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Não há como negar: o poder e a 
política são como as dunas, estão 
sempre em movimento. 

“Motociatas” que ocorrem com 
a participação do presidente Jair 
Bolsonaro são um escárnio.

O Brasil, do jeito que vai, está a 
poucos passos de se transformar 
numa Venezuela, numa Cuba. 
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Escolas Solares: 
projeto pioneiro 
vai beneficiar 
estudantes do RN
POLÍTICA.3 | Implementação foi tratada, na tarde desta segunda-feira, 
em reunião do presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, 
com o senador Jean Paul Prates, na Casa da Indústria, em Natal

Unidades municipais de ensino estão 
prontas para volta às aulas presenciais

Secretário sugere instalação de um 
“porto seco” para evitar perca de cargas

CIDADES. 5 | Após mais de um ano e meio com aulas em formato virtual, alunos e professores da 
rede pública de educação em Natal se preparam para voltar às salas de aula, de forma gradual 

CIDADES. 6 | Ideia de Guilerme Saldanha é que se organize um porto seco, no bairro da Ribeira, em 
Natal, para abrigar as carretas que hoje, são obrigadas a permanecer mais tempo paradas
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poder e a política são como as dunas, estão 
sempre em movimento. E nesse movimento 
dos ventos, construções são soterradas e obri-
gadas a mudar de local, numa eterna troca de 
posições na contínua busca do poder para o 
qual está predestinada a política.

É uma questão de sobrevivência saber 
quando continuar jogando ou desistir da 
mão, trocando parceiros. É o que parte 
dos aliados do presidente Bolsonaro  faz 
desde que ele assumiu o cargo e deixou 
para trás alguns fi éis seguidores, como 
Gustavo Bebiano (já falecido), o general 
Santos Cruz e outros tantos que caíram 
em desgraça junto à “fi lhocracia”.

Nessa dança das cadeiras nem os 
comandantes das três Forças Armadas 
resistiram, sendo trocados por modelos 
mais aderidos ao presidente e que agora 
retribuem à confi ança com demonstrações 
mais ardorosas de fi delidade.

Mas esta embarcação reforçada com 
o Centrão no Congresso à base de genero-
sos recursos do orçamento começa a fazer 
água. E o exemplo mais singelo disso é a 
sinalização contrária de alguns seguido-
res, como o senador Jorge Cajuru (GO), um 
ex-jornalista esportivo que fez sua carreira 
em cima da polêmica, mordendo agressiva-
mente seus desafetos.

Tudo porque Kajuru se envolveu recente-
mente em uma polêmica ao divulgar o áudio 
de uma conversa telefônica com Bolsonaro 
sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito 
da Pandemia, na qual o presidente revelou 
seu grau de preocupação com a iniciativa.

O senador Flávio Bolsonaro (Republica-
nos-RJ), fi lho 01 de Bolsonaro, pediu ao Con-
selho de Ética para apurar se Kajuru quebrou 
o decoro parlamentar após a divulgação do 
áudio. E, como se não bastasse, o “jornalista” 

foi obrigado a deixar o Cidadania e buscar 
uma nova legenda mais à direita que a antiga 
presidida por Roberto Freire.

Tudo isso são movimentos das dunas. 
Só que nesta segunda-feira, a Polícia Fe-
deral abriu inquérito para investigar se o 
presidente Jair Bolsonaro cometeu crime 
de prevaricação no caso da Covaxin.

O procedimento foi ofi cialmente ins-
taurado depois que a ministra Rosa Weber, 
do STF, atendeu a uma notícia-crime ofere-
cida pelos senadores Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), Fabiano Contarato (Rede-ES) 
e... Jorge Kajuru (Podemos-GO).

Note-se que o caso foi levado ao Supre-

mo depois que o deputado federal Luis Mi-
randa (DEM-DF) e o irmão do parlamen-
tar, Luís Ricardo Fernandes Miranda, que 
é chefe de importação do Departamento 
de Logística do Ministério da Saúde, lan-
çaram suspeitas de corrupção no processo 
de aquisição do imunizante fabricado pelo 
laboratório Bharat Biotech.

Ou seja, dois aliados do presidente Bol-
sonaro, que foram escorraçados  depois de 
tentar alertar o presidente para algo grave 
que estaria acontecendo no Ministério da 
Saúde, numa conversa que muita gente 
em Brasília jura de pés juntos que foi gra-
vada por Miranda.

Ao descartar antigos e novos aliados 
por uma pressão qualquer dos fi lhos ou 
das circunstâncias, Bolsonaro vai infl acio-
nando o valor de seu apoio e hipotecando 
vantagens que podem se tornar moeda de 
troca duvidosa no futuro.

Lembrem que José Edson Fachin foi 
advogado do MST e um defensor de teses 
extravagantes que jamais seriam compar-
tilhadas por um conservador até sentar-se 
numa cadeira do Supremo e transforma-se 
num “lavajatista” de carteirinha, embora 
conduzido à toga mais poderosa da Repú-
blica pelas mãos de Dilma Roussef.  

As dunas se movem.

O que as dunas e a política têm em comum

Será o Benedito?
Segundo um dos colunistas do Estadão o 

nome do presidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), é visto como pensável pelo 
centro político como capaz de disputar com 
Lula e Bolsonaro as eleições de 2022.

Segundo a mesma fonte, militares ligados 
ao vice-presidente, Hamilton Mourão, já viam 
no senador mineiro um “excelente nome para 
essa tarefa”.

 Mais, um dos generais ouvidos pelo co-
lunista  disse  cultivar o sonho de ter o ex-juiz 
Sergio Moro como vice na chapa.

Tem sonhador para todos os gostos.

Supremo entra na dança
Não é apenas a popularidade do presiden-

te Jair Bolsonaro que murcha nesses tempos 
de pandemia. 

Segundo o DataFolha, o desempenho 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal 
também corre no mesmo sentido e é  ruim ou 
péssimo para 33% dos entrevistados, contra 
os 24% que avaliam a atuação deles como boa 
ou ótima.

Para 36%, a avaliação é regular, e outros 7% 
não souberam responder. Em agosto do ano 
passado, a reprovação era de 29%, ante 27% 
que consideravam o trabalho dos magistrados 

ótimo ou bom.

O elixir do Poder
Malu Gaspar, de O Globo, revela que estão 

numa planilha de cerca de 90 mil linhas, tran-
cada no gabinete do senador Marcio Bittar 
(MDB-AC), o relator do Orçamento de 2021, 
o único documento onde é possível encontrar 
dados sobre o destino dos R$ 16,850 bilhões a 
serem distribuídos em emendas parlamenta-
res do relator. É o tal orçamento secreto reve-
lado pelo jornal O Estado de São Paulo. 

É um documento tão sigiloso, diz a colu-
nista, que é difícil saber qual parlamentar será 

contemplado.
Isso explica a multiplicação de puxa sacos 

do governo no Parlamento.

Ganho da Copa América
A seleção do Brasil perdeu para a Argen-

tina, mas o país não saiu de mãos abanando: 
pode ter ganhado pelo menos uma nova va-
riante do coronavírus para o país.  

O processo para identificação das cepas do 
vírus feito pelo Instituto Adolfo Lutz identificou 
dois casos da variante B.1.621 entre 12 exames 
realizados. A informação foi revelada pelo jornal 
O Estado de S. Paulo, e confirmada pela Folha.   
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Senador Jorge Kajuru se envolveu em uma polêmica ao divulgar o áudio de uma conversa telefônica com Bolsonaro sobre a CPI da Pandemia 

Interino: Marcelo Hollanda
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O setor de energia solar fo-
tovoltaica se prepara para 
dar um passo importante 

no Rio Grande do Norte, ao aliar 
a difusão de conhecimento com a 
instalação de unidades de micro-
geração distribuída em escolas da 
rede pública estadual. É a propos-
ta do ‘Escolas Solares’, um projeto 
pioneiro no Brasil – que será lan-
çado ofi cialmente em breve – e irá 
implantar laboratórios didáticos 
de energia solar fotovoltaica em 
instituições de ensino. O tema foi 
tratado, na tarde desta segunda-
-feira 12, em reunião do presidente 
do Sistema FIERN, Amaro Sales de 
Araújo, com o senador Jean Paul 
Prates, na Casa da Indústria.

Proposto pelo mandato do se-
nador, que destinou R$ 1 milhão 
em emenda parlamentar -, o proje-
to será executado em parceria com 
o SENAI-RN, por meio do Instituto 
SENAI de Inovação em Energias 
Renováveis, o ISI-ER.

Ao todo, treze escolas da rede 
de ensino estadual receberão os 
laboratórios que contam com uma 
mini usina solar fotovoltaica de 5 

kWp (quilo watt pico), além de in-
cluir na grade curricular conceitos 
teóricos nas disciplinas básicas 
de Matemática, Física e Geografi a 
aplicadas às tecnologias de ge-
ração de energia elétrica a partir 
desta fonte de energia renovável.

O presidente do Sistema 
FIERN, Amaro Sales de Araújo, 
destacou a importância da inicia-
tiva que, em breve, será lançada 
ofi cialmente e terá repercussão no 
Rio Grande do Norte podendo ser 
replicado em outros estados.

“É importante discutir ener-
gias renováveis e projetos como 

esse do senador para ajudar no de-
senvolvimento do estado. O SENAI 
tem expertise, por meio do ISI-ER 
e do CTGAS-ER, para a instalação 
das usinas, desenvolvimento de 
pesquisa, bem como na capacita-
ção de pessoal”, disse.

“É uma parceria importante 
com o SENAI para desenvolver 
esse projeto de instalação labora-
tórios de ciências em energia solar 
nas escolas, um projeto pioneiro 
que poderá ser estendido, a partir 
do Rio Grande do Norte, para todo 
o país”, disse Jean Paul.

Segundo ele, no primeiro ano, o 

projeto irá benefi ciar mais de 1.500 
alunos, que terão oportunidade de 
aplicar os conhecimentos apreen-
didos em sala de aula e colocar na 
prática. O projeto também ajudará 
a despertar nos alunos o gosto pe-
la ciência ao tempo que estimula 
para profi ssões de uma das áreas 
econômicas mais importantes do 
Estado, o setor de Energias Reno-
váveis.

As ações do projeto ocorrerão 
em Natal, São Gonçalo do Ama-
rante, Parnamirim, Nova Cruz, 
Alto do Rodrigues, Macau, Pen-
dências, Currais Novos, Mossoró, 

Apodi, João Câmara e Caicó.
Durante o encontro, também 

trataram sobre um projeto arti-
culado pelo parlamentar, junto 
ao Ministério da Ciência e Tecno-
logia, para medição de produção 
de energia eólica do RN ao Amapá. 
Amaro recebeu do senador um 
exemplar da publicação ‘Energias 
Eólica – Aspectos Econômicos, 
Políticos e Regulatórios’.

Participaram também do 
encontro, o vice-presidente da 
FIERN Vilmar Pereira, presidente 
do Simetal, o diretor regional do 
SENAI-RN, Emerson Batista, e o 
diretor executivo do CTGAS-ER e 
do ISI-ER, Rodrigo Mello.

“Escola Solares”: projeto pioneiro 
no Brasil será lançado no Estado
INOVAÇÃO| Tema foi tratado, 
na tarde desta segunda-feira 
12, em reunião do presidente 
do Sistema FIERN, Amaro 
Sales de Araújo, com o 
senador Jean Paul Prates, na 
Casa da Indústria

Proposto pelo senador Jean Paul Prates, que destinou R$ 1 milhão em emenda parlamentar, projeto será executado em parceria com SENAI-RN 
“É uma parceria 
importante com o SENAI 
para desenvolver esse 
projeto de instalação 
laboratórios de ciências 
em energia solar nas 
escolas, um projeto 
pioneiro que poderá ser 
estendido, a partir do RN, 
para todo o país”

“

JEAN PAUL PRATES
SENADOR

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande 
do Norte, deputado estadual 

Ezequiel Ferreira (PSDB), apresen-
tou uma série de requerimentos 
favoráveis ao município de Bom 
Jesus, região Potengi do Estado. O 
parlamentar encaminhou ofícios 
ao Governo do RN na busca por 
mais investimentos em educação, 
segurança, saúde, infraestrutura e 
habitação para a cidade.

No primeiro documento, 
Ezequiel reivindica a reforma da 
Escola Estadual Natália Fonseca, 
que está em insatisfatório estado 
de conservação. São rachaduras 

nas paredes, goteras no telhado 
e a parte hidráulica deteriorada. 
Segundo o deputado, a obra incen-
tivaria “o maior interesse e melhro 
rendimento dos alunos”.

Em outro requerimento, o pre-
sidente da Assembleia solicita a 
perfuração e instalação de poços 
tubulares em Bom Jesus, com o 
objetivo de prevenir os problemas 
que poderão surgir caso o colapso 
no abastecimento de ´gua da cida-
de continue sob ameaça.

Ezequiel requer ainda a cons-
trução de casas populares para a 
população carente do município. 
Com cerca de 10,2 mil habitantes, 

segundo dados do IBGE2020, Bom 
Jesus “clama por ajuda para aten-
der às famílias mais necessitadas 
que não possuem condições para 
arcar com as despesas de edifi ca-
ção de suas residências, vivendo 
em locais inapropriados e sem se-
gurança”, disse.

Para a segurança pública, Eze-
quiel apresentou documento solici-
tando o aumento do efetivo policial 
e melhores condições de trabalho 
para a Polícia Militar que atua na ci-
dade. De acordo com o parlamentar, 
estas são medidas essenciais para 
“conter a criminalidade” na região.

Por fi m, o deputado requer a 

disponibilidade de uma ambu-
lância para atender as demandas 
de Bom Jesus. “Boas condições 
de saúde é um fator fundamental 
para o melhor desenvolvimento 
social de um município, e sem um 
veículo apropriado para transpor-
tar seus enfermos ou acidentados 
para um hospital ou outro centro 
com melhores condições hospita-
lares, a saúde fi ca comprometida”, 
disse Ezequiel.

Os requerimentos foram en-
caminhados para a governadora 
Fátima Bezerra (PT) e, também, a 
todos os secretários de Estado dos 
setores envolvidos.Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia

Ezequiel solicita investimentos em educação, 
segurança, saúde e habitação para Bom Jesus

ATUAÇÃO
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O Rio Grande do Norte come-
çou a semana com a presença 
de três ministros no estado 

para visitas técnicas em obras im-
portantes no cenário do turismo 
local. Fábio Faria (Comunicações), 
Rogério Marinho (Desenvolvimento 
Regional) e Gilson Machado (Turis-
mo) visitaram o Museu da Rampa, a 
Fortaleza dos Reis Magos e o antigo 
Armazém Real da Capitania – Casa 
do Patrimônio.

A agenda contou ainda com a 
presença de alguns deputados e ve-
readores de Natal. Durante a visita, o 
ministro Fábio Faria deu entrevista ao 

12 em Ponto, da 98 FM, e comentou o 
possível clima adverso com o Governo 
do Estado – sob o comando de Fátima 
Bezerra (PT), parte da oposição ao pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem partido). 
“Todos os estados estão recebendo 
os ministros. Se não fosse a ajuda 
do Governo Federal, não teríamos 
conseguido atravessar os momentos 
difíceis por causa da covid. Pratica-
mente todos os recursos que vieram 
para os estados foram do Governo 
Federal. Isso mostra que não tem 
porque é governado no estado pelo 
PT ou por outro partido de oposição, 
porque o presidente governa para o 

Brasil inteiro. É a resposta que tenho 
para dar sobre a presença dos minis-
tros mesmo com governadores de 
oposição”, comentou ele.

A governadora do Estado, Fátima 
Bezerra, porém, citou apenas a visi-
ta do ministro Gilson Machado no 
início da manhã desta segunda-feira 
12, através da assessoria de comu-
nicação. Sobre o Museu da Rampa, 
o ministro afi rmou que a entrega é 
de extrema importância para o RN. 
“Foram várias pessoas que ajudaram 
o Museu. O ex-deputado Henrique, 
que foi ministro e teve sua participa-
ção, o governo Robinson e a bancada 

federal. E agora, o Governo Federal, 
que fez essa entrega”, disse.

“Temos um governo que entrega 
muito, em todas as áreas, e ao mesmo 
tempo a gente só vê discussão sobre 
o fato do presidente sair com ou sem 
máscara. É uma guerra que já come-
çou, de 2022. Se você vem para o RN 
e entrega a importante Barragem de 
Oiticica, por exemplo, o presidente ti-
rando a máscara é o que fi ca. A gente 
tem que fi car o tempo todo monito-
rando para não aparecer uma falha”, 
frisou Fábio Faria, ao relembrar a visi-
ta do presidente da República ao RN, 
no fi nal do mês passado.

“Não tem problema 
RN ser governado 
por oposição a 
Bolsonaro”
DECLARAÇÃO | Ministro Fábio 
Faria disse ainda: “Todos os 
estados estão recebendo 
os ministros. Se não fosse a 
ajuda do Governo Federal, 
não teríamos conseguido 
atravessar os momentos 
difíceis por causa da covid” 

Ministros Fábio Faria, Gilson Machado e o deputado federal General Girão cumpriram agenda, nesta segunda-feira,  em Natal

Diretora da Precisa Medicamentos será ouvida nesta terça

A próxima reunião da Comis-
são Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Pandemia será 

na terça-feira 13, às 9h, para ouvir 
o depoimento de Emanuela Me-
drades, diretora técnica da Precisa 
Medicamentos, empresa que teria 
feito intermediação nas negocia-
ções para compra da vacina Co-
vaxin. A informação foi dada pelo 
presidente da CPI, senador Omar 
Aziz (PSD-AM), ao encerrar a reu-
nião desta sexta-feira 9, que ouviu 
o consultor do Ministério da Saúde 
William Amorim Santana.

A convocação de Emanuela 
Medrades foi requerida pelos se-
nadores Otto Alencar (PSD-BA) e 
Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e 
aprovada pela CPI em 30 de junho, 
quando também foi aprovada a 
transferência de sigilo telefônico e 
telemático da convocada.

“Para que seja possível esclare-
cer os detalhes de potencial bene-
fi ciamento da Bharat Biotech, re-
presentada no Brasil pela Precisa 
Medicamentos, na negociação de 
compra de vacinas pelo Ministé-
rio da Saúde, faz-se necessária a 
oitiva da Sra. Emanuela Medrades, 
diretora técnica de referida impor-
tadora”, afi rma Alessandro em seu 
requerimento. 

Reverendo
O vice-presidente da CPI, sena-

dor Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
disse ser possível ouvir na quarta-
-feira 14 o depoimento do reverendo 
Amilton Gomes de Paula. Em março 
deste ano, o religioso recebeu aval do 
Ministério da Saúde para negociar 
a compra de 400 milhões de doses 
da vacina AstraZeneca em nome do 
governo brasileiro. Ele teria enviado 
proposta de venda de vacina ao mi-
nistério em nome de uma entidade 
não-governamental chamada Secre-
taria Nacional de Assistência Huma-
nitária (Senah), conforme informou 
o depoente Roberto Dias na quarta-
-feira 7 à CPI. Ex-diretor do Departa-
mento de Logística do Ministério da 
Saúde, Roberto Dias acabou preso 
após seu depoimento.

Randolfe, que requereu a convo-
cação de Amilton, afi rma que o valor 
das vacinas negociadas pelo reveren-
do era de US$ 17,50. “Três vezes mais 
do que o Ministério da Saúde pagou 
em janeiro a um laboratório india-
no. O valor também é bem maior do 
que o mencionado pelo policial mi-
litar Luiz Paulo Dominguetti, que se 
identifi ca como intermediário entre 
a Davati e o Ministério da Saúde na 
mesma negociação de 400 milhões 
de doses. Ele informou que o valor 
da vacina vendida era de US$ 3,50”, 
argumenta o parlamentar.

De acordo com Randolfe, a CPI 
também deve ouvir nos próximos 
dias o coronel Marcelo Blanco, ex-

-diretor-substituto de Logística do 
Ministério da Saúde, e José Ricardo 
Santana, ex-diretor da Agência de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Am-
bos teriam participado da reunião 
em um restaurante sobre venda de 
vacinas. A presença deles foi citada 
tanto por Roberto Dias quanto por 
Luiz Paulo Dominguetti.

Dias disse que no jantar de 25 de 
fevereiro, no restaurante Vasto, em 
Brasília, o coronel Marcelo Blanco o 
viu no restaurante e apresentou uma 
proposta de 400 milhões de doses da 
vacina AstraZeneca. Blanco estaria 
acompanhado de Luiz Paulo Do-
minguetti. Dias informou à CPI que a 
proposta já havia circulado pelo mi-
nistério. E acrescentou ter informado 
a Blanco que só trataria do assunto 
em reunião formal no ministério, du-
rante o expediente de trabalho.

Crime de falsidade
Durante o depoimento desta sex-

ta, o William Santana exibiu e-mails 
e documentos enviados pela Precisa 
Medicamentos, entre eles o que, 
segundo a senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), corresponde ao mesmo 
apresentado pelo servidor Luis Ri-
cardo Miranda e que foi declarado 
pelo ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, Onyx Lo-
renzoni, como falso. 

Para o relator, senador Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), segundo a Agên-

cia Senado, o ministro cometeu “cri-
me de falsidade” ao tentar confundir 
a investigação e defendeu a sua con-
vocação para prestar depoimento à 
CPI. Omar informou que a convoca-
ção será votada nesta terça-feira 13 e 
que “está chegando a hora” de a CPI 
promover uma acareação entre Luis 
Miranda e Onyx Lorenzoni. 

— Para ver quem está mentindo 
— disse Omar.

O senador Marcos Rogério 
(DEM-RO) afi rmou que toda suspei-
ta de conduta ilegal tem que ser in-
vestigada, seja no Ministério da Saú-
de, nos estados ou nos municípios. 
Na opinião dele, a maioria da CPI 
“não quer investigar suspeitas graves 
de corrupção” em alguns estados. O 
senador acusou a CPI de “seletivida-
de e abuso de autoridade”.

Renan afi rmou que a lista de 
investigados pela comissão pode 
aumentar a qualquer momento, já 
que as investigações vêm desnu-
dando novos fatos.

— A investigação se aprofunda 
a cada dia. A cada dia estamos nos 
deparando com fatos novos e mais 
graves. Nas próximas semanas se 
houver necessidade incluiremos no-
vos investigados — disse Renan.

O senador Humberto Costa 
(PT-PE) disse que a CPI precisa 
ouvir funcionários da Precisa Me-
dicamentos e mais servidores do 
Ministério da Saúde.

CPI DA PANDEMIA

Empresa teria feito intermediação nas 
negociações para compra da vacina 
Covaxin, segundo senador Omar Aziz 
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ADROVANDO CLARO

MANOEL BARBOSA

Após mais de um ano e meio 
com aulas em formato virtu-
al, por conta das medidas de 

restrição para combate à pandemia 
do novo coronavírus, os alunos e pro-
fessores da rede pública de educação 
em Natal se preparam para voltar às 
salas de aula. A Prefeitura realizou 
uma série de ações para estruturar as 
unidades de ensino municipais a fi m 
de oferecer segurança para todos os 
componentes da comunidade esco-
lar, seguindo todos os protocolos de 
prevenção à covid-19.

O ano letivo de 2021 já teve início, 
em formato não presencial, nas 146 
unidades de ensino. De acordo com o 
planejamento da Secretaria Munici-
pal de Educação, as aulas no formato 
híbrido (presencial e não-presencial) 
devem começar nesta quarta-feira 
14, de forma gradual com as crianças 
da Educação Infantil na etapa da Pré-
-Escola, na faixa etária de 4 anos a 5 
anos e 11 meses, em todas as escolas 
e Centros Municipais de Educação 
Infantil que estiverem aptas a cum-
prir o protocolo de biossegurança. 
Na sequência, seguindo o plano da 
SME, retornam da mesma maneira, 
os estudantes dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental (28/07), em 
seguida a etapa de Creche (12/08) e 
por último os Anos Finais do Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos (25/08).

A estrutura física das 146 unida-
des de ensino, sendo 74 Centros Mu-

nicipais de Educação Infantil (CMEI) 
e 72 escolas de Ensino Fundamental, 
também passou por um amplo pro-
cesso de restruturação para garantir 
a segurança sanitária. Isso incluiu 
reorganizar o espaço das instituições 
de ensino, assegurando o distancia-
mento dentro das salas de aula, bem 
como reforçando a manutenção das 
orientações permanentes aos alunos 
quanto aos cuidados a serem toma-
dos nos contatos com os colegas. 

A Prefeitura adquiriu 451 totens 
de lavatório de higienização para 
adultos; 184 totens de lavatório de 
higienização infantil; 451 totens de 
álcool em gel para adultos e 100 to-
tens de álcool em gel infantis. Esses 
equipamentos demandaram um in-
vestimento de R$ 557,8 mil.  

Os alunos e profi ssionais da rede 
pública municipal de ensino tam-
bém estarão protegidos. A Prefeitu-
ra comprou e vai distribuir 56.484 
kits de higiene. O kit é composto de 
uma necessaire slim, contendo 01 
squeeze de 300ml; 03 máscaras lavá-
veis; 01 toalha de rosto; 04 tubos de 
gel higienizador de 50g para mãos; 
02 sabonetes líquidos de 120ml e 01 
protetor ( face shield). Foram inves-
tidos R$ 3,5 milhões pela gestão na 
aquisição desses materiais.

O prefeito Álvaro Dias destaca que 
o retorno das aulas presenciais na re-
de pública municipal de ensino é um 
passo muito importante para a comu-
nidade escolar e vai se dar com toda 
a segurança. “Ouvimos nosso Comitê 
de Enfrentamento à covid-19 e o pa-

recer foi favorável, seguindo todos os 
protocolos de segurança e oferecendo 
toda estrutura necessária para alunos 
e professores. Depois de um longo 
trabalho, preparamos nossas escolas, 
vamos oferecer material de proteção 
para todos, a vacinação dos profi ssio-
nais da educação também avançou, e 
diante de tudo isso há uma condição 
favorável para o tão sonhado retorno 
às salas de aula. O prejuízo pedagó-
gico para nossos estudantes com os 
desafi os atuais é imensurável. A edu-
cação é essencial e tenho certeza de 
que esse momento era aguardado por 
toda a sociedade”, avalia o prefeito.

O esforço da Prefeitura na prepa-
ração da rede municipal de Educação 
para o retorno das aulas presenciais 
contou com a parceria e o reconhe-

cimento do Sebrae/RN, por meio do 
Certifi cado e do Selo de Biopreven-
ção entregue aos Centros Munici-
pais de Educação Infantil Professora 
Rosalba Dias de Barros (Potengi) e 
Maria da Graças Mota (Igapó). 

Esse trabalho conjunto vai avan-
çar para as demais unidades e foi divi-
dido em três fases: o diagnóstico dado 
por profi ssionais especialistas em 
biossegurança à escola, com orien-
tações de adequação; a capacitação 
dos profi ssionais que trabalham nas 
escolas; e por fi m a verifi cação da apli-
cação das orientações para entrega do 
certifi cado e selo. A secretária munici-
pal de Educação, Cristina Diniz, res-
salta a dedicação da pasta à iniciativa. 
“Vamos seguir nos esforçando para 
que essa ação alcance todas as nossas 
escolas e centros municipais de edu-
cação infantil”, afi rma ela.

A secretária explica que a apro-
vação do calendário letivo 2021 foi 
fundamental para a melhor organi-
zação das atividades pedagógicas. 
“Iniciamos o ano letivo agora em ju-
lho e vamos encerrar em janeiro de 
2022, com o início do próximo ano 
letivo em março. Graças à fl exibili-
zação dos dias letivos, que vai per-
mitir a regularização do calendário 
letivo já em 2022”, conta.

O retorno iminente das aulas 
no formato presencial era uma so-
licitação antiga da maioria dos pais 
dos alunos. “Dá muita alegria saber 
que estamos tendo esse apoio da 
Prefeitura na retomada das aulas 
presenciais, principalmente em um 
ano tão difícil como esse. Como pais 
de alunos, nós também tivemos que 
fazer o papel de professores em ca-
sa. Agora, o que queremos é poder 
voltar à escola”, ressalva Edinalva 
Batista, mãe de dois estudantes da 
Escola Mareci Gomes: João Vitor de 
Lima (7 anos) do 1º ano e Evelyn de 
Lima Barbosa (10 anos), do 4º ano. 

Escolas públicas de Natal preparadas 
para a volta às aulas presenciais
GESTÃO | Prefeito Álvaro Dias 
destaca que o retorno das 
aulas presenciais na rede 
pública municipal de ensino 
é um passo muito importante 
para a comunidade escolar 
e vai se dar com toda a 
segurança

Estrutura física das 146 unidades de ensino também passou por um amplo processo de restruturação para garantir a segurança sanitária 

Investimento da SME para 58.411 kits de fardamentos é equivalente a R$ 6,6 milhões

Além da proteção e segurança, 
os alunos da rede pública mu-
nicipal de ensino vão retornar 

para as salas de aula com fardamen-
to completo. A Prefeitura de Natal vai 
entregar o fardamento escolar para 
todos 58 mil os estudantes na Educa-
ção Infantil, Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
O investimento da Secretaria Muni-
cipal de Educação para aquisição de 
58.411 kits de fardamentos destina-
dos ao ano letivo de 2021 é equivalen-
te a R$ 6,6 milhões.

As crianças da Educação Infan-

til vão receber um kit padronizado 
com os seguintes itens: 01 camiseta 
com manga curta, 02 bermudas, 
02 pares de meias e 01 par de tê-
nis.  Já os alunos das turmas do 1º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental, 
receberão 01 camiseta com manga 
curta, 01 calça, 01 bermuda, 02 pa-
res de meias e 01 par de tênis, e os 
alunos matriculados na Educação 
de Jovens e Adultos vão receber uma 
camiseta com manga curta.

“O fardamento é um direito dos 
alunos porque escola só se parece 
com escola quando os estudantes 

estão fardados. A farda, além de dar 
uma identidade estudantil, ajuda no 
orçamento dos pais em casa. Com 
o fardamento, gasta-se menos em 
compra de roupas para usar na esco-
la”, aponta o prefeito Álvaro Dias.

A secretária Cristina Diniz 
complementa, ressaltando que 
“garantir o fardamento escolar aos 
estudantes regularmente matricu-
lados na Rede Municipal de Ensino 
de Natal visa a contribuir para a au-
toestima do estudante, a organiza-
ção, a identidade e um acesso mais 
igualitário na política de educação”.      

Fardamento escolar garantido no retorno
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Motocicletas podem ser sinal 
de status dependendo da 
marca, modelo e cilindrada. 

As mais caras variam de 100 mil a 
700 mil, daí pra cima.

Não há nenhuma delas entregando 
comida, mas é possível achá-las nas 
‘motociatas’ promovidas sem máscara 
pelo presidente Jair Bolsonaro pelo país. 

Não que nessas manifestações não 
existam motos usadas, de marcas mais 
usuais; o problema é que a estética de 
‘carreatas’ e ‘motociatas’ já são exclu-
dentes pela própria natureza num país 
que sobrevive majoritariamente de ôni-

bus ou de gente andando a pé.
Aliás, é incalculável o número de 

trabalhadores no Brasil que não têm di-
nheiro para pagar o ônibus e gasta sola 
de sapato ou se arriscam de bicicleta 
pelas perigosas e tumultuadas vias de 
cidades grandes e médias do Brasil.

Isso, num contexto em que as ci-
clovias são uma piada e as periferias 
exportam violência.

A maioria das pessoas que ga-

nham a vida sobre duas rodas, que 
são autônomas e desprotegidas da 
legislação trabalhista, tem bons mo-
tivos para não gostar das ‘motociatas’.

Motoqueiros do dia a dia não 
podem usar, por força da legislação 
de trânsito, um capacete que prote-
ge apenas o lado superior da cabeça, 
como o presidente gosta de se exibir, 
e nem ter a placa tampada por ade-
sivos, como aconteceu em São Paulo.

O problema desse trabalhador que 
anda sobre pneus carecas e uma má-
quina pronta para dar prego a qualquer 
instante é que ele talvez nem tenha 
ideia do simbolismo que a motocicleta 
carrega quando é associada à política.

Benito Mussolini, o todo pode-
roso ditador italiano, que achou de 
se aliar a Hitler na Segunda Guerra, 
e terminou pendurado pelos pés em 
companhia da mulher depois de cair 

em desgraça, adorava ‘motocistas’.  
Em tempos como os atuais é difícil 

entender o que publicitariamente um 
presidente da República pretende pas-
sar de mensagem para uma maioria 
pobre com essas‘motociastas’.

Mesmo elas acontecendo em no-
me de Jesus, aquele homem simples 
que vagava pelo deserto a pé e comen-
do poeira em nome de uma fé.

Em breve, por pura necessidade, 
as motos serão maioria em relação 
aos automóveis.

E os eleitores que andam sobre elas, 
dizendo o que eles querem, também.

Motociatas’ são um escárnio
MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/ME Nº 34.109.311/0001-05 – NIRE Nº 24.300.013.043 - Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária: I. Data, Hora e Local: Em 07 /12/2020, às 10h15min, na sede social da Companhia, situada 
no município de Serra do Mel/RN, Lote 2A, Vila Alagoas, Zona Rural. II. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia., nos termos do artigo 124, § 
4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante do Livro de Registro de 
Presença de Acionistas. Presentes também os peritos responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação mencionado abaixo, 
em observância ao disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei das S.A. III. Mesa: Presidente: Edgard Corrochano; e Secretário: Mario 
Harry Lavoura. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i)
Participações S.A. e subsequente Incorporação do Acervo Cindido por Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A., Vila 
Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A., Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A., Vila Espírito 
Santo III Empreendimentos e Participações S.A., Vila Espírito Santo IV Empreendimentos e Participações S.A. e Vila Espírito 
Santo V Empreendimentos e Participações S.A.”, celebrado em 07/12/2020 entre a administração da Companhia e a 
administração das seguintes companhias: (a) Echoenergia Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado 
CNPJ/ME nº 24.743.678/0001-22, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, Jardim 
Paulistano, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.491.190 (“Echoenergia”); (b) Vila Espírito 
Santo I Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.043.696/0001-55, 
com sede no município de Serra do Mel/RN, no lote 02, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados 
na JUCERN sob o NIRE 24.300.013.027 (“Vila Espírito Santo I”); (c) Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A., 
uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.011.705/0001-26, com sede no município de Serra do Mel/RN, no 
lote 23, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.012.985 (“Vila 
Espírito Santo II”); (d) Vila Espírito Santo III Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado 
CNPJ/ME nº 34.043.685/0001-75, com sede no município de Serra do Mel/RN, no lote 12, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com 
seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.013.019 (“Vila Espírito Santo III”); (e) Vila Espírito Santo IV 
Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.011.712/0001-28, com sede 
no município de Serra do Mel/RN, no lote 32, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na 
JUCERN sob o NIRE 24.300.012.993 (“Vila Espírito Santo IV”); e (f) Vila Espírito Santo V Empreendimentos e Participações S.A., 
uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.135.249/0001-26 com sede no município de Serra do Mel/RN, no 
lote 21, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.013.078 (“Vila 
Espírito Santo V” e, em conjunto com a Companhia, Vila Espírito Santo I, Vila Espírito Santo II, Vila Espírito Santo III e Vila Espírito 
Santo IV, as “SPEs”) (o “Protocolo”), o qual estabelece os termos e condições da cisão parcial da Echoenergia, seguida da 
incorporação do respectivo acervo líquido cindido da Echoenergia (o “Acervo Cindido”) pelas SPEs; (ii)
da B70 SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S, CNPJ/ nº 37.956.368/0001-38 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado do Ceará (“CRC-CE”) nº CE-002885/O-2, com sede em Fortaleza/CE, na Rua Vicente Linhares, nº 500, sala 1309, 
(“Empresa Avaliadora”), como responsável pela avaliação do Acervo Cindido da Companhia que será vertido para as SPEs, bem 
como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação, com base no balanço patrimonial da Companhia levantado em 
31/10/2020 (“Laudo de Avaliação”); (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (iv) a proposta de cisão parcial da Echoenergia, com 
a subsequente versão de parte do Acervo Cindido para a Companhia e da parcela remanescente para as demais SPEs, de acordo 
com os termos e condições estabelecidos no Protocolo (“Reorganização”); (v) o aumento do capital social da Companhia em 
decorrência da incorporação de parcela do Acervo Cindido (se aprovada), com a consequente alteração do caput do Artigo 5º de 
seu estatuto social; (vi)

corporativa exigidas nos termos da Instrução da Comissão dos Valores Mobiliários nº 578, de 30/08/2016, conforme alterada de 
tempos em tempos (“ICVM 578”), em razão da subscrição de ações da Companhia pelo Ipiranga Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia (“Ipiranga FIP”), caso a Reorganização seja devidamente aprovada; e (vii) a autorização para que 
a administração da Companhia possa praticar todos os atos e tomar todas as demais providências necessárias à implementação 
da Reorganização e das deliberações aprovadas na presente assembleia. V. Deliberações: Após discussão da ordem do dia, 
foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) a aprovação do Protocolo, elaborado 
em conformidade com o disposto nos artigos 224 e 225 da Lei das S.A. e cuja cópia integra o Anexo I da presente ata; (ii) a 

vertido para a Companhia e para as demais SPEs, bem como pela elaboração do respectivo Laudo de Avaliação; (iii) a aprovação 

vertido para a Companhia (“Acervo Incorporado”), e cuja cópia segue anexa ao Protocolo; (iv) a aprovação da Reorganização, de 
acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo, de modo que a Companhia e as demais SPEs sucederão a 
Echoenergia em todos os direitos e obrigações exclusivamente relacionados ao Acervo Cindido absorvido por cada uma delas, 
sem qualquer interrupção das atividades atualmente exercidas pela Echoenergia; (v) o aumento do capital social da Companhia 

Liu Gonçalves de Aquino, Claudio de Araújo Ferreira, Lara Monteiro da Silva e Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva, nos termos 
dos boletins de subscrição que integram a presente ata como Anexos II, III, IV, V, VI e VII, respectivamente. Dessa forma, o caput 
do Artigo 5º do estatuto social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º – O capital social da 

pendentes de integralização.” (vi) a ampla reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, em virtude dos motivos acima 
descritos, o qual passa a vigorar na forma do Anexo VIII da presente ata; e (vii) a autorização para que os administradores da 
Companhia possam praticar todos os atos e tomar todas as demais providências necessárias à implementação da Reorganização 

representar a Companhia perante autoridades públicas federais, estaduais ou municipais, incluindo juntas comerciais, secretarias 

necessárias. VI. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, 
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 
Mesa: Edgard Corrochano – Presidente; e Mario Harry Lavoura – Secretário. Acionista Presente: Serra do Mel Holding S.A. 

São Paulo/SP, 07/12/2020. Mesa: Edgard Corrochano - Presidente; Mario Harry Lavoura - Secretário. Acionista: Serra do Mel 
Holding S.A. Por: Edgard Corrochano - Cargo: Diretor Presidente; Por: Lara Monteiro da Silva - Cargo: Diretora.

Poucos dias depois de ofi ciali-
zada a renúncia do Almiran-
te de Esquadra Elis Treidler 

Öberg do cargo de Diretor-Presi-
dente desta Companhia Docas do 
Rio Grande do Norte (Codern), o 
secretário estadual de Agricultura, 
Guilherme Saldanha, defendeu nes-
ta segunda-feira 12 uma medida de 
urgência para que o terminal não 
perca mais cargas.

A ideia de Saldanha é que se 
organize imediatamente um porto 
seco fora dos limites do porto para 
abrigar as carretas que hoje, por 
falta de uma retroárea no terminal 
localizado no bairro histórico da 
Ribeira, são obrigadas a permane-
cer mais tempo paradas quase que 
dobrando o preço do frete para os 
produtores.

“Temos ótimas áreas pertencen-
tes ao Estado ou a Governo federal 
que podem ser usadas como pon-
to de descarga das mercadorias, 
principalmente frutas, barateando 
a operação e evitando com que os 
produtores prefi ram exportar sua 
mercadoria para o Ceará”, afi rmou 
Saldanha.

Informações veiculadas esta se-
mana dão conta que a CMA/GCM, 
a empresa francesa que exporta as 
frutas e outros produtos do RN para 
os portos europeus, estaria insa-
tisfeita com a  falta de estrutura do 
porto de Natal, ameaçando deixá-lo, 
já que nos últimos anos tem redu-
zido o número de escalas de seus 
navios no terminal.

“Sabemos que o ideal seria pri-
vatizar o porto, mas enquanto isso é 
preciso encontrar alternativas para 
que os produtores continuem usando 
o terminal”, acrescentou Saldanha.

Entre as áreas elencadas pelo 
secretário para cumprir a tarefa de 
ser um porto seco estão a área do 
Parque Aristófanes Fernandes, em 
Parnamirim, ou o próprio pátio de 
estacionamento do antigo aeropor-
to, na mesma cidade.

“Se os problemas estão na área 
de manobra, insufi cientes para 
atender as necessidades, são neces-

sárias saídas rápidas para o proble-
ma, já que é inviável aos produtores 
desembolsar o dobro do valor para 
custear uma parada maior das car-
retas”, lembrou.

Com 710,9 mil toneladas movi-
mentadas no ano passado, o Porto 
de Natal registrou uma queda de 
8,88% em relação ao ano anterior, 
quando escoou 780,217 toneladas, 
quase 70 mil a mais que em 2018.

Segundo dados federais, o Porto 
de Natal exportou em 2020 alguma 
ao redor de 696.895 toneladas, um 
volume 4,8% menor que o do ano 
anterior, de 732.542. Já o número de 
atracações em 2020, com o início da 
pandemia, caiu mais de 16%, indo 
de 242 para 203.

Em termos gerais, o porto movi-
mentou 710,9 mil toneladas no ano 
passado, sendo que a maior queda 
de movimentação foi registrada no 
granel sólido, com 283,9 mil tonela-
das e 16,71% de retração.

Secretário defende 
instalação de “porto seco” 
para evitar perca de cargas
CIÊNCIA | Para o titular da 
Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Pesca do RN, 
a falta de uma área para 
descarregar os produtos 
faz com que os caminhões 
permaneçam mais tempo 
parados, dobrando o valor 
do frete para os produtores

Ideia de Guilherme Saldanha é que se organize um porto seco para abrigar as carretas

AGORA RN
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Bolsonaro, Lula e terceira via
Hoje, o debate político nacional 

gira em torno de como chegará o pre-
sidente às urnas em 2022, se Lula terá 
chances de ganhar a eleição e qual 

será o destino da falada terceira via. 
Não há quem posa responder. Apenas 
previsões, após as últimas pesquisas 
do IPEC, Vox Populi e Datafolha.

Reeleição
Embora o bolsonarismo seja contra as pesquisas são elas que o 

colocam ainda no páreo da reeleição. O governo mantém percentual 
entre 20% e 25%, de ‘bom ou ótimo’. Equivale a um quarto, ou um quinto 
do eleitorado. Nesse patamar, Bolsonaro terá chance de ir ao segundo 
turno.

Mudanças
Para crescer eleitoralmente, o presidente terá que reduzir o desempre-

go, a infl ação e recuperar-se do mau desempenho na pandemia. O eleitor 
tem memória curta, e se ocorrerem mudanças visíveis para a população, 
a partir de meados de 2022, o quadro da reeleição pode melhorar.

Articulação
O ex-presidente Lula mostra bom 

desempenho nas pesquisas. Porém, 
alguns fatores precisam ser ponde-
rados. Há cerca de 40% do eleitorado 
que não defi niu candidato. As ações 
penais em tramitação poderão “es-
tourar” na campanha até com novas 
condenações e repercussões negati-
vas.

Dificuldades
Os desgastes do petismo, pelas 

acusações de corrupção, criaram 
barreiras de interlocução, com as 
instituições da República e o em-
presariado. Tudo difi cultará muito o 
percurso do lulismo.

Novo nome
A “terceira via” é imponderável. 

Para crescer, necessitará de unidade 
em torno de um nome, que não será 
fácil. Um fator que viabilizaria o “cen-
tro” seria a redução da aprovação do 
governo e de Bolsonaro, com a saída 
do apoio da chamada direita liberal, 
fi cando apenas a ala fanática e radi-
cal, que representaria cerca de 10 a 
12% do eleitorado, segundo pesqui-
sas.

Dependência
A verdade é que a disputa presi-

dencial de 2022 ainda depende do 
“se”. Como tal tudo poderá acontecer.

Fiesp
A eleição do empresário Jo-

sué Gomes, fi lho do vice-presi-
dente de Lula nos dois mandatos, 
José Alencar, para a presidência 
da Fiesp foi recebida com euforia 
pelo PT. Seria a “porta aberta” 
para o partido voltar a apoiar 
incondicionalmente bancos e a 
economia em geral, como fez nas 
administrações de Lula e Dilma.

Manifestação
As oposições esperam colo-

car multidões nas ruas, no pró-
ximo dia 24, no protesto progra-
mado contra o governo federal. 
Há quem aconselhe não arriscar 
para evitar fracasso.

Armas
Constata-se que o número 

de armas registradas na Polícia 
Federal cresceu 90% de 2019 para 
2020, o maior já verifi cado

São Paulo
O ex-governador Geraldo Al-

ckmin dá sinais de que irá para 
o PSD de Gilberto Kassab e será 
candidato ao governo paulista. 
Na chapa, Márcio França, do PSB, 
seu vice no último mandato que 
exerceu.

Sofrimento
Enquanto isso, o governador 

João Dória encontra difi culdades 
para consolidar o candidato tu-
cano ao governo paulista, o seu 
vice, Rodrigo Garcia. A vitória de 
Dória nas prévias presidenciais 
do PSDB é duvidosa. Eduardo 
Leite (RGS) é visto como reno-
vação num partido que não se 
renovou.

Inveja
O senador Rodrigo Pacheco 

já teria tomado a decisão de tro-
car o DEM pelo PSD. Deve assinar 
a fi cha do partido em outubro. 
Poderá até ser lançado candidato 
ao Planalto por Gilberto Kassab. 
Hoje, ele enfrenta a inveja de Ar-
thur Lira, presidente da Câmara.

OLHO ABERTO

NOVA ESCOLA

Após um pedido de cumpri-
mento de sentença feito 
pelo Ministério Público do 

Rio Grande do Norte (MPRN), a 
Justiça potiguar confi rmou a re-
tomada das aulas presenciais na 
rede pública de ensino do Estado 
para o próximo dia 19 de julho. 
A decisão da 2ª vara da Fazenda 
Pública de Natal foi publicada 
neste domingo 11. A Justiça, tam-
bém acatando pedido formulado 
pelo MPRN, alterou o prazo entre 
as fases de abertura proposto no 
Plano de Retomada apresentado 
pelo Governo do Estado, que caiu 
para 14 dias. Esse retorno às aulas 
será de forma híbrida, gradual e 
segura.

O pedido de cumprimento 
de sentença foi proposto pelo 
MPRN em desfavor do Estado 
devido ao não cumprimento do 
acordo homologado pela 2ª va-
ra da Fazenda Pública de Natal. 
Pela decisão publicada neste 
domingo, os professores retor-
nam às atividades presenciais na 
próxima segunda-feira 19, tendo 
a semana de acolhimento.

Sobre a antecipação do tem-
po estabelecido para avanço das 
fases previstas no plano, a Justiça 
acatou o pedido do MPRN “tendo 
em vista o estado avançado de 
vacinação, em termos etários – 
atualmente em 39 anos ou com 
tendência a diminuir a idade da 
população geral – e da própria 
recomendação expedida pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
Pública, em Nota Informativa nº 
16/2021, de 2 de julho”.

A Justiça já determinou a inti-
mação do Estado do Rio Grande 
do Norte, por meio da Procura-
doria Geral do Estado, da gover-
nadora do Estado e do secretário 
estadual da Educação, da Cul-
tura, do Esporte e do Lazer para 
cumprimento da decisão. 

O MPRN vem acompanhando 
a questão da educação durante 
a pandemia desde o seu início. O 
Governo do Estado, desde março 

de 2020, vem expedindo decretos 
estabelecendo obrigações e restri-
ções, para os setores público e pri-
vado, com o objetivo de enfrentar 
a situação de emergência da saúde 
pública. Assim, em 17 de março do 
ano passado, foi expedido o Decre-
to Estadual 29.524, estabelecendo 
em seu art. 2º a suspensão das ati-
vidades escolares presenciais nas 
unidades da rede pública e privada 
de ensino, no âmbito do ensino in-
fantil, fundamental, médio, supe-
rior, técnico e profi ssionalizante. 
Seis meses depois, com a melhora 
da situação epidemiológica do Es-
tado, por meio do Decreto 29.989, 
de 18 de setembro de 2020, foi au-
torizada a retomada das ativida-
des escolares presenciais da rede 
privada de ensino.

Naquela oportunidade, no art. 
1º do Decreto, restou determina-
da a suspensão das aulas presen-
ciais na rede pública de ensino do 
Rio Grande do Norte, no ano de 
2020, diante da criação do Comi-
tê de Educação para Gestão das 
Ações de combate da covid-19 no 
âmbito do Sistema Estadual de 
Ensino do Rio Grande do Norte, 
através do Decreto Estadual nº 
29.973, de 9 de setembro de 2020, 
com o objetivo de construir dire-
trizes para orientar as redes de 
ensino na elaboração de protoco-
los e normas para o enfrentamen-
to da crise sanitária provocada 
pelo novo coronavírus, com des-
dobramentos e tomadas de deci-
sões para a Educação.

Ou seja, o Estado decidiu não 
reabrir as atividades escolares 
presenciais na rede pública de en-
sino no ano inteiro de 2020 com 
o fi to de construir e implementar 
os protocolos sanitários para a 
reabertura gradual e segura das 
escolas da rede pública no ano 
de 2021. Em 1º de janeiro de 2021, 
sem qualquer impedimento nor-
mativo para a retomada das aulas 
de forma presencial na rede pú-
blica, seja do estado ou dos mu-
nicípios, as escolas públicas em 

todo o estado permaneceram fe-
chadas, sem a oferta de atividade 
presencial, com a previsão de re-
tomada de alguns municípios no 
período de março a abril de 2021, 
tempo sufi ciente para concluir a 
implementação dos protocolos 
necessários nas unidades esco-
lares. Ocorre que, diante do au-
mento de casos de infecção pelo 
coronavírus, foi editado o Decre-
to 30.388, de 5 de março de 2021, 
suspendendo as aulas presenciais 
nas unidades das redes pública 
estadual e privada de ensino, ex-
cepcionando as escolas e institui-
ções de ensino fundamental das 
séries iniciais e do ensino funda-
mental I (sem fazer distinção da 
rede pública e privada).

Com o agravamento da situa-
ção epidemiológica no estado, o 
decreto seguinte, de nº 30.419, de 
17 de março de 2021, suspendeu 
todas as atividades presenciais da 
rede pública e privada de ensino, 
em seu art. 7º, com vigência até 
2 de abril de 2021, mantendo em 
funcionamento todos os serviços 
considerados essenciais

Diante desse decreto não ter 
considerado o serviço de educa-
ção como de natureza essencial, o 
Ministério Público Estadual expe-
diu, em 31 de março passado, a Re-
comendação Conjunta n. 01/2021 
ao Estado do Rio Grande do Norte, 
representado pela governadora 
de Estado, para que adotasse as 
medidas legais pertinentes para 
incluir as atividades/serviços edu-
cacionais presenciais, em todas 
as etapas da educação básica, das 
redes de ensino pública e privada, 
no rol das atividades/serviços es-
senciais nos decretos estaduais a 
serem expedidos acerca das medi-
das para o enfrentamento do novo 
coronavírus no âmbito do Estado 
e que confi ra às atividades edu-
cacionais presenciais o mesmo 
tratamento normativo em relação 
aos demais serviços essenciais 
quando da aplicação de medidas 
sanitárias restritivas.

Justiça confirma 
retomada das aulas
DETERMINAÇÃO|  Após pedido de cumprimento de sentença feito pelo MPRN, Justiça 
confirmou a retomada das aulas na rede pública para o próximo dia 19 de julho
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Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/ME Nº 34.011.705/0001-26 – NIRE Nº 24.300.012.985 
- Ata da Assembleia Geral Extraordinária: I. Data, Hora e Local: Em 07/12/2020, às 10h45min, na sede social da Vila Espírito 
Santo II Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), situada no município de Serra do Mel/RN, na Vila Espírito 
Santo, S/N, no Lote 23, Vila Espírito Santo, Zona Rural. II. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista 
a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 
6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de 
Acionistas. Presentes também os peritos responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação mencionado abaixo, em 
observância ao disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei das S.A. III. Mesa: Presidente: Edgard Corrochano; e Secretário: Mario Harry 
Lavoura. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i)
Participações S.A. e subsequente Incorporação do Acervo Cindido por Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A., Vila 
Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A., Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A., Vila Espírito 
Santo III Empreendimentos e Participações S.A., Vila Espírito Santo IV Empreendimentos e Participações S.A. e Vila Espírito 
Santo V Empreendimentos e Participações S.A.”, celebrado em 07/12/2020 entre a administração da Companhia e a 
administração das seguintes companhias: (a) Echoenergia Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado 
CNPJ/ME nº 24.743.678/0001-22, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, Jardim 
Paulistano, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.491.190 (“Echoenergia”); (b) Vila Alagoas II 
Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.109.311/0001-05, com sede 
no município de Serra do Mel/RN, no lote 2A, Vila Alagoas, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob 
o NIRE 24.300.013.043 (“Vila Alagoas II”); (c) Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por 
ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.043.696/0001-55, com sede no município de Serra do Mel/RN, no lote 02, Vila Espírito 
Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.013.027 (“Vila Espírito Santo I”); (d) 
Vila Espírito Santo III Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 
34.043.685/0001-75, com sede no município de Serra do Mel/RN, no lote 12, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos 
constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.013.019 (“Vila Espírito Santo III”); (e) Vila Espírito Santo IV 
Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.011.712/0001-28, com sede 
no município de Serra do Mel/RN, no lote 32, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na 
JUCERN sob o NIRE 24.300.012.993 (“Vila Espírito Santo IV”); e (f) Vila Espírito Santo V Empreendimentos e Participações S.A., 
uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.135.249/0001-26 com sede no município de Serra do Mel/RN, no 
lote 21, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.013.078 (“Vila 
Espírito Santo V” e, em conjunto com a Companhia, Vila Alagoas II, Vila Espírito Santo I, Vila Espírito Santo III e Vila Espírito 
Santo IV, as “SPEs”) (o “Protocolo”), o qual estabelece os termos e condições da cisão parcial da Echoenergia, seguida da 
incorporação do respectivo acervo líquido cindido da Echoenergia (o “Acervo Cindido”) pelas SPEs; (ii)
da B70 Serviços Contábeis S/S, CNPJ/ME nº 37.956.368/0001-38 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado do Ceará (“CRC-CE”) nº CE-002885/O-2, com sede em Fortaleza/CE, na Rua Vicente Linhares, nº 500, sala 1309, 
(“Empresa Avaliadora”), como responsável pela avaliação do Acervo Cindido da Companhia que será vertido para as SPEs, bem 
como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação, com base no balanço patrimonial da Companhia levantado em 
31/10/2020 (“Laudo de Avaliação”); (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (iv) a proposta de cisão parcial da Echoenergia, com 
a subsequente versão de parte do Acervo Cindido para a Companhia e da parcela remanescente para as demais SPEs, de acordo 
com os termos e condições estabelecidos no Protocolo (“Reorganização”); (v) o aumento do capital social da Companhia em 
decorrência da incorporação de parcela do Acervo Cindido (se aprovada), com a consequente alteração do caput do Artigo 5º de 
seu estatuto social; (vi)

corporativa exigidas nos termos da Instrução da Comissão dos Valores Mobiliários nº 578, de 30/08/2016, conforme alterada de 
tempos em tempos (“ICVM 578”), em razão da subscrição de ações da Companhia pelo Ipiranga Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia (“Ipiranga FIP”), caso a Reorganização seja devidamente aprovada; e (vii) a autorização para que 
a administração da Companhia possa praticar todos os atos e tomar todas as demais providências necessárias à implementação 
da Reorganização e das deliberações aprovadas na presente assembleia. V. Deliberações: Após discussão da ordem do dia, 
foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) a aprovação do Protocolo, elaborado 
em conformidade com o disposto nos artigos 224 e 225 da Lei das S.A. e cuja cópia integra o Anexo I da presente ata; (ii) a 

vertido para a Companhia e para as demais SPEs, bem como pela elaboração do respectivo Laudo de Avaliação; (iii) a aprovação 
R$ 1.500.000,00 o acervo líquido contábil que será 

vertido para a Companhia (“Acervo Incorporado”), e cuja cópia segue anexa ao Protocolo; (iv) a aprovação da Reorganização, de 
acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo, de modo que a Companhia e as demais SPEs sucederão a 
Echoenergia em todos os direitos e obrigações exclusivamente relacionados ao Acervo Cindido absorvido por cada uma delas, 
sem qualquer interrupção das atividades atualmente exercidas pela Echoenergia; (v) o aumento do capital social da Companhia 
em decorrência da Reorganização ora aprovada, o qual passará dos atuais R$ 11.887.716,70 para R$ 13.387.716,70, resultando 
em um aumento, portanto, de R$ 1.500.000,00, mediante a emissão de 12.230 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, pelo preço total de emissão de R$ 1.500.000,00, calculado nos termos do artigo 170, §1º, inciso “II”, da Lei das S.A.. As 

Liu Gonçalves de Aquino, Claudio de Araújo Ferreira, Lara Monteiro da Silva e Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva, nos termos 
dos boletins de subscrição que integram a presente ata como Anexos II, III, IV, V, VI e VII, respectivamente. Dessa forma, o caput 
do Artigo 5º do estatuto social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º – O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$ 13.387.716,70, dividido em 108.784 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Na presente data, R$ 23.493,06 do capital social da Companhia ainda se encontram pendentes 
de integralização.” (vi) a ampla reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, em virtude dos motivos acima descritos, 
o qual passa a vigorar na forma do Anexo VIII da presente ata; e (vii) a autorização para que os administradores da Companhia 
possam praticar todos os atos e tomar todas as demais providências necessárias à implementação da Reorganização e das 

a Companhia perante autoridades públicas federais, estaduais ou municipais, incluindo juntas comerciais, secretarias federais, 
VI. 

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: 
Edgard Corrochano – Presidente; e Mario Harry Lavoura – Secretário. Acionista Presente: Serra do Mel Holding S.A. (neste ato 

São Paulo/
SP, 07/12/2020. Mesa: Edgard Corrochano - Presidente; Mario Harry Lavoura - Secretário. Acionista: Serra do Mel Holding 
S.A. Por: Edgard Corrochano - Cargo: Diretor Presidente; Por: Lara Monteiro da Silva - Cargo: Diretora.

Vila Espírito Santo IV Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/ME Nº 34.011.712/0001-28 – NIRE Nº 24.300.012.993 
- Ata da Assembleia Geral Extraordinária: I. Data, Hora e Local: Em 07/12/2020, às 11h15min, na sede social da Vila Espírito 
Santo IV empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), situada no município de Serra do Mel/RN, na Vila Espírito 
Santo, S/N, no Lote 32, Vila Espírito Santo, Zona Rural. II. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista 
a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 
6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de 
Acionistas. Presentes também os peritos responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação mencionado abaixo, em 
observância ao disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei das S.A. III. Mesa: Presidente: Edgard Corrochano; e Secretário: Mario Harry 
Lavoura. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i)
Participações S.A. e subsequente Incorporação do Acervo Cindido por Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A., Vila 
Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A., Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A., Vila Espírito 
Santo III Empreendimentos e Participações S.A., Vila Espírito Santo IV Empreendimentos e Participações S.A. e Vila Espírito 
Santo V Empreendimentos e Participações S.A.”, celebrado em 07/12/2020 entre a administração da Companhia e a 
administração das seguintes companhias: (a) Echoenergia Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado 
CNPJ/ME nº 24.743.678/0001-22, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, Jardim 
Paulistano, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.491.190 (“Echoenergia”); (b) Vila Alagoas II 
Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.109.311/0001-05, com sede 
no município de Serra do Mel/RN, no lote 2A, Vila Alagoas, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob 
o NIRE 24.300.013.043 (“Vila Alagoas II”); (c) Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por 
ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.043.696/0001-55, com sede no município de Serra do Mel/RN, no lote 02, Vila Espírito 
Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.013.027 (“Vila Espírito Santo I”); (d) 
Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 
34.011.705/0001-26, com sede no município de Serra do Mel/SP, no lote 23, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos 
constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.012.985 (“Vila Espírito Santo II”); (e) Vila Espírito Santo III 
Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.043.685/0001-75, com sede 
no município de Serra do Mel/RN, no lote 12, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na 
JUCERN sob o NIRE 24.300.013.019 (“Vila Espírito Santo III”); e (f) Vila Espírito Santo V Empreendimentos e Participações S.A., 
uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.135.249/0001-26 com sede no município de Serra do Mel/RN, no 
lote 21, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.013.078 (“Vila 
Espírito Santo V” e, em conjunto com a Companhia, Vila Alagoas II, Vila Espírito Santo I, Vila Espírito Santo II e Vila Espírito Santo 
III, as “SPEs”) (o “Protocolo”), o qual estabelece os termos e condições da cisão parcial da Echoenergia, seguida da incorporação 
do respectivo acervo líquido cindido da Echoenergia (o “Acervo Cindido”) pelas SPEs; (ii) B70 
SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S, CNPJ/ME nº 37.956.368/0001-38 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
do Ceará (“CRC-CE”) nº CE-002885/O-2, com sede em Fortaleza/CE, na Rua Vicente Linhares, nº 500, sala 1309, (“Empresa 
Avaliadora”), como responsável pela avaliação do Acervo Cindido da Companhia que será vertido para as SPEs, bem como pela 
elaboração do respectivo laudo de avaliação, com base no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31/10/2020 (“Laudo 
de Avaliação”); (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (iv) a proposta de cisão parcial da Echoenergia, com a subsequente 
versão de parte do Acervo Cindido para a Companhia e da parcela remanescente para as demais SPEs, de acordo com os termos 
e condições estabelecidos no Protocolo (“Reorganização”); (v) o aumento do capital social da Companhia em decorrência da 
incorporação de parcela do Acervo Cindido (se aprovada), com a consequente alteração do caput do Artigo 5º de seu estatuto 
social; (vi)

exigidas nos termos da Instrução da Comissão dos Valores Mobiliários nº 578, de 30/08/2016, conforme alterada de tempos em 
tempos (“ICVM 578”), em razão da subscrição de ações da Companhia pelo Ipiranga Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia (“Ipiranga FIP”), caso a Reorganização seja devidamente aprovada; e (vii) a autorização para que a administração 
da Companhia possa praticar todos os atos e tomar todas as demais providências necessárias à implementação da Reorganização 
e das deliberações aprovadas na presente assembleia. V. Deliberações: Após discussão da ordem do dia, foram tomadas as 
seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) a aprovação do Protocolo, elaborado em conformidade 
com o disposto nos artigos 224 e 225 da Lei das S.A. e cuja cópia integra o Anexo I da presente ata; (ii) 
da Empresa Avaliadora como responsável pela avaliação do Acervo Cindido da Echoenergia que será vertido para a Companhia 
e para as demais SPEs, bem como pela elaboração do respectivo Laudo de Avaliação; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação 

(“Acervo Incorporado”), e cuja cópia segue anexa ao Protocolo; (iv) a aprovação da Reorganização, de acordo com os termos e 
condições estabelecidos no Protocolo, de modo que a Companhia e as demais SPEs sucederão a Echoenergia em todos os 
direitos e obrigações exclusivamente relacionados ao Acervo Cindido absorvido por cada uma delas, sem qualquer interrupção 
das atividades atualmente exercidas pela Echoenergia; (v) o aumento do capital social da Companhia em decorrência da 

Claudio de Araújo Ferreira, Lara Monteiro da Silva e Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva, nos termos dos boletins de subscrição 
que integram a presente ata como Anexos II, III, IV, V, VI e VII, respectivamente. Dessa forma, o caput do Artigo 5º do estatuto 
social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente 

(vi) 
a ampla reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, em virtude dos motivos acima descritos, o qual passa a vigorar 
na forma do Anexo VIII da presente ata; e (vii) a autorização para que os administradores da Companhia possam praticar todos 
os atos e tomar todas as demais providências necessárias à implementação da Reorganização e das deliberações aprovadas na 

autoridades públicas federais, estaduais ou municipais, incluindo juntas comerciais, secretarias federais, estaduais ou municipais, 
VI. Encerramento: Nada 

mais havendo a ser tratado, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, 
lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Edgard Corrochano – 
Presidente; e Mario Harry Lavoura – Secretário. Acionista Presente: Serra do Mel Holding S.A. (neste ato representada por: 

Mesa: Edgard Corrochano - Presidente; Mario Harry Lavoura - Secretário. Acionista: Serra do Mel Holding S.A. Por: Edgard 
Corrochano - Cargo: Diretor Presidente; Por: Lara Monteiro da Silva - Cargo: Diretora.
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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. 
Solicitantes: a empresa NILVALDO MOURA DA SILVA - ME, pessoa Juridica de Direito Privado, com sede na Av. Baía 
dos Golfinhos, 481, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, inscrita sob o CNPJ n° 23.409.264/0001-07, 
representada neste ato por seu único sócio, administrador e advogado, o Sr. Dr. Nivaldo Moura da Silva, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/SP n° 101.875, com escritório profissional na Avenida das Árvores, lote 6, Loteamento Portal de 
Pipa, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Mangaba, s/n, com Acesso também pela Rua Jaboti, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 6.110,32m² (seis mil, cento e dez metros e trinta e dois decímetros 
quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob os n°s 
1.0101.009.08.1709.0000.8, 1.0101.009.08.1715.0000.3, 1.0101.009.13.1572.0000.2 e sequenciais n° 1.002726.2, 
1.005338.7, 1.007200.4, CEP: 59.178-000.  Limites e Confrontações – Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 17,00m, do ponto P2 ao 
P3 com 9,90m, do ponto P3 ao P4 com 22,30m, do ponto P4 ao P5 com l2,00m e do ponto P5 ao P6 com 16,20m, totalizando 
77,40m de limite norte com o Sr. Morten Rese; Ao Leste, do ponto P6 ao P7 com 28,80m e do ponto P7 ao P8 com 35,02m, 
totalizando 63,82m de limite leste com o Sr Antônio Barbosa; Ao Sul, do ponto P8 ao P9 com 12,85m com o Sr. Stefano Cicarelli, do 
ponto P9 ao P10 com 7,29 com a Rua Jaboti, do ponto Pl0 ao P11 com 22,70m, do ponto PH ao P12 com 23,30m, do ponto P12 ao P13 
com 23,40m e do ponto P13 ao P14 com 27,00m com o Sr. Roberto Lancho Aguirre, do ponto P14 ao P15 com 16,00m coin a Rua 
Mangaba totalizando 133,04m de limite Sul; Ao Oeste, do ponto P15 ao P16 com 41,30m , do ponto P16 ao P17 com 17,30m e do 
ponto P17 ao P18 com 20,28m com o Sr. Damião Inacio da Silva, do ponto P18 ao P19 com 22,08m e do ponto P19 ao PI com 48,53m 
com o Sr. Mauro Pedrolo, totalizando 149,49m de limite Oeste.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este 
imóvel é R$ 1.100.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas 
as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Antonio Barbosa, o Sr. Mauro Pedrolo, o Sr. Damião 
Inácio da Silva, o Sr. Roberto Lancho Aguirre, o Sr. Stefano Cicarelli, o Sr. Morten Rese, 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, 13.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
L & B QUIMICA LTDA, CNPJ 07.765.862/0001-54, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação para Industria de Domissanitários, localizado na Rua São João, S/N°, Olho D’Água, São Gonçalo 
do Amarante/RN, CEP 59.295-411. 
 

Bruna Cibelle de Queiroz 
Procuradora 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 30/06/2025, para 
extração mineral de Feldspato e Filito em uma área de 23,63 hectares, na localidade Sítio Caieira, zona rural 
Santana do Seridó – RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 848.126/2005. 

 
Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 

Diretor 

 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FRANCISCO FREIRE JUNIOR, CPF 010.728.768-41, torna público que está requerendo ao Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA SIMPLIFICADA - Nº 2013-063788/TEC/RLS-0378, para extração de areia, numa área de 7,17ha, 
volume 1.500m3/mês, na Localidade Oiticica, Município de Ielmo Marinho-RN. 

 
FRANCISCO FREIRE JUNIOR 

Requerente 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
FRANCISCO TEIXEIRA NUNES, CPF: n° 026.022.024-87 torna Público que recebeu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, de N° 2021-160133/TEC/RLO-0228, com validade de 
01/07/2027, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de Guamaré-RN. 

 
Francisco Teixeira Nunes 

Proprietário 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença de Operação 
Nº 2021-164823/TEC/LO-0193 com prazo de validade até 12/07/2022, em favor do empreendimento: extração 
mineral de saibro em uma área total de 21.50 hectares e volume total de extração de 21.500,00 m³/mês, 
dividida em duas poligonais, localizadas nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000: Área 01 com 11,0 hectares no Sítio Tubibal - Longitude 814.806,00 m E; Latitude 9.418.667,00 m N e 
Área 02 com 10,50 hectares na Fazenda Cajueiro - Longitude 814.939,00 m E; Latitude 9.418.979,00 m N. A 
área está vinculada ao Processo ANM Nº 848.015/2021 com área total de 49,23 hectares, situado entre os 
imóveis rurais Sítio Tubibal e Fazenda Cajueiro, zona rural do município de Galinhos/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL  
Autorização de Exploração – Uso Alternativo do Solo 

 SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que firmou com 
o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da Autorização 
de Exploração – Uso Alternativo do Solo, com prazo de validade até 08/07/2022, em favor do 
empreendimento com registro no SINAFLOR 22400478 e autorização 2024.5.2021.22613 de 0,7360 HA para 
perfuração de 01 (um) poço petrolífero de código 7-SBO-0020-RN do campo de Sabiá Bico de Osso, localizado 
no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 
Ricardo Mazorra Peres  

Diretor de Operações 

Parque Ecológico 
passa por 
tratamento 
fitossanitário

A Prefeitura do Natal, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur), 

está realizando o tratamento fi tos-
sanitário do Parque Ecológico de 
Capim Macio, Zona Sul da cidade. 
Essa etapa sucede o manejo arbóreo 
de poda realizado no mês passado, 
quando foi feita a limpeza de galhos 
apodrecidos, necrosados, fraturados 
e com infestação de cupins e outros 
agentes causadores de doenças. O 
trabalho deverá prosseguir até o dia 
16 de julho em  paralelo às obras de 
revitalização do parque.

A diretora de Paisagismo da 
Semsur, Renata Larissa, explica que 
o tratamento fi tossanitário é uma 
medida voltada à saúde das espécies 
vegetais e à preservação do parque. 
Renata afi rma que anteriormente 
parte do terreno foi utilizada ile-
galmente para construção de uma 
residência, mas, após a retomada da 
área pela Prefeitura, houve a motiva-
ção de transformá-la em um Parque 
Ecológico.

“Todas as árvores passaram 
por um manejo adequado de poda 
e atualmente estão sendo tratadas 
contra o ataque das pragas e patóge-
nos, de modo a existir a preservação 
da vegetação no local e segurança da 
população”, declarou.

Para isso, a Semsur elaborou um 
projeto de aproveitamento sustentá-
vel dos aspectos naturais do parque 
constando de levantamento sobre 
a saúde dos vegetais, principalmen-
te quanto à presença de cupins e 
formigas, já que o parque tem uma 
fl ora bem diversifi cada. Após o 
levantamento foi verifi cada que a 
espécie mais afetada por pragas é o 
cajueiro. As espécies predominantes 
no parque são, além dos cajueiros, 
mangabeiras, juremas pretas, crai-
beiras, pitangueiras, tamarineiras e 
Jambeiros. 

O parque ecológico de Capim 
Macio está inserido numa área de 
39.963,65 metros quadrados, pró-
ximo à avenida Roberto Freire, a 
centros comerciais e a condomínios 
residenciais. Situado entre as Ruas 
Ismael Pereira da Silva, Mis. Joel 
Carlson, Industrial João Mota e An-
tônio Farache.

O projeto de revitalização, ela-
borado pela Semsur, vai dotar o 
parque de estrutura e equipamentos 
destinados à prática de atividade 
física, esporte e lazer, além de am-
bientes adequados a sociabilidades, 
reuniões e eventos. O parque terá 
quadra poliesportiva com arquiban-
cada, pista de cooper, playground, 
bicicletário, pátio para eventos, e 
ofi cina para cursos, entre outros. 

NATAL
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1º OFÍCIO DE NOTAS DE MACAÍBA/RN 
Rua Ivanildo Gama Pacheco, 20 - Centro - Macaíba/RN 

Hilton Sales Chaves – Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis 
Maria Ozélia da Silva Chaves - Substituta 

Kétully Edméia Chaves - Substituta 
 

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos, Documentos e 
Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, 
do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no 
prazo de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulada pelo 
requerente, JOÃO DE DEUS ARAÚJO, brasileiro, casado, corretor de imóveis, com 72 anos de idade, portador da 
Cédula de identidade RG nº 105.113/SSP/RN e inscrito no CPF/MF nº 071.243.094-68, residente e domiciliado no 
Povoado Mata Verde, nº 182, Cajazeiras, Macaíba/RN; tendo sido sua posse atestada há mais de 15 (quinze) anos, 
através de Escritura Particular, na posse do UM TERRENO, localizado e encravado no Bairro ou Distrito de Alto do 
Retiro, na área Rural deste Município. À Rua Calçada Margear toda a sua frente ou extensão. Tendo suas medidas de 
300m de Frente, sendo Lado NORTE: limitando-se como confinante o Muro do Loteamento Fazenda Real; Lado SUL 
de 300m, tendo como confinante o Sr. Joás Jeronimo; Lado LESTE de 60m, tendo como confinante o Córrego da 
Boeira  de escoamento das lagoas do Loteamento da Fazenda Real; LADO OESTE de 70m, sendo como confinante o 
Sr. Kerginaldo Pinheiro Dantas, com uma área total de 21.000m2 de superfície; A não apresentação de impugnação 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente edital, implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. Além da publicação no jornal de grande circulação deste edital, o 
mesmo será fixado no quadro de aviso desta Serventia.  
 

Macaiba/RN, 15 de Junho de 2021. 
HILTON SALES CHAVES 

- Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis - 

O uso de usinas termoelétricas 
por conta da escassez de água 
nos reservatórios das princi-

pais hidrelétricas do País deve custar 
R$ 13,1 bilhões até novembro deste 
ano aos consumidores. Devido à cri-
se hídrica, o governo autorizou o uso 
de todas essas usinas, até mesmo as 
mais caras, para garantir o abasteci-
mento de energia no País. A despesa 
bilionária será embutida nas tarifas 
de energia no próximo ano. 

A estimativa atual representa 
um aumento de 45% no valor pre-
visto em junho pelo Ministério de 
Minas e Energia (MME), de R$ 8,99 
bilhões. O montante resultaria em 
um aumento adicional de 5% no 
custo da energia, a ser repassado 
para as tarifas no próximo ano. A 
pasta não informou nova estimati-
va de impacto do custo das térmi-
cas nas tarifas, que deve ser ainda 
mais alto. 

O custo da geração de energia 
também é repassado aos consumi-
dores por meio das bandeiras tari-
fárias. Com o agravamento da crise 
hídrica e a falta de perspectiva de 
chuvas, a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica reajustou em 52% a taxa 
embutida atualmente nas contas de 
luz. A chamada bandeira vermelha 
patamar 2 passou de R$ 6,24 para 
R$ 9,49 cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos. 

Esse não é, porém, o único re-
ajuste programado para os próxi-
mos meses. A agência discute uma 
segunda correção dos valores, que 
prevê que a bandeira vermelha pa-
tamar 2 pode ser elevada para R$ 
11,50 a cada 100 kWh consumidos. 
A avaliação é que o reajuste aprova-
do não será sufi ciente para cobrir 
os custos das térmicas. Há também 
uma preocupação para evitar um 
défi cit na conta bandeiras, já que 
isso também refl ete em pressão nas 
tarifas em 2022.

Na semana passada, o ministro 
de Minas e Energia, Bento Albu-
querque, classifi cou o aumento 
da bandeira tarifária como uma 
“consequência da crise hídrica” e 
afi rmou que as térmicas dão mais 
segurança ao fornecimento de 
energia. “Essas bandeiras tarifárias 
signifi cam que o custo da energia 
fi cou mais caro e essa energia tem 
que ser paga. É isso que o consumi-
dor vai ter que arcar com o custo”, 
disse em entrevista ao programa 

“Agenda Econômica”, da TV Sena-
do.

Segundo o MME, o aumento dos 
gastos com o uso de térmicas é re-
sultado de medidas adotadas para 
reter mais água nos reservatórios. 
“O custo adicional de despacho ter-
melétrico esperado até novembro 
aumentou em razão das medidas 
de fl exibilização adotadas, que têm 
permitido o maior armazenamen-
to de água nos reservatórios e, por 
consequência, a maior utilização de 
termelétricas para atendimento à 
demanda do sistema.”

Os cálculos são baseados em 
estudos e simulações apresentados 
pelo Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS) e aprovados pelo 
Comitê de Monitoramento do Setor 
Elétrico (CMSE). Na semana passa-
da, o colegiado recomendou novas 
medidas para reter água. Na reu-
nião, o ONS informou que perma-
nece o cenário de atenção quanto 
às condições de atendimento. 

Apesar da situação, o ministro 
afasta a possibilidade de um racio-
namento e apagão. No mês passa-
do, o governo editou uma medida 
provisória para criar a Câmara de 
Regras Excepcionais para Gestão 
Hidroenergética, que tem o poder 
de determinar, por exemplo, mu-
danças nas vazões de reservatórios 
e hidrelétricas. Outras medidas 
também devem ser adotadas, como 
um plano de redução voluntária no 
consumo de energia das indústrias.

ENERGIA | Custo de R$ 
13,1 bilhões do uso 
dessas usinas durante 
a crise hídrica, que 
afeta os reservatórios 
das hidrelétricas, será 
embutido nas contas de 
luz do ano que vem; Aneel 
ainda não divulgou qual 
vai ser o impacto

Governo eleva gasto com térmicas 
e luz deve ficar mais cara em 2022
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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. 
Solicitantes: a Sra. ANDREA RIZK HADDAD, brasileira, em união estável, gerente, inscrita no CPF/MF sob o n° 
075.611.608-28, portadora do RG n° 12.612.741-4, e o seu companheiro, o Sr. SERGIO MARINHO BERNARDINO, 
brasileiro, em união estável, autônomo, inscrito no CPF/MF sob o n° 077.170.707-07, portador do RG n° 28980 – MT RJ, 
ambos residentes e domiciliados na Rua da Albacora, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.179-000, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 
17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado entre a Rua da Albacora e a Rua dos Gafanhotos, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 305,64m²(trezentos e cinco metros e sessenta e quatro decímetros quadrados), 
imóvel com cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 
1.0101.040.02.0858.0000.8 e sequencial n° 1.003823.0. Com as seguintes características; partindo do ponto 1 de 
coordenadas 272.993,98 e 9.310.162,57; daí com azimute de 306°26’30” , mede 16,03m até o ponto 2; daí com azimute de 
220°03’12” , mede 16,50m até o ponto 3; daí com azimute de 125°55’47” , mede 21,30m até o ponto 4; daí com azimute de 
21°51’35” , mede 16,82m até o ponto inicial 1, fechando um polígono de 305,64 m² de área. Limita-se ao norte com Janaina 
de Oliveira Silva, ao sul, com Rafaela dos Santos Silva e Ricardo Gurgel Jorgenson Wanderley, ao leste com a Rua 
Gafanhotos e ao oeste com a Rua Albacora.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
100.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de 
seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Ricardo Gurgel Rodrigues J. Wanderley, a Sra. 
Rafaela dos Santos Silva, a Sra. Janaina de Oliveira 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, 13.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a Sra. MARIA CARMEN COLL CUESTA, espanhola, solteira, publicitária, portadora do CPF/MF n° 
016.975.714-50, portadora do Passaporte Espanhol n° AAG403992, residente e domiciliada na 08025-Barcelona, Rua 2 de 
Maio, 256, Sobreático 2°, Espanha, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, 
Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Cisnes, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 755,06m² (setecentos e cinquenta e cinco metros e seis decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.03.1340.0000.3 e sequencial n° 
1.002088.8. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.310.192,70m e E 273.302,98m; deste 
segue com azimute de 141°49'16,32" por uma distância de 25,13m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.310.172,94m e 
E 273.318,52m ; deste segue com azimute de 230°44'18,69" por uma distância de 29,72m, até o ponto M03, de 
coordenadas N 9.310.154,13m e E 273.295,50m ; deste segue com azimute de 319°59'00,85" por uma distância de 
25,00m, até o ponto M04, de coordenadas N 9.310.173,28m e E 273.279,43m ; deste segue com azimute de 50°29'38,33" 
por uma  distância de 30,53m, até o ponto M01, onde teve início essa descrição.  Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 230.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) 
anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Alfredo Edgardo Martinez, Aluizio Fideles da Costa, 
Maria Fideles da Costa 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, 13.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

OPORTUNIDADE DE TRABALHO  
 

Vendedor Externo Para Anúncios Publicitários 
 
Requisitos: 

 Experiência em vendas 
 Ensino médio completo 
 Boa comunicação 
 Habilidades com Pacote office 
 Moto própria com CNH 

 
Enviar currículo: comercial@agorarn.com.br   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021-SEIMURB

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de uma Ponte classe 45 sobre o 
Rio Apodi, localizada na Rua Manoel Antonio, Ilha de Santa Luzia, na cidade de Mossoró, conforme 
projeto básico, especi cações técnicas e demais peças técnicas partes integrantes do Instrumento 
Convocatório em anexo.
Tipo: Empreitada por menor preço unitário.
Realização: 28/07/2021 às 09h00min.
Local de Abertura: Auditório da Estação das Artes – Av. Rio Branco, s/n, Bairro Centro, Mossoró - 
RN, 59611-400.
Obtenção do Edital: On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link 
Licitações, por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no 
horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Diretoria Executiva de Licitações, Contratos e 
Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra - Presidente/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.015/2021

COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E o Decreto Federal 10.024/2019

O Município de Afonso Bezerra/RN, vem a público comunicar que no dia 13 de julho de 2021 no Portal 
de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital de Licitação, 
tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. A presente licitação tem por objetivo o registro de preço 
para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECER GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. 
A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 23 de julho de 2021, às 09:00 horas (horário de 
B r a s í l i a ) .  M a i o r e s  i n f o r m a ç õ e s  s e r ã o  f o r n e c i d a s  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00).

Afonso Bezerra/ RN, 12 de julho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

DIVULGAÇÃO / BOMBEIROS 

Focos de incêndio 
voltam a atingir 
o Pantanal

Grandes focos de incêndio 
voltaram a atingir o Pan-
tanal, em Mato Grosso do 

Sul, um dos ecossistemas mais 
vulneráveis do País, neste fi m de 
semana. As chamas consumiram 
três mil hectares no Banhado do 
Rio da Prata e avançam sobre a 
região de Porto Morrinho, a 70 km 
da área urbana de Corumbá.

Animais já foram atingidos pe-
lo fogo. Pelo menos 100 bombeiros 
militares estão acampados na re-
gião, em missões de combate aos 
focos. A falta de chuvas e a baixa 
umidade do ar favorecem a propa-
gação das chamas.

Neste domingo 11, os bom-
beiros combateram vários focos 
que surgiram à margem direita do 
Rio Paraguai, em Porto Morrinho. 
Essa é uma região de pesqueiros, 
muito procurada por turistas que 
viajam para o Pantanal. A mata é 
fechada e com grande quantidade 
de coqueiros e caraguatás, que 
ajudam as chamas a ganharem 
altura. Essa frente de combate é 
integrada por 79 militares e bri-
gadistas voluntários, com apoio 
de 15 veículos traçados. No fi m da 
tarde, a fumaça densa ainda co-
bria o horizonte.

Conforme o major André Mu-
nhoz, comandante da operação, 
havia chamas também na região 
da Nhecolândia e do Paraguai-Mi-
rim. “A característica dessa região 
é que são áreas extensas de gran-
des fazendas, quase sem estradas, 
com acesso difícil aos focos”, disse.

Em vários pontos o terreno é 
composto por turfa, material orgâ-
nico acumulado no subsolo, onde 
acontece o chamado fogo subter-
râneo. No período de seca severa, 
como agora, esse material se torna 
altamente infl amável.

Novos focos de incêndio 
apareceram no Banhado, área 
normalmente alagada, mas agora 
totalmente seca, na bacia do Pra-
ta, entre Bonito e Jardim. O Corpo 
de Bombeiros Militares de Mato 
Grosso do Sul (CBMMS) mobili-
zou 50 homens, dois aviões e qua-
tro caminhões-pipas para comba-
ter os focos. O risco é de que o fogo 
atinja o Parque Nacional da Serra 
da Bodoquena. As aeronaves rea-
lizaram voos de reconhecimento 
para identifi car os novos focos. 

MEIO AMBIENTE 

Risco é repetir desastre de 2020
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. JONATHAN ODITHE PAULON DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF sob o 
n° 187.634.288-90, portador do RG n° 24294961-7 – SSP-SP, e o seu esposo, o Sr. SEAN DANIEL ODWYER, inglês, 
casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 073.918.551-97, portador do passaporte n° 520931482, emitido em 
13/02/2014, valido até 13/02/2024, ambos residentes e domiciliados na Road, n° 22, Ealing, Londres, W5 5HU, 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 das Borboletas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 2.406,71m²(dois mil, quatrocentos e seis metros e setenta e um decímetros quadrados), imóvel com 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.035.03.1400.0000.9 e 
sequencial n° 1.008617.0.  Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.310.510,86m e E 
273.858,84m; deste segue confrontando com a propriedade de LENIRA CASTELO DA SILVA, com azimute de 154°57'45" 
por uma distância de 51,00m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.310.464,65m e E 273.880,43m ; deste segue 
confrontando com a propriedade de RUA DAS BORBOLETAS , com azimute de 215°09'53" por uma distância de 33,17m, 
até o ponto M03, de coordenadas N 9.310.437,53m e E 273.861,32m ; deste segue com azimute de 222°24'43" por 
uma distância de 10,40m, até o ponto M04, de coordenadas N 9.310.429,85m e E 273.854,31m ; deste segue confrontando 
com a propriedade de DJANIRA MARIA DA SILVA , com azimute de 333°15'00" por uma distância de 69,90m, até o ponto 
M05, de coordenadas N 9.310.492,27m e E 273.822,85m ; deste segue confrontando com a propriedade de PALMIRA 
CASTELO DA SILVA LYRA , com azimute de 62°41'40" por uma distância de 40,51m, até o ponto M01,  teve início essa 
descrição.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 649.811,70. 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 a Sra. Djanira Maria da Silva, a Sra. Palmira Castelo da 
Silva Lyra, a Sra. Lenira Castelo 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, 13.07.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO - LI 

 
C R DA SILVA DERIVADOS DE PETRÓLEO, CNPJ: 31.941.732/0001-00, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação (LI) para um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na Rua Estrada Maria do 
Carmo da Silva, nº 01, Povoado Nova Esperança, Zona Rural, Município de Assú/RN. 
 

CLOVES RODRIGUES DA SILVA 
PPRROOPPRRIIÉÉTTÁÁRRIIOO  

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA Nº 0035 
 
C R DA SILVA DERIVADOS DE PETRÓLEO, CNPJ: 31.941.732/0001-00, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia 
nº 0035, com prazo de validade até 12/07/2023, em favor do empreendimento, Posto Revendedor de 
Combustíveis Líquidos, localizado na Rua Estrada Maria do Carmo da Silva, nº 01, Povoado Nova Esperança, 
Zona Rural, Município de Assú/RN. 
 

CLOVES RODRIGUES DA SILVA 
PPRROOPPRRIIÉÉTTÁÁRRIIOO  

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
POÇO: 
• Autorização para Teste de Operação (ATO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0058-RN, 
localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN, com prazo de validade até 02/01/2022. 
ACESSO: 
• Renovação de Licença Simplificada (RLS) para Acesso para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-
0036-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN, com prazo de validade até 
06/07/2024.  

Harvey David Gardner 
Diretor 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes 
licenças: 
POÇO: 
• Licença de Regularização de Operação (LRO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0023-RN, 
localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
• Licença de Operação (LO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0038-RN, localizado no 
Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
ACESSO: 
• Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso ao poço de Extração de Combustível 7-PML-31 (com 
destino EC PML) de 389 m, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 

Harvey David Gardner 
Diretor 

FEDERAÇÃO POTIGUAR DE KARATÊ SENSEI NOVINHO – CNPJ: 30.692.515/0001-60 
ENTIDADE OFICIAL FUNDADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2017 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E R R A T A  

Comunicamos que  por um lapso, não ocorreu a publicação da Reforma Estatutária,  de acordo com o artigo 22 §1 
e §2, mas houve a comunicação no quadro de avisos da Federação onde todos ficaram cientes e concordaram. 
 

Natal, 12 de julho de 2021 
 

Edilson Lima dos Santos 
Presidente  

Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/ME Nº 34.043.696/0001-55 – NIRE Nº 24.300.013.027 - 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária: I. Data, Hora e Local: Em 07/12/2020, às 10h30min, na sede social da Companhia, 
situada no município de Serra do Mel/RN, na Vila Espírito Santo, S/N Lote 02, Zona Rural. II. Convocação e Presença: Dispen-
sada a convocação, tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos ter-
mos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante do 
Livro de Registro de Presença de Acionistas. Presentes também os peritos responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação 
mencionado abaixo, em observância ao disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei das S.A. III Mesa: Presidente: Edgard Corrochano; e 
Secretário: Mario Harry Lavoura. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i)
Parcial da Echoenergia Participações S.A. e subsequente Incorporação do Acervo Cindido por Vila Alagoas II Empreendimentos 
e Participações S.A., Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A., Vila Espírito Santo II Empreendimentos e 
Participações S.A., Vila Espírito Santo III Empreendimentos e Participações S.A., Vila Espírito Santo IV Empreendimentos e 
Participações S.A. e Vila Espírito Santo V Empreendimentos e Participações S.A.”, celebrado em 07/12/2020 entre a administra-
ção da Companhia e a administração das seguintes companhias: (a) Echoenergia Participações S.A., uma sociedade por ações 
de capital fechado inscrita no CNPJ/ME nº 24.743.678/0001-22, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 1.663, 4º andar, Jardim Paulistano, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.491.190 (“Echoe-
nergia”); (b) Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 
34.109.311/0001-05, com sede no município de Serra do Mel/RN, no lote 2A, Vila Alagoas, Zona Rural, e com seus atos consti-
tutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.013.043 (“Vila Alagoas II”); (c) Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Par-
ticipações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.011.705/0001-26, com sede no município de Serra 
do Mel/RN, no lote 23, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 
24.300.012.985 (“Vila Espírito Santo II”); (d) Vila Espírito Santo III Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por 
ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.043.685/0001-75, com sede no município de Serra do Mel/RN, no lote 12, Vila Espírito 
Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.013.019 (“Vila Espírito Santo III”); 
(e) Vila Espírito Santo IV Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 
34.011.712/0001-28, com sede no município de Serra do Mel/RN, no lote 32, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos 
constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.012.993 (“Vila Espírito Santo IV”); e (f) Vila Espírito Santo V Empreendi-
mentos e Participações S.A., uma sociedade por ações de capital fechado CNPJ/ME nº 34.135.249/0001-26 com sede no muni-
cípio de Serra do Mel/SP, no lote 21, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob 
o NIRE 24.300.013.078 (“Vila Espírito Santo V” e, em conjunto com a Companhia, Vila Alagoas II, Vila Espírito Santo II, Vila Es-
pírito Santo III e Vila Espírito Santo IV, as “SPEs”) (o “Protocolo”), o qual estabelece os termos e condições da cisão parcial da 
Echoenergia, seguida da incorporação do respectivo acervo líquido cindido da Echoenergia (o “Acervo Cindido”) pelas SPEs; (ii) 

B70 SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S, CNPJ/ME nº 37.956.368/0001-38 e registrada no Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado do Ceará (“CRC-CE”) nº CE-002885/O-2, com sede em Fortaleza/CE, na Rua Vicente Li-
nhares, nº 500, sala 1309, (“Empresa Avaliadora”), como responsável pela avaliação do Acervo Cindido da Companhia que será 
vertido para as SPEs, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação, com base no balanço patrimonial da Compa-
nhia levantado em 31/10/2020 (“Laudo de Avaliação”); (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (iv) a proposta de cisão parcial 
da Echoenergia, com a subsequente versão de parte do Acervo Cindido para a Companhia e da parcela remanescente para as 
demais SPEs, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo (“Reorganização”); (v) o aumento do capital 
social da Companhia em decorrência da incorporação de parcela do Acervo Cindido (se aprovada), com a consequente alteração 
do caput do Artigo 5º de seu estatuto social; (vi) a ampla reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, com o intuito 

regras de governança corporativa exigidas nos termos da Instrução da Comissão dos Valores Mobiliários nº 578, de 30/08/2016, 
conforme alterada de tempos em tempos (“ICVM 578”), em razão da subscrição de ações da Companhia pelo Ipiranga Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia (“Ipiranga FIP”), caso a Reorganização seja devidamente aprovada; e (vii) a auto-
rização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e tomar todas as demais providências necessárias 
à implementação da Reorganização e das deliberações aprovadas na presente assembleia. V. Deliberações: Após discussão da 
ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) a aprovação do Protoco-
lo, elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 224 e 225 da Lei das S.A. e cuja cópia integra o Anexo I da presente 
ata; (ii) 
que será vertido para a Companhia e para as demais SPEs, bem como pela elaboração do respectivo Laudo de Avaliação; (iii) a 

que será vertido para a Companhia (“Acervo Incorporado”), e cuja cópia segue anexa ao Protocolo; (iv) a aprovação da Reorga-
nização, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo, de modo que a Companhia e as demais SPEs suce-
derão a Echoenergia em todos os direitos e obrigações exclusivamente relacionados ao Acervo Cindido absorvido por cada uma 
delas, sem qualquer interrupção das atividades atualmente exercidas pela Echoenergia; (v) o aumento do capital social da 

Corrochano, Liu Gonçalves de Aquino, Claudio de Araújo Ferreira, Lara Monteiro da Silva e Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva, 
nos termos dos boletins de subscrição que integram a presente ata como Anexos II, III, IV, V, VI e VII, respectivamente. Dessa 
forma, o caput do Artigo 5º do estatuto social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º – O ca-

-
tram pendentes de integralização.” (vi) a ampla reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, em virtude dos motivos 
acima descritos, o qual passa a vigorar na forma do Anexo VIII da presente ata; e (vii) a autorização para que os administradores 
da Companhia possam praticar todos os atos e tomar todas as demais providências necessárias à implementação da Reorgani-

representar a Companhia perante autoridades públicas federais, estaduais ou municipais, incluindo juntas comerciais, secretarias 
-

sárias. VI. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: 
Edgard Corrochano – Presidente; e Mario Harry Lavoura – Secretário. Acionista Presente: Serra do Mel Holding S.A. (neste ato 

Paulo/SP, 07/12/2020. Mesa: Edgard Corrochano - Presidente; Mario Harry Lavoura - Secretário. Acionista: Serra do Mel 
Holding S.A. Por: Edgard Corrochano - Cargo: Diretor Presidente; Por: Lara Monteiro da Silva - Cargo: Diretora.

Vila Espírito Santo III Empreendimentos e Participações S.A. CNPJ/ME Nº 34.043.685/0001-75 – NIRE Nº 24.300.013.019 
- Ata da Assembleia Geral Extraordinária: I. Data, Hora e Local: Em 07/12/2020, às 11h00min, na sede social da Companhia, 
situada no município de Serra do Mel/RN, na Vila Espírito Santo, S/N, no Lote 12, Vila Espírito Santo, Zona Rural. II. Convoca-
ção e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social 
da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme 
assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Presentes também os peritos responsáveis pela elabora-
ção do laudo de avaliação mencionado abaixo, em observância ao disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei das S.A. III. Mesa: Presi-
dente: Edgard Corrochano; e Secretário: Mario Harry Lavoura. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação do “Proto-

07/12/2020 entre a administração da Companhia e a administração das seguintes companhias: (a)

JUCESP sob o NIRE 
35.300.491.190 (“Echoenergia”); (b)
fechado CNPJ/ME nº 34.109.311/0001-05, com sede no município de Serra do Mel/RN, no lote 2A, Vila Alagoas, Zona Rurale 

JUCERN sob o NIRE 24.300.013.043 (“Vila Alagoas II”); (c) Vila Espírito Santo I 

JUCERN sob o NIRE 24.300.013.027 (“Vila Espírito Santo I”); (d)

Vila 
Espírito Santo II”); (e) -
do CNPJ/ME nº 34.011.712/0001-28, com sede no município de Serra do Mel/RN, no lote 32, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e 

Vila Espírito Santo IV”); e (f) Vila Espírito 

na JUCERN sob o NIRE 24.300.013.078 (“Vila Espírito Santo V” e, em conjunto com a Companhia, Vila Alagoas II, Vila Espírito 
Santo I, Vila Espírito Santo II e Vila Espírito Santo IV, as “SPEs”) (o “Protocolo

Acervo Cindido”) 
pelas SPEs; (ii) B70 SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S, CNPJ/ME nº 37.956.368/0001-38 e registrada 
no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará (“CRC-CE”) nº CE-002885/O-2, com sede em Fortaleza/CE, na Rua 
Vicente Linhares, nº 500, sala 1309, (“Empresa Avaliadora”), como responsável pela avaliação do Acervo Cindido da Companhia 

da Companhia levantado em 31 de outubro de 2020 (“Laudo de Avaliação”); (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (iv) a 
-

Reorganização”); 
(v) o aumento do capital social da Companhia em decorrência da incorporação de parcela do Acervo Cindido (se aprovada), com 

(vi) a ampla reforma e consolidação do estatuto social da 

Mobiliários nº 578, de 30/08/2016, conforme alterada de tempos em tempos (“ICVM 578
Ipiranga FIP”), caso a Reorganização seja 

devidamente aprovada; e (vii)

V. Deliberações
ressalvas: (i) a aprovação do Protocolo, elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 224 e 225 da Lei das S.A. e cuja 
cópia integra o Anexo I da presente ata; 

respectivo Laudo de Avaliação; (iii) 
Acervo Incorporado”), e cuja cópia segue anexa 

-

R$ 27.672.520,94 para R$ 27.947.386,94, resultando em um aumento, portanto, de R$ 274.866,00, mediante a emissão de 

-

Anexos II, III, IV, V, VI e VII, respectivamente. Dessa forma, o caput do Artigo 5º do estatuto social da Companhia passará a 
vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 

Anexo VIII da 

-
derais, estaduais ou municipais, incluindo juntas comerciais, secretarias federais, estaduais ou municipais, podendo promover 

Encerramento: Nada mais havendo a ser 

Mesa: Edgard Corrochano – Presidente; e Mario Harry 
Lavoura – Secretário. Acionista Presente: Serra do Mel Holding S.A. (neste ato representada por: Edgard Corrochano e Lara 

São Paulo/SP, 07/12/2020. Mesa: Edgard Corrocha-
no - Presidente; Mario Harry Lavoura - Secretário. Acionista: Serra do Mel Holding S.A. Por: Edgard Corrochano - Cargo: 
Diretor Presidente; Por: Lara Monteiro da Silva - Cargo: Diretora.

RIVALDO GOMES

Para Prouni, é preciso fazer Enem 

Inscrições para o 
Prouni começam 
nesta terça 13

Começam hoje, 13, e vão até 
sexta-feira 16 as inscrições 
para o Programa Universi-

dade para Todos (Prouni), do Mi-
nistério da Educação. O programa 
oferece bolsas de estudo, integrais 
e parciais (50%), em instituições 
particulares de educação superior, 
em cursos de graduação e sequen-
ciais de formação específi ca, a es-
tudantes brasileiros sem diploma 
de nível superior. 

O resultado da primeira cha-
mada está previsto para o dia 20 
de julho.   

Para concorrer às bolsas inte-
grais, o estudante deve comprovar 
renda familiar bruta mensal, por 
pessoa, de até 1,5 salário mínimo. 
Para as bolsas parciais (50%), a ren-
da familiar bruta mensal deve ser de 
até 3 salários mínimos por pessoa.

Somente poderá se inscrever 
no Prouni o estudante brasileiro 
que não possua diploma de curso 
superior e que tenha participado 
do Enem mais recente e obtido, no 
mínimo, 450 pontos de média das 
notas. Além disso, o estudante não 
pode ter tirado zero na redação.

As modalidades de participação 
são para os estudantes que tenham 
cursado todo o ensino médio na 
rede pública, ou na rede particular 
na condição de bolsista integral da 
própria escola; estudantes com defi-
ciência, neste caso, não é necessário 
ter cursado todo ensino médio na 
rede pública ou na rede particular 
na condição de bolsista integral da 
própria escola e, por fim,  professo-
res  da rede pública de ensino, no 
efetivo exercício do magistério da 
educação básica, integrantes de 
quadro de pessoal permanente de 
instituição pública. Nesse caso, não 
é necessário comprovar renda.

O candidato a bolsas do Prou-
ni não precisa fazer vestibular 
nem estar matriculado na institui-
ção na qual pretende se inscrever. 
Entretanto, é permitido às institui-
ções participantes do programa 
submeter os pré-selecionados a 
processo seletivo específi co, isen-
to de cobrança de taxa. Essa infor-
mação será dada ao candidato no 
momento da inscrição.

O processo seletivo do Prouni 
tem uma única etapa de inscrição. A 
inscrição, gratuita, é feita exclusiva-
mente pela internet.

OPORTUNIDADE
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Mas que imbecilidade é essa 
que domina grande parte 
do Brasil? Nem a seleção 

brasileira de futebol escapa do ra-
dicalismo partidário, das “análises” 
que misturam falta de competência 
dentro de campo com ideologias es-
querdistas e direitistas, enquanto o 
povo honesto dessa nação continua 
levando bem no “centrão”!

O povo de Cuba está aí, extrava-
sando seus sentimentos nas ruas. É 
apenas um dos exemplos que posso 
dar, como resultado dessa histeria 
política e partidária que ainda é ali-
mentada por grupos inconsequen-
tes, que não pensam na coletividade

Quer dizer que o Brasil perdeu 

para a Argentina por causa de pen-
samentos políticos do técnico Tite? 
Ou foi porque o jogo não foi trans-
mitido pela Globo, que perdeu o di-
reito da transmissão para o SBT, que 
apóia o governo federal em troca de 
verbas publicitárias? Quer dizer que 
o tal “país do futebol” se rendeu ao 
bolsonarismo, ao lulismo, ao idiotis-
mo?! Bola fora, Brasil! Gol contra!

É como se tivesse havido uma 
lavagem cerebral da qual poucos 
se livraram. Tudo vai para o cam-
po da politicagem, dos interesses 

grupais, numa grande suruba 
ideológica que vai cavando ainda 
mais a vala em que nossa nação 
tem sido jogada por anos, inde-
pendentemente de quem esteja no 
poder, pois aqui se valoriza mais o 
futebol, o carnaval, a maconheira-
da, as libertinagens, o desrespeito 
a valores familiares e éticos.

O Brasil precisa debater pro-
blemas, apontar soluções e lutar 
pela execução de políticas públi-
cas que ofereçam o mínimo de dig-
nidade ao povo, principalmente às 

pessoas mais carentes, que mor-
rem vítimas das balas perdidas e 
dos votos perdidos que damos a 
ladrões que assumem cargos legis-
lativos e executivos somente para 
roubar o dinheiro público.

Para onde os nossos “represen-
tantes” da esquerda e da direita nos 
levarão? Para citar apenas duas 
dessas peças: Bolsonaro foi depu-
tado por 28 anos. Nunca represen-
tou novidade na política. Ganhou, 
talvez, por ser o “menos pior” 
naquele momento. Lula, pelo que 

apontam investigações policiais e 
do Ministério Público Federal, foi 
o líder maior de uma organização 
criminosa que lascou o país em 
duas bandas: a dos miseráveis e a 
dos bandidos cada vez mais ricos. 
É nessas duas fi guras e nos seus 
aliado$ que devemos confi ar? 

Não é notícia falsa, não é pro-
duto de pesquisa manipulada, 
não é videozinho para ganhar 
curtidas e seguidores: o Brasil 
está a poucos passos de se trans-
formar numa Venezuela, numa 
Cuba ou, quem sabe, continuar 
também sendo o paraíso do jogo 
do bicho, que lava o dinheiro do 
tráfi co de drogas.

O culpado é Bolsonaro, Lula ou você?

RIVALDO GOMES

Agência do INSS com agendamento

I. Data, Hora e Local: Em 07/12/2020, às 11h30min, na sede social da Companhia, situada no município de Serra do Mel/RN, na 
Vila Espírito Santo, S/N, no Lote 21, Vila Espírito Santo, Zona Rural. II. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo 
em vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 
nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de 
Acionistas. Presentes também os peritos responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação mencionado abaixo, em observância 
ao disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei das S.A. III. Mesa: Presidente: Edgard Corrochano; e Secretário: Mario Harry Lavoura. IV. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i)

seguintes companhias: (a)
24.743.678/0001-22, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, Jardim Paulistano, 
e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.491.190 (“Echoenergia”); (b) Vila Alagoas II 

no município de Serra do Mel/RN, no lote 2A, Vila Alagoas, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados JUCERN sob o 
NIRE 24.300.013.043 (“Vila Alagoas II”); (c)
de capital fechado CNPJ/ME nº 34.043.696/0001-55, com sede no município de Serra do Mel/RN, no lote 02, Vila Espírito Santo, 
Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.013.027 (“Vila Espírito Santo I”); (d) Vila 

26, com sede no município de Serra do Mel/RN, no lote 23, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados 
na JUCERN sob o NIRE 24.300.012.985 (“Vila Espírito Santo II”); (e)

12, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.013.019 (“Vila Espírito 
Santo III”); e (f)
ME nº 34.011.712/0001-28, com sede no município de Serra do Mel/RN, no lote 32, Vila Espírito Santo, Zona Rural, e com seus atos 
constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24.300.012.993 (“Vila Espírito Santo IV” e, em conjunto com a Companhia, Vila 
Alagoas II, Vila Espírito Santo I, Vila Espírito Santo II e Vila Espírito Santo III, as “SPEs”) (o “Protocolo”), o qual estabelece os termos 

“Acervo Cindido”) pelas SPEs; (ii) B70 SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S, CNPJ/ME nº 37.956.368/0001-
38 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará (“CRC-CE”) sob o nº CE-002885/O-2, com sede em 
Fortaleza/CE, na Rua Vicente Linhares, nº 500, sala 1309, (“Empresa Avaliadora”), como responsável pela avaliação do Acervo 
Cindido da Companhia que será vertido para as SPEs, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação, com base no 
balanço patrimonial da Companhia levantado em 31/10/2020 (“Laudo de Avaliação”); (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (iv) a 
proposta de cisão parcial da Echoenergia, com a subsequente versão de parte do Acervo Cindido para a Companhia e da parcela 

Reorganização”); (v) o 
aumento do capital social da Companhia em decorrência da incorporação de parcela do Acervo Cindido (se aprovada), com a 
consequente alteração do caput do Artigo 5º de seu estatuto social; (vi) a ampla reforma e consolidação do estatuto social da 

Mobiliários nº 578, de 30/08/2016, conforme alterada de tempos em tempos (“ICVM 578
Ipiranga FIP”), caso a Reorganização seja 

devidamente aprovada; e (vii) a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e tomar todas as 

Deliberações
ressalvas: (i) a aprovação do Protocolo, elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 224 e 225 da Lei das S.A. e cuja 
cópia integra o Anexo I
Acervo Cindido da Echoenergia que será vertido para a Companhia e para as demais SPEs, bem como pela elaboração do 

R$ 131.777,00 o acervo líquido contábil que será vertido para a Companhia (“Acervo Incorporado”), e cuja cópia segue anexa ao 

Cindido absorvido por cada uma delas, sem qualquer interrupção das atividades atualmente exercidas pela Echoenergia; (v) o 
aumento do capital social da Companhia em decorrência da Reorganização ora aprovada, o qual passará dos atuais R$ 92.431.456,70 

Claudio de Araújo Ferreira, Lara Monteiro da Silva e Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva, nos termos dos boletins de subscrição 
que integram a presente ata como Anexos II, III, IV, V, VI e VII, respectivamente. Dessa forma, o caput do Artigo 5º do estatuto social 
da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação:  “Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e 

presente data, R$ 22.503.781,60 do capital social da Companhia ainda se encontram pendentes de integralização.” (vi) a ampla 
reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, em virtude dos motivos acima descritos, o qual passa a vigorar na forma 
do Anexo VIII da presente ata; e (vii) a autorização para que os administradores da Companhia possam praticar todos os atos e 

públicas federais, estaduais ou municipais, incluindo juntas comerciais, secretarias federais, estaduais ou municipais, podendo 
Encerramento: Nada mais havendo 

a ser tratado, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Edgard Corrochano – Presidente; e Mario Harry Lavoura 
– Secretário. Acionista Presente: Serra do Mel Holding S.A. (neste ato representada por: Edgard Corrochano e Lara Monteiro da 

(Página de assinaturas da ata da 
assembleia geral extraordinária da Vila Espírito Santo V Empreendimentos e Participações S.A., realizada em 07/12/2020, às 
11h30min) Mesa: Edgard Corrochano - Presidente; Mario Harry Lavoura - Secretário. Acionista: Serra do Mel Holding S.A. Por: 
Edgard Corrochano - Cargo: Diretor Presidente; Por: Lara Monteiro da Silva - Cargo: Diretora. Estatuto Social da Vila Espírito 
Santo V Empreendimentos e Participações S.a. Capítulo I - Da Denominação, Objeto, Sede e Prazo de Duração: Artigo 1º: A 
companhia tem a denominação de Vila Espírito Santo V Empreendimentos e Participações S.A. (a seguir designada 
simplesmente “Companhia

Art. 2º: A Companhia tem sua sede situada no Lote 21, 
Vila Espírito Santo, Zona Rural, no Município de Serra do Mel/RN, e seu foro jurídico na comarca da cidade de São Paulo/SP, 

assembleia geral. Art. 3º: A Companhia tem por objeto: (i) a exploração de atividades de produção, geração, transmissão, 
distribuição e comercialização de energia elétrica do parque eólico denominado “EOL Vila Espírito Santo V”; (ii) a comercialização 

Companhia, suas subsidiárias ou empresas nas quais a Companhia detém participação, nos termos da legislação aplicável 
subsequente; e (iii) a participação no capital de outras sociedades (empresárias ou não empresárias), com objeto social compatível 
com o(s) da Companhia, como sócia, acionista ou quotista, seja no Brasil e/ou no exterior. § Único: Para a consecução do objeto 
social, a Companhia poderá importar máquinas e equipamentos em geral, bem como quaisquer bens relacionados às atividades da 
Companhia. Art. 4º: A Companhia terá duração por prazo indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social, das Ações e Acordo de 
Acionistas: Art. 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$ 92.563.233,70, 

Companhia ainda se encontram pendentes de integralização. § 1: 
assembleia geral. § 2: 

debêntures e bônus de subscrição, nos termos previstos na legislação vigente. § 3: A Companhia, nos termos da lei, poderá adquirir 

4: Mediante deliberação e aprovação nesse sentido, a 
Companhia poderá receber adiantamentos para futuro aumento de capital de seus acionistas. § 5: É vedada a emissão de partes 

Art. 6º: A Companhia poderá aplicar 

assembleia geral, em observância ao disposto no artigo 44 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada de tempos em tempos 
(“Lei das S.A.”) e no presente estatuto social. Art. 7º: 

Capítulo III - Da Assembleia Geral: 
Art. 8º: A assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Compete à assembleia geral de acionistas deliberar sobre as 

matérias previstas na Lei das S.A., bem como sobre qualquer outra matéria que lhe seja submetida pela Diretoria. § 1: A assembleia 
geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência, por qualquer outro membro da Diretoria. O presidente 
da assembleia geral escolherá um dos presentes para secretariar os trabalhos. A assembleia geral será convocada por qualquer 
membro da Diretoria, ou ainda por qualquer acionista. § 2: 

votos, não sendo computados os votos em branco. § 3: Não obstante o disposto no § 2º acima, enquanto a Companhia tiver como 
Ipiranga FIP”), 

aprovação. Capítulo IV - Da Administração: Artigo 9º: A Companhia será administrada por uma Diretoria, estando seus membros 
 Art. 10º: A Diretoria será composta por, no mínimo 2 e no máximo 

 1: 
Os membros da Diretoria serão eleitos para um mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição. Os membros não reeleitos 
permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos. § 2: A investidura dos Diretores nos cargos far-se-á 
por termo lavrado no livro próprio. Art. 11º: 
outro Diretor. No caso de vacância, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela assembleia 
geral. Art. 12º: A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos 
necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade 
pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar documentos, 
escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar 
empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Com exceção 

os Diretores são responsáveis: (i) (ii) pela direção e administração dos 

(quando houver) e o Plano de Negócios da Companhia; (iii) por redigir os programas, projetos e regras operacionais da Companhia; 
e (iv) por resolver todas as outras matérias de sua competência. Art. 13º: A Diretoria manterá uma reunião anual, a qual ocorrerá 

 1: 
realizadas sempre que convenientes ou necessárias, bem como quando os interesses sociais assim o exigirem. § 2: 
extraordinárias serão convocadas por qualquer Diretor, por documento escrito, que poderá ser encaminhado, inclusive, via e-mail, 
com antecedência mínima de 05 dias úteis. § 3: 
o horário em que ocorrerá a reunião, bem como os assuntos a serem deliberados. A presença de todos os Diretores dispensa a 
convocação prévia da reunião. § 4: 
designado ou através de videoconferências, quando necessário. § 5: 
mediante carta, telegrama, e-mail, fax, etc., cujo voto será reproduzido em ata. Art. 14º: A Companhia será sempre representada, 
em todos os atos da seguinte forma: (i) por quaisquer 2 Diretores em conjunto; (ii) por qualquer Diretor ou procurador, para a prática 
de atos que envolvam exclusivamente a representação da Companhia em processos judiciais e/ou administrativos, inclusive para a 

 (iii) por um Diretor, em conjunto com um 
 (iv) 

nos termos do § 1º abaixo. § 1: 
terão prazo de validade limitado ao prazo máximo de um 1 ano, exceto: (i)
duração superior a um ano ou mesmo indeterminado; e/ou (ii)

equivalente à vigência dos respectivos instrumentos para os quais forem outorgadas. § 2: A assembleia geral poderá autorizar 
expressamente a prática de outros atos que vinculem a Companhia por apenas um dos membros da Diretoria ou um procurador, ou 
ainda, pela adoção de critérios de limitação de competência, restringir, em determinados casos, a representação da Companhia a 
apenas um Diretor ou um procurador. Art. 15º: Quaisquer atos de qualquer Diretor da Companhia, funcionário ou procurador que 

expressamente proibidas, e devem ser consideradas nulas e inoperantes. Capítulo V - Exercício Social e Distribuição de 
Resultados: Art. 16º: O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 
31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial e as 

 Único: 
anualmente, por auditor independente, devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Art. 17º: Do resultado 
apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o 
imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa 
ordem. Art. 18º: 

Art. 19º: Do saldo restante, 

decidir de outra forma, inclusive pela retenção de todo o lucro da Companhia. Art. 20º: O saldo remanescente terá a destinação 
deliberada pela assembleia geral ordinária. Capítulo VI - Disposições Gerais: Art. 21º: A Companhia entrará em liquidação nos 
casos previstos em lei ou por deliberação da assembleia geral, mediante deliberação de acionistas representando a maioria absoluta 

 Art. 22º: Os casos 

vigentes. Art. 23º: A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal (se instalado) obrigam-se a 
resolver, por meio de arbitragem a ser administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
(“Câmara”), toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, 

nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, pelo Banco Central do Brasil – BCB e pela CVM, bem como nas 
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, de acordo com o regulamento de arbitragem da 
Câmara (“Regulamento”) e o disposto na Lei n° 9.307, de 23/09/1996, conforme alterada de tempos em tempos (“Lei de Arbitragem”). 
§ 1: O tribunal arbitral será composto de 3 árbitros, 1 dos quais será nomeado pela(s) parte(s) requerente(s) e 1 pela(s) parte(s) 
requerida(s). A Companhia não nomeará árbitros, mas participará da arbitragem na medida estritamente necessária para que as 

arbitral, será escolhido pelos 2 árbitros então nomeados pelas partes. Caso, nos termos do Regulamento: (i) os árbitros já nomeados 
não escolham o 3° árbitro, por qualquer razão; ou (ii) qualquer das partes deixe de nomear o árbitro que lhe caberia indicar, os 
árbitros pendentes de nomeação serão indicados pelo presidente da Câmara, nos termos do Regulamento. Na hipótese de 
procedimentos envolvendo 3 ou mais partes que não possam ser reunidas em blocos de requerentes e/ou de requeridos, todas as 

Nesse caso, o 3° árbitro, que atuará como presidente do tribunal arbitral será escolhido pelos árbitros nomeados pelas partes dentro 
de 15 dias a partir da aceitação do encargo pelo último árbitro ou, caso isso não seja possível por qualquer motivo, pelo presidente 
da Câmara. Caso as partes não nomeiem conjuntamente os 2 árbitros, todos os membros do tribunal arbitral serão nomeados pelo 
presidente da Câmara, nos termos do Regulamento, que designará um deles para atuar como presidente. § 2: A sede da arbitragem 
será a cidade de São Paulo/SP, na República Federativa do Brasil. O idioma da arbitragem será o português. A arbitragem será 

conforme o caso, e seus cessionários e sucessores a qualquer título. § 3: Antes da constituição do tribunal arbitral, as partes poderão 

poderão ser poderão ser pleiteadas e propostas, à escolha do interessado, na comarca onde estejam o domicílio ou os bens de 
qualquer das partes, ou na comarca de São Paulo/SP. § 4: A partir da constituição do tribunal arbitral, todas as medidas cautelares 
ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente ao tribunal arbitral, o qual deverá se pronunciar no sentido de manter, revogar ou 

não será considerado uma renúncia aos direitos previstos nesta cláusula ou à arbitragem como o único método de solução de 
controvérsias entre as partes. § 5: Até a assinatura do termo de arbitragem, o presidente da Câmara poderá, a pedido das partes, 
determinar a consolidação de procedimentos arbitrais simultâneos em curso na própria Câmara, fundados neste ou em qualquer 
outro instrumento, desde que os procedimentos possuam mesmo objeto ou mesma causa de pedir. Após a assinatura do termo de 

anteriormente tomada pelo presidente da Câmara. A competência para consolidação será do primeiro tribunal arbitral constituído, e 
sua decisão será vinculante a todas as partes. § 6: 
partes arcará com o seu pagamento, ou em que proporção serão repartidos tais encargos entre as partes da arbitragem, respeitado 
o princípio da sucumbência. Art. 24º: É garantido qualquer acionista o acesso a contratos celebrados pela Companhia com partes a 
ela relacionadas, incluindo seus acionistas e administradores, bem como a acordos de acionistas e programas de opção de aquisição 

Art. 25º: Em caso de abertura de seu capital e obtenção 
de registro de companhia aberta na categoria A, a Companhia obriga-se a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de 
entidade administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança 
corporativa previstas na Instrução CVM n° 578, de 30/08/2016,conforme alterada de tempos em tempos. 

Vila Espírito Santo V Empreendimentos e Participações S.A. CNPJ/ME Nº 34.135.249/0001-26 – NIRE Nº 24.300.013.078
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

INSS vai atender 
na agência quem 
não consegue usar 
135 e aplicativo

O INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) iniciará nesta 
quinta-feira 15 o agendamento 

para o atendimento nas agências da 
Previdência de segurados que preci-
sam de serviços que não podem ser 
realizados a distância, pelo telefone 
135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

O serviço, chamado atendimen-
to especializado, é voltado para o 
público que não estava conseguindo 
atendimento presencial devido à pan-
demia de Covid-19, que levou o órgão 
a restringir o acesso aos postos para a 
execução de tarefas específi cas, como 
o cumprimento de exigência (entrega 
de documentos) e perícias médicas.

Um dos serviços listados como 
disponíveis nas agências é, justa-
mente, a “impossibilidade de infor-
mação ou de conclusão da solicita-
ção pelos canais remotos”. 

Para agendar o serviço, o cidadão 
deve ligar para o telefone 135. O aten-
dente analisará a solicitação do usuário 
e, se a situação se enquadrar nos casos 
listados na Portaria 908, publicada nes-
ta segunda-feira 12  no Diário Ofi cial da 
União, o agendamento será realizado.

Esse agendamento também pode-
rá ser feito diretamente nas agências, 
para uma data próxima, nos casos em 
que o cidadão não tenha condições de 
fazer o pedido pelo telefone 135.

FINANÇAS
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Pesquisa mostra que quase 100% das 
escolas suspenderam aulas presenciais
Segundo pesquisa publicada pelo 

Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), 99,3% das escolas 
brasileiras suspenderam as ativida-
des presenciais durante a pandemia 
de covid-19.

O estudo, chamado Resposta 
Educacional à Pandemia de Covid-19 
no Brasil, aponta que pouco mais 
de 53% das escolas públicas conse-
guiram manter o calendário letivo 
original para 2020. No ensino priva-
do, cerca de 70% das escolas conse-
guiram manter a previsão de 2020  
inalterada.

“Os resultados, de caráter censi-
tário, podem auxiliar o Ministério de 
Educação e os secretários estaduais 
e municipais de ensino na tomada 

assertiva de decisões. É este o papel 
do Inep: gerar  informações relevan-
tes para o planejamento de ações de 
enfrentamento e política educacio-
nais”, disse Danilo Dupas, presidente 
do Inep.

O levantamento foi realizado en-
tre fevereiro e maio de 2021, com a 2ª 
etapa do Censo Escolar 2020. Segun-
do o (Inep), os dados aferidos serão 
fundamentais para a compreensão 
das consequências da pandemia no 
sistema educacional brasileiro. 

A pesquisa reúne dados sobre os 
impactos e as respostas educacionais 
decorrentes da pandemia de co-
vid-19. Para isso, o Inep desenvolveu 
um formulário específi co para cole-
tar informações sobre a situação e 
as estratégias adotadas pelas escolas 

durante o ano letivo de 2020.
Uma das funções do estudo será 

apoiar decisões de gestores estaduais 
e ajudar na elaboração das diretrizes 
de biossegurança para o retorno às 
aulas presenciais, afi rmou o secretá-
rio de Educação Básica do Ministério 
da Educação, Mauro Luiz Rabelo. 
“A partir dessa iniciativa, foram des-
tinados mais de R$ 672 milhões às 
escolas para a aquisição de insumos 
no retorno às atividades presenciais.”

Somadas a rede pública e priva-
da, 94% das escolas brasileiras res-
ponderam ao questionário por meio 
do Censo Escolar. “É uma cobertura 
que nos permite chegar a um nível de 
informações muito relevante”, afi r-
mou o diretor de Estatísticas Educa-
cionais do Inep, Carlos Sampaio.

Apandemia de covid-19 contri-
buiu para o agravamento da 
fome em todo o mundo. É o 

que aponta o relatório anual O Estado 
da Segurança Alimentar e Nutrição 
no Mundo, divulgado ontem, 12,  pela 
Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura (FAO). 
De acordo com o estudo, em 2020, 
entre 720 milhões e 811 milhões de 
pessoas passaram fome em todo o 
mundo. Segundo o documento, desse 
total, mais de 118 milhões de pessoas 
começaram a passar fome no ano 
passado em razão da pandemia.

O relatório informa que, entre 
as pessoas que começaram a passar 
fome no ano passado, 14 milhões vi-
vem na América Latina e no Caribe. 
Na África, o número dos que come-
çaram a passar fome aumentou em 
46 milhões em relação ao observado 
em 2019. Na Ásia, foram 57 milhões de 
pessoas a mais em comparação com o 
apurado em 2019.

O combate à desnutrição e à má 
nutrição, em todas as suas formas, 
continua sendo um desafi o, diz o estu-
do da FAO, ao informar que, em todo 
o mundo, cerca de 30% das mulheres 
de 15 a 49 anos padecem de anemia 
e que a maioria das crianças desnu-

tridas com menos de 5 anos vive na 
África e na Ásia. Essas regiões são o 
lar de nove em cada 10 crianças com 
atraso de crescimento, nove em cada 
10 com peso abaixo do previsto para 
a idade e de sete em cada 10 com ex-
cesso de peso. A maioria das crianças 
desnutridas vive em países afetados 
por múltiplos fatores, como confl itos 
internos, desastres ambientais, crises 
econômicas, destaca o relatório.

O estudo da FAO ressalta ainda 
que o número de pessoas subalimen-
tadas está aumentando, o progresso 
em relação ao atraso do crescimento 
infantil diminuiu e o sobrepeso e a 
obesidade em adultos aumentaram 
tanto nos países ricos quanto nos paí-
ses pobres. O documento diz também 
que a situação poderia ter sido pior se 
diversos países não tivessem adotado 
medidas de proteção social, como o 
pagamento de auxílio emergencial.

“O efeito da pandemia covid-19 
em 2020 ainda não pode ser total-
mente quantifi cado, mas estamos 
preocupados que muitos milhões de 
crianças menores de 5 anos tenham 
sido afetadas por nanismo (149,2 mi-
lhões), defi nhamento (45,4 milhões) 
ou acima de peso (38,9 milhões). A 
desnutrição infantil continua a ser 
um problema, especialmente na Áfri-
ca e na Ásia. A obesidade em adultos 
continua a aumentar, sem sinais de 
mudança de tendência global ou re-
gional”, diz o documento da FAO. De 
acordo com o relatório, o esforço para 
erradicar a desnutrição em todas as 
suas formas foi prejudicado, inclusive 
em razão dos efeitos negativos sobre 

os hábitos alimentares durante a pan-
demia.

“Em termos de saúde, a interação 
entre a pandemia, a obesidade e as do-
enças não transmissíveis relacionadas 
à alimentação mostrou que é urgente 
garantir o acesso a dietas saudáveis e 
acessíveis para todos”, diz o relatório.

Elaborado em conjunto com o 
Fundo Internacional de Desenvolvi-
mento Agrícola (FIDA), Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Uni-
cef), Programa Alimentar Mundial 
(PAM) e a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o documento alerta 

ainda para o fato de que, com base na 
tendência atual, o mundo não deve 
cumprir a meta de acabar com a fo-
me até 2030. De acordo o relatório, a 
fome mundial diminuirá lentamente 
para menos de 660 milhões em 2030. 
O número, entretanto, é superior em 
30 milhões a mais de pessoas do que o 
esperado até 2030, o que aponta para 
a existência de efeitos duradouros da 
pandemia na segurança alimentar do 
mundo.

Para combater esse cenário, a FAO 
diz que os governos devem, entre ou-
tros pontos, fortalecer a capacidade 

econômica das populações mais vul-
neráveis; promover intervenções ao 
longo das cadeias de abastecimento 
de alimentos para reduzir o custo de 
alimentos nutritivos; combater a po-
breza e as desigualdades estruturais; 
fortalecer os ambientes alimentares 
e promover mudanças no comporta-
mento do consumidor para a promo-
ção de hábitos alimentares com efei-
tos positivos na saúde humana e no 
meio ambiente; além de investir na 
integração de políticas humanitárias, 
de desenvolvimento e construção da 
paz em áreas afetadas por confl itos.

CORONAVIRUS | No ritmo 
atual, planeta não deve 
cumprir objetivo de 
erradicar a fome até o fim 
da década, diz relatório da 
ONU

Combate à desnutrição e má nutrição também é desafio, diz relatório Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)

Pouco mais de 53% das escolas públicas conseguiram manter calendário letivo original

Pandemia empurrou mais 118 mi
de pessoas para a fome no mundo 

RAUL SPINASSÉ

DIVULGAÇÃO

EDUCAÇÃO 
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QUEDA DE CABELOS PÓS-COVID

SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Muitas pessoas vêm reclamando 
que após ter tido a covid, houve uma 
queda imensa dos cabelos, mesmo 
depois de meses após a recuperação. 
É muito normal cair vários fi os de 
cabelo por dia, eles estando em seu 
ciclo fi nal (a fase telógena). E, quan-
do cai um volume maior nesse ciclo, 
denominamos de efl úvio telógeno.

Os estudo ainda não são su-
ficientes, mas como esta queixa 
vem sendo bastante comum nos 
pacientes pós covid, pesquisado-
res vêm investigando a relação. E, 
3 estruturas possíveis foram ex-
postas para tentar explicar como 
a infecção por covid-19 poderia 
provocar o eflúvio telógeno.

   Aumento das citocinas pró-
-inflamatórias, o que possivelmen-
te pode estar relacionado a um 
risco maior dos cabelos mesmo 
na fase de seu ciclo final, devido ao 
estado pró-inflamatório.

   Formação de microtrom-
bos, que podem obstruir o su-
primento sanguíneo do folículo 
piloso.

  Defi ciências nutricionais: 
zinco, vitamina D

OBS.: lembrar que o organismo 
nunca prioriza os micronutrientes 
para anexos cutâneos (cabelos, 
pele e unhas). Isso signifi ca que se 
está faltando nutrientes para pro-
cessos biológicos vitais, não vai ter 
o sufi ciente para os nutrientes para 
os anexos.

QUAL A RELAÇÃO ENTÃO DO COVID-19 
COM A QUEDA IMENSA DOS CABELOS?

» NOTÍCIA RUIM:

» NOTÍCIA BOA:

Pode levar até 18 meses para que a espessura do 
cabelo volte ao normal.

Estratégias nutricionais para correção de defi ci-
ências nutricionais e modulação da infl amação e do 
estresse oxidativo podem auxiliar no tratamento de 
Efl úvio Telógeno.

Zinco, biotina, vitamina D ferro, vitaminas A, C, E, 
complexo B, ácido fólico, silício, magnésio e aminoá-
cidos de queratina, peptídeos de colágeno, e compos-
tos bioativos anti-inflamatórios e antioxidantes são 
importantes para o tratamento do eflúvio telógeno.

 ATENÇÃO! Procure 
uma nutricionista e 

faça sua dieta voltada 
para suas necessidades. 

Muito importante!

Apesar das críticas do público e 
até da suspensão por sua pro-
dutora, DJ Ivis, 30, ganhou mais 

de 250 mil seguidores no Instagram 
após ter vídeos espancando a ex-mu-
lher, Pamella Holanda, 27, divulgados 
nas redes sociais.

O músico, que tinha no último 
sábado, 10, 723 mil seguidores em seu 
perfi l, chegou a 984 mil na manhã des-
ta segunda-feira 12. Apenas nas últimas 
horas, esse número começou a cair, e 
chegava 973 mil no fi nal da tarde.

Paraibano, DJ Ivis é produtor, can-
tor, compositor e tecladista, e fi cou 
conhecido como astro da pisadinha. 

Ele emplacou recentemente hits como 
“Volta Bebê, Volta Neném”, “Não Pode 
se Apaixonar” e “Volta Comigo BB”.

No domingo 11, no entanto, a ar-
quiteta e infl uenciadora digital Pamella 
Holanda, ex do cantor, publicou em 
seus stories uma sequência de vídeos 
em que ele aparece dando socos, tapas 
e empurrões nela.

Diante das imagens, muitos fa-
mosos declararam apoio a Holanda. 
Após a exposição das imagens, DJ Ivis 
foi afastado de todos os compromissos 
profi ssionais pela produtora Vybbe, 
responsável pelo gerenciamento da 
carreira dele.

A cantora Pabllo Vittar, 27, 
anunciou nesta segunda-feira 
12 que irá retornar aos palcos 

internacionais e confi rma que irá rea-
lizar uma turnê passando pelos Esta-
dos Unidos e Europa em 2022. Shows 
no Brasil e na América Latina deverão 
ser anunciados nos próximos meses.

A artista teve a agenda de shows 

paralisada devido à pandemia do co-
ronavírus e afi rmou que só voltaria a 
fazer apresentações presenciais com 
a população vacinada, por isso as da-
tas da América Latina serão estabele-
cidas conforme o avanço do controle 
para com a Covid-19 e imunização 
da população.

Recentemente, a artista lançou 
seu quarto álbum, chamado “Bati-
dão Tropical”. O trabalho tem infl u-
ências de ritmos do norte e nordeste 
e fez com que Vittar entrasse no 
ranking mundial de maiores estreias 
do Spotify, ao lado de nomes como os 
dos americanos Tyler, Th e Creator e 

Doja Cat.
O novo álbum da cantora, “Bati-

dão Tropical”, aparece na sexta po-
sição. A lista foi compartilhada pelo 
Spotify Charts dia 28 de junho e diz 
respeito aos álbuns que foram lança-
dos no fi nal de semana dos dias 26 e 
27. Não há outros brasileiros na lista.

Na mesma plataforma de áudio, 
todas as músicas do álbum entraram 
no top 50 de músicas mais tocadas. 
Com isso, “Batidão Tropical” se tor-
nou a maior estreia de um álbum 
brasileiro no Spotify Brasil em 2021, 
perdendo apenas uma posição entre 
todos os álbuns do mundo todo.

MÚSICA |  Ainda não há 
datas para shows no 
Brasil e América Latina

Pabllo Vittar anuncia turnê 
internacional para 2022

DJ Ivis ganha mais de 250 mil seguidores 
no Instagram após vídeos agredindo ex
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Como referências do forró, “Batidão 
Tropical” se tornou a maior estreia de 
um álbum brasileiro no Spotify Brasil

Vídeos que mostravam o artista espacando a esposa viralizaram nas redes sociais, gerando muita comoção entre artistas a. carreiraa dele.
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Áries, meu consagrado, a Lua migra pra sua Casa do Trabalho 
e uma energia de responsabilidade e organização deve ditar 
seu serviço. Mas pode  car procurando pelo em ovo e querer 
que tudo seja do jeito, aí corre o risco de criticar o outros com 
aquela delicadeza de um elefante em loja de porcelanas.

Libra, meu consagrado, a Lua inicia o rolê na temível Casa 
12, e não precisa ser bidu pra saber que é a parada é tensa 
e você que lute! A  nal, seu signo corre o risco de  car mais 
retraído, nervoso e com a autoestima nas profundezas da 
terra, podendo se sentir inferior aos outros.

Touro, meu cristalzinho, a Lua embarca no seu paraíso astral e 
tudo indica que o seu signo vai  car numa boa todo mundo, 
prestativo, cauteloso e num clima paz e amor. Deve assumir 
mais responsabilidades e mostrar seu lado prático, porém 
tende a focar em todos os detalhes pra que tudo saia certinho.

Sua terça começa com uma vibe boa com os amigos, 
parceiros e conhecidos, escorpica. A Lua embarca na 
sua Casa das Amizades e seu signo tende a  car mais 
prestativo e ajudar quem precisa – ou pode ganhar 
um help de alguém próximo.

Com a entrada da Lua em Virgem logo no início 
do dia, seu signo deve  car reservado, sem querer 
se exibir ou tirar o brilho de ninguém, pelo menos 
não de propósito.

Tudo indica que irá se interessar mais pela sua 
pro  ssão, podendo assumir mais responsabilidades 
e ser mais prestativa(o) com os coleguinhas. Tudo 
isso graças à energia poderosa da Lua, que inicia o 
rolê na sua Casa da Carreira bem de manhãzinha.

No início do dia, a Lua migra pra sua Casa da 
Comunicação e deixa o seu signo mais perfeccionista, 
minucioso e preocupado. Você não tende a  car se 
exibindo, mas deve agir igual àquele personagem de A 
Praça é Nossa e explicar tudo nos mínimos detalhes.

A Lua migra para Virgem logo no início do dia e 
traz senso prático, responsabilidade e organização, 
o que tende a bene  ciar quem estuda, sobretudo 
em curso superior, ou trabalha na área de ensino.

Se depender dos astros, os humilhados serão 
exaltados, leoninos! Logo de manhãzinha a Lua 
começa o rolê na sua Casa da Fortuna e manda 
avisar que há sinal de mudanças na sua conta 
bancária.

Tô vendo aqui, aquarianos, que há sinal de transformações. 
É que a Lua começa o passeio em Virgem e traz uma 
energia de praticidade, prudência e perfeccionismo. 
Aí você tende a prestar mais atenção aos detalhes e se 
preocupar com coisinhas que nem ligava antes.

Meninos e meninas de Virgem, a Lua embarca no seu 
signo e destaca o seu jeito de ser. Talvez seu humor  que 
instável e bata nervosismo, mas logo passa. Você tende a 
mostrar praticidade em suas tarefas, porém pode agir com 
perfeccionismo e preocupação exagerada com miudezas.

Alô, alô, Peixes! Se depender da Lua, que entra na sua 
Casa dos Relacionamentos logo de manhãzinha, seu 
signo estará mais prestativo e sensível às necessidades 
dos outros. Mas, porém, entretanto, todavia, você corre o 
risco de perder popularidade se  car criticando as pessoas.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
Silvio Santos pediu para 

cancelar o estúdio. Não voltará 
a gravar seu programa nesta 

terça. Está em processo 
bem acelerado a escolha 
dos participantes de “A 

Fazenda13”... ... Estreia em 
14 de setembro, mas todos, 

entre titulares e reservas, serão 
con  nados já no  nal de agosto.

Por outro lado, a Record 
intensi  cou as chamadas do 

reality show “Ilha Record”, que 
estreia dia 26. Interessante 

como as empresas de streaming 
têm procurado cada vez mais 

a TV aberta para anunciar 
lançamentos, preços de assinatura 

e outros do gênero... ... É 
só mais um reconhecimento 
da imprescindibilidade deste 

recurso. Movimentando 
diferentes artistas em sua 

programação, o SBT lembra 
que as “pegadinhas” estão 

completando 40 anos no Brasil.

Vale destacar
Leandro e Leonardo, nesta 

primeira vez no “Domingão”, já co-
meçavam a vender discos, mas o 
programa lembrou do começo, en-
quanto eles cantavam na praça e o 
tio deles, para ajudar, fi cava andan-
do na praça e oferecendo o primeiro 
CD da dupla.

Foi neste momento que os dois 
viraram de costas e não seguraram 
a emoção.

Muito estranho
Em toda essa confusão do Sikêra 

Jr., que deve ser intimado a depor 
por fala homofóbica, estranha-se o 
envolvimento do superintendente 
de jornalismo da Rede TV!, Franz 
Vacek, nesta questão.

O programa “Alerta Nacional” 
é realizado pela TV A Crítica de 

Manaus, que tem uma diretora de 
jornalismo. Nada do que ali é dito ou 
mostrado passa por São Paulo. 

Em casa
Autor de “Salve-se Quem Pu-

der”, Daniel Ortiz, já devidamente 
vacinado com as duas doses contra 
a Covid-19, chega de Portugal nesta 
quarta-feira para acompanhar os 
últimos capítulos da novela.

Só não decidiu ainda se no Rio, 
ao lado de alguns atores, ou em São 
Paulo. 

Caminhos
De acordo com informações in-

ternas, a Globo está em tramitação 
burocrática para atualizar a classifi -
cação indicativa do “Xou da Xuxa” – 
segunda temporada, sob direção de 
Marlene Mattos.

Duas possibilidades em estudo: 
reprises no canal Viva ou disponibi-
lização no Globoplay.

Certo é que...
Em qualquer uma dessas hipó-

teses, Viva ou Globoplay, só será in-
serido o conteúdo do “Xou da Xuxa”, 
as interações de palco, games, entre-
vistas, musicais etc.

Sem os desenhos animados.

Apoio
Enquanto Rodrigo Faro se recu-

pera da Covid-19, Adriane Galisteu, 
conforme antecipado, dará um 
apoio ao apresentador nas grava-
ções do “Hora do Faro”.

Um trabalho iniciado sábado 
passado e que já será levado ao ar 
neste próximo domingo.

(crédito Edu Moraes)

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

A verdadeira história do “Arquivo Confi dencial”
Muito se falou, nesses últi-

mos dias, que a Globo registrou 
ou teria renovado a marca “Ar-
quivo Confi dencial”.

Não existem ainda informa-
ções se voltará a usá-la ou não.

Mas poucos conhecem a ver-
dadeira história da criação deste 
quadro, um dos maiores sucessos 
do “Domingão do Faustão” em 
seus quase 33 anos de história.

João Brás, na oportunidade 
diretor da TV Globo em Goiânia, 
pediu que Fausto Silva desse um 
“alô” para o aniversário da cidade, 
lembrando que os ainda inician-
tes Leandro e Leonardo seriam 

os seus convidados naquele dia.
Detto Costa, na direção do 

programa, armou uma situação 
para que fosse mostrado onde os 
dois moravam, o que comiam e 
outras particularidades, até o ca-
so de um tio que fi cava rodando 
a praça enquanto eles cantavam. 
Os cantores, emocionados, desa-
baram a chorar.

Ali nascia o consagrado e imi-
tado “Arquivo Confi dencial”, que 
em todos esses anos se dedicou 
a mostrar o lado humano dos 
artistas.

Esta é a verdade sobre ele. A 
única.

JOSÉ CARLOS NERY
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PATROCÍNIO: APOIO: REALIZAÇÃO:APOIO:

A Federação Internacional de 
Voleibol (FIVB, na sigla em 
inglês) divulgou nesta segun-

da-feira a tabela do torneio de vôlei 
de praia dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020. A maioria dos confron-
tos envolvendo duplas brasileiras 
na primeira fase será nos fi nais de 
noite, entre 21 horas e 23 horas, ou 
pela manhã, entre 9 horas e 10 horas 
- sempre no horário de Brasília.

Ágatha e Duda, que estão no 
Grupo C, estreiam no próximo dia 23 
contra Gallay/Pereyra, da Argentina, 
às 23 horas. O segundo compromisso 
da dupla será contra Wang/X.Y.Xia, da 
China, às 10 horas do dia 27. As atuais 
campeãs brasileiras encerrarão a fase 
de grupos contra Bansley/Brandie, do 
Canadá, no dia 29, às 9 horas.

Pelo Grupo D feminino, Ana 
Patrícia e Rebecca começam a ca-
minhada olímpica no dia 25 contra 

Makokha/Khadambi, do Quênia, às 
23 horas. Em seguida, no dia 27, jo-
gam contra Graudina/Kravcenoka, 
da Letônia, às 23 horas. O último 
jogo das brasileiras na primeira fase 
será no dia 30, às 21 horas, contra 
Claes/Sponcil, dos Estados Unidos.

Na chave masculina, Alison e 
Álvaro Filho jogam contra Azaad/
Capogrosso, da Argentina, pela pri-
meira rodada do Grupo D, no dia 23, 
às 22 horas. Eles voltam à quadra à 
meia noite do dia 27 contra Lucena/
Dalhausser, dos Estados Unidos. Para 
fechar a participação na primeira fase, 
medem forças com Brouwer/Meeuw-
sen, da Holanda, às 10 horas do dia 29.

No Grupo E masculino, Evandro 
e Bruno Schmidt abrem a partici-
pação no torneio contra os primos 
chilenos Estaban e Marco Grimalt, 
às 23 horas do dia 24. Na segunda ro-
dada eles terão pela frente os marro-
quinos Abicha e Elgraoui, no dia 27, 
às 3 horas. E, para encerrar a fase de 
grupos, jogam contra Bryl/Fjalek, da 
Polônia, no dia 30, às 9 horas.

No regulamento do torneio 
olímpico de vôlei de praia, as 24 du-
plas de cada naipe são divididas em 

seis grupos de quatro times cada. Os 
dois primeiros de cada grupo, bem 
como os dois melhores terceiros 
avançam para as oitavas de fi nal. As 
outras quatro duplas em terceiro na 
primeira fase jogam uma repesca-
gem pelas duas vagas restantes.

A fase eliminatória acontece a 
partir do dia 1.º de agosto até o en-
cerramento da competição. A fi nal 
feminina está marcada para o dia 6 
e a masculina para o dia 7.

FIVB revela tabela de jogos do vôlei de 
praia em Tóquio; Brasil estreia no dia 23

Seleção masculina chega 
à Sérvia para preparação 

OLIMPÍADAS | Ágata e Duda 
enfrentam dupla argentina 
no início da caminhada 
olímpica

  FIVB

FUTEBOL

A seleção brasileira de futebol 
masculino que representará 
o Brasil nos Jogos de Tóquio 

está na Sérvia. No país europeu, o 
técnico André Jardine prepara a equi-
pe para o megaevento esportivo que 
terá sua cerimônia de abertura no dia 
23 de julho. Nesta segunda-feira 12, 
quem concedeu entrevista coletiva 
foi o zagueiro Nino, do Fluminense.

O defensor do Tricolor das La-
ranjeiras espera uma disputa em alto 
nível em Tóquio: “O nível da compe-
tição será elevado. Temos nomes co-
nhecidos mundialmente em todas as 
seleções, inclusive a nossa, que vem 
muito forte. Então tem tudo para ser 

uma competição especial, de alto ní-
vel, e temos nos preparado para isso”.

Para alcançar um bom resultado 
na Olimpíada, Nino acredita que a 
presença do experiente lateral Daniel 
Alves, de 38 anos, será muito impor-
tante. “[Ele] é um líder e um cara sem-
pre aberto ao diálogo”.

O grupo do Brasil fi cará comple-
to na próxima quinta-feira 15, com a 
chegada de Douglas Luiz e Richarli-
son. No mesmo dia a equipe coman-
dada por André Jardine enfrenta os 
Emirados Árabes em partida amis-
tosa. Será o último teste antes da es-
treia nos Jogos de Tóquio, no dia 22 a 
partir das 8h30 (horário de Brasília).Dobradinha do Brasil no pódio

Gurpo que representará o Brasil nos Jogos 
de Tóquio fica no país europeu, enquanto 
faz últimos ajustes para evento mundial 


