem do Dia, aprovar a prática, 
pelos diretores da Companhia, de todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo a contratação dos 
prestadores de serviço e a celebração dos documentos no âmbito dos itens (A) a (F) das presentes Deliberações, estando desde já autorizada a celebrar 
eventuais aditivos, assinar documentos, prestar declarações e realizar quaisquer atos necessários para a realização dos atos (A) a (F) acima. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após 
lida e achada conforme por todos, foi assinada pelos membros da mesa. Mesa: Presidente - Leandro Kenji Kawahira e Secretário - Henrique Soares Zimmer. 
(Confere com o original lavrado em livro próprio). São Paulo, 17 de março de 2020. Mesa: Leandro Kenji Kawahira - Presidente; Henrique Soraes Zimmer 
- Secretário. JUCERN - Certifico o registro em 27/03/2020 sob nº 20200149547. Protocolo: 200149547 de 26/03/2020. Denys de Miranda Barreto - 
Secretário-Geral.

Inusitado

Futuro

Uma das grandes sensações da 
quarentena devido ao coronavírus 
são as transmissões de shows via 
Instagram. Muitos artistas estão 
usando as mídias para divulgar 
trabalhos, mas nenhuma teve uma 
participação tão especial como a 
live da banda “Revelação”. Detido 
no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho 
apareceu para curtir as músicas 
dos colegas.

A aparição surpresa do ex-ca-
misa 10 do Barcelona rendeu mui-
tos comentários dos artistas, que 
falaram que Ronaldinho “dribla 
até o coronavírus”. Vale lembrar 
que o ex-atleta segue detido em 
Assunção e teve seu pedido para 
manter-se preso em um casarão 
na cidade. Ele portava documentos 
ilegais ao entrar no país e está na 
mira da Justiça paraguaia.

No vídeo, não é possível enten-
der o que o astro da bola fala, mas 
ele acenou e mandou beijos aos in-
tegrantes da banda brasileira. Ele 
usou uma chamada de vídeo pela 
internet para participar da festa. 
Nas redes sociais, muitos amantes 
da música, e do futebol, se pergun-
taram sobre a legalidade de, mes-
mo preso, R10 ter aparecido em um 
“show em casa”.

Embora esteja na lista de dis-
pensados do Barcelona, de acordo 
com a imprensa espanhola, o ata-
cante Philippe Coutinho parece ter 
o respaldo do técnico Quique Seti-
én para retornar e permanecer no 
clube. O brasileiro está emprestado 
ao Bayern de Munique, onde não 
vem apresentando um bom futebol.

“Coutinho é um grande jogador 
e gosto dele. Ele é do Barcelona e 
para sair, tem que pagar a cláu-
sula. Conto que ele esteja aqui no 
começo da próxima temporada. 
Quero falar com ele e perguntar se 
quer fi car com a gente”, disse o trei-
nador, em entrevista à TV3, canal 
de Barcelona.

Coutinho está emprestado ao 
Bayern de Munique, onde jogou 
32 partidas, fez nove gols e deu oi-
to assistências. O clube alemão já 
deixou claro que não pretende con-
tratá-lo ao término do empréstimo. 
Para fi car com ele, o time alemão 
teria que pagar 120 milhões de eu-
ros (R$ 684 milhões).

Preso no Paraguai, 
Ronaldinho 
aparece em live do 
‘Revelação’

Técnco do 
Barcelona diz que 
ainda conta com 
Philippe Coutinho
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CONSELHEIROS TITULARES

Francisco Potiguar 
Cavalcanti Júnior (presidente)
R$ 36.540,03

Antônio Gilberto de Oliveira Jales
R$ 34.766,92

Carlos Thompson Costa 
Fernandes
R$ 53.234,90 (com férias)

Maria Adélia de 
Arruda Sales Sousa
R$ 30.823,23

Paulo Roberto Chaves Alves
R$ 35.257,87

Renato Costa Dias
R$ 35.079,85

Tarcísio Costa
R$ 26.359,61

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Ana Paula de Oliveira Gomes
R$ 21.550,35

Antônio Ed Souza Santana
R$ 24.657,26

Marco Antônio de 
Moraes Rego Montenegro
R$ 21.019,30

PROCURADORES

Thiago Martins Guterres 
(procurador-geral)
R$ 27.928,91

Carlos Roberto Galvão Barros
R$ 26.151,36

Luciana Ribeiro Campos
R$ 96.075,80

Luciano Silva Costa Ramos
R$ 26.203,50

Othon Moreno de Medeiros Alves
R$ 26.051,36

Ricart César Coelho dos Santos
R$ 26.103,50

*Soma de remuneração líquida  
vantagens.

O Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Norte (TCE/RN) 
pagou em março mais de R$ 134 mil 
em vantagens e auxílios para os seus 
sete conselheiros e uma procuradora 
de Contas, fora a despesa normal 
com salários e gratifi cações. A in-
formação está no Portal da Trans-
parência do órgão, que não detalha 
a fundamentação legal para o paga-
mento dos “penduricalhos”.

De acordo com o TCE/RN, a 
maior benefi ciada no mês passado 
foi a procuradora Luciana Ribeiro 
Campos. Só ela recebeu quase R$ 
71 mil em “auxílios e benefícios”, 
sem qualquer dedução de impostos 
ou outros descontos. Além disso, ela 
teve creditados na conta outros R$ 
25 mil, que é a sua remuneração 
normal líquida, já considerando os 
abatimentos. Somando tudo, Lucia-
na Campos recebeu mais de R$ 96 
mil em março.

Os demais benefi ciados com os 
pagamentos foram os sete conse-
lheiros do órgão. Seis deles rece-
beram R$ 8.865,56, cada um, em 
“vantagens eventuais”, além do 
salário normal. O presidente, Poti 
Júnior, recebeu um pouco mais: R$ 
10.638,67.

No Rio Grande do Norte, o 
salário de conselheiros e procura-
dores do Tribunal de Contas é R$ 
35.462,22. Cada um, contudo, ainda 

Apenas em março, repasse do Executivo para o Tribunal de Contas foi de R$ 7,5 mi

Tribunal de Contas paga R$ 134 mil em 
auxílios para conselheiros e procuradora
Valores se referem ao mês de março. Maior beneficiada foi a procuradora Luciana Ribeiro Campos. Só ela recebeu quase
R$ 71 mil em “auxílios e benefícios”, fora remuneração normal. Executivo repassou R$ 22,5 milhões para o órgão em 2020

Crise?

José Aldenir / Agora RN

CONFIRA A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS 
E PROCURADORES EM MARÇO

Fonte: TCE/RN

tem direito a remunerações adicio-
nais, que variam de R$ 1,4 mil a R$ 
5 mil, que equivalem ao pagamento 
de auxílios. Após os abatimentos, a 
média salarial gira em torno de R$ 
25 mil. Além disso é que entram as 
“vantagens eventuais” ou “auxílios 
e benefícios” não esclarecidos no 
Portal da Transparência.

O Tribunal de Contas é um órgão 
auxiliar da Assembleia Legislativa 
que fiscaliza as gestões contábil, finan-
ceira e orçamentária do Governo do 
Estado, das prefeituras e câmaras mu-
nicipais. Cabe ao órgão julgar e emitir 
pareceres sobre as contas anuais dos 
órgãos, entre outras atribuições.

O TCE/RN é mantido por re-

passes fi nanceiros feitos pelo Poder 
Executivo. Só este ano, segundo 
o Portal da Transparência do Go-
verno do Estado, foram repassados 
ao órgão mais de R$ 22,5 milhões. 
Apenas em março, o repasse foi de 
R$ 7,5 milhões.

Para os próximos meses, a 
expectativa é que a transferência 
caia. Na semana passada, a gover-
nadora Fátima Bezerra anunciou 
que tinha feito um acordo com os 
demais poderes e órgãos autôno-
mos, como o Tribunal de Contas, 
para reduzir os repasses em 18%, a 
partir de abril, por causa da queda 
de arrecadação provocada pela pan-
demia do novo coronavírus.

Oito unidades prisionais do Rio 
Grande do Norte estão mais segu-
ras após a instalação, esta semana, 
de aparelhos de scanner corporal 
por raios-X, também conhecidos 
como “Body Scan”, que permitem 
a detecção de objetos proibidos na 
entrada das visitas. Os equipamen-
tos evitam abordagens invasivas e 
agilizam a revista dos visitantes. 
Com a nova ferramenta de tecnolo-
gia, a Secretaria da Administração 
Penitenciária (Seap) atinge 16 das 
17 unidades prisionais do Estado 
equipadas com o aparelho.

Eles foram instalados esta se-
mana após serem doados pelo De-
partamento Penitenciário Nacional 
(Depen) e somam-se a outros em 

uso desde meados de 2019 através 
de convênio do governo estadual. As 
unidades contempladas agora são 
Complexo João Chaves, em Natal, 
Penitenciária Estadual de Parna-
mirim, Complexo Penal de Pau dos 
Ferros, Centro de Detenção Provi-
sória de Apodi, Cadeia Pública de 
Caraúbas, Cadeia Pública de Nova 
Cruz, Cadeia Pública de Ceará-Mi-
rim e Complexo Agrícola Doutor 
Mário Negócio, em Mossoró.

Os policiais penais estão pas-
sando por treinamento de manu-
seio do equipamento e, assim que 
as visitas no sistema prisional fo-
rem retomadas, irão iniciar o pro-
cesso de coleta e cadastramento da 
biometria dos visitantes. Equipamento evita abordagem invasiva

Oito presídios do RN recebem 
aparelhos de scanner corporal

“Body Scan”

Divulgação

Site ajuda produtores de queijos 
do Seridó a ampliarem as vendas

Ação da Adese e do Sebrae

A Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Seridó (Adese), com 
o apoio do Sebrae do Rio Grande do 
Norte, lançou esta semana o site 
“Queijos do Seridó” (www.queijos-
doserido.com.br), para divulgar as 
atividades dos produtores de quei-
jos regionais do Seridó. 

Existem atualmente pouco 
mais de 300 produtores de queijo 
de coalho e de manteiga distribuí-
dos pelos 25 municípios do Seridó 
norte-rio-grandense. Muitos deles 
produzem outros derivados do 
leite, como a manteiga do sertão, 
muito apreciada e utilizada na culi-
nária regional por consumidores do 
Nordeste brasileiro.

A iniciativa é uma alternativa 
visando minimizar os efeitos da 
pandemia provocada pelo novo coro-

navírus (Covid-19) na cadeia produ-
tiva do leite, que está praticamente 
estagnada por falta de locais para a 
comercialização desses produtos, de-
vido ao fechamento do comércio local 
e isolamento social das famílias.

Segundo o presidente da Co-
operativa Mista dos Agricultores 
Familiares do Seridó (Coafs), Jo-
seilson Medeiros, a crise do coro-
navírus tem afetado diretamente 
a comercialização de queijos e, 
consequentemente, a produção de 
leite na região do Seridó, que so-
freu uma queda vertiginosa.

O site disponibiliza um Catá-
logo de Produtores de Queijo do 
Seridó, com informações como o 
nome do produtor, nome da quei-
jeira, tipos de queijos produzidos, 
contatos e endereços.


