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Governadora Fátima falará 
sobre energias renováveis 
em Conferência da ONU
POLÍTICA. 3 |  Governadora do Rio Grande do Norte foi a única chefe do Poder 
Executivo estadual no Brasil a ser convidada para participar da 26ª Conferência das 
Nações Unidas, em Glasgow, na Escócia. Ela integrará a mesa “Gênero, Pobreza 
e Transição Energética”, na principal cúpula da ONU sobre questões climáticas

Brasil disputará pela 1ª vez final 
do Mundial de Ginástica Rítmica
ESPORTES. 16 | Curitibana Bárbara Domingos colocou o País, pela primeira vez na história, em 
uma final individual geral da competição, no Japão, ao totalizar 69,800 nos quatros aparelhos

ECONOMIA. 7 |  Startups provedoras 
de soluções e Empresas Investidoras 
se reuniram no primeiro encontro 
presencial entre os integrantes do 
Programa Soluções 4.0.  Evento con-
tou com particpações de diretores e 
gestores do Sistema FIERN. 

GERAL. 15 |  De novembro até janeiro, 
a capital do RN vai contar com apre-
sentações, shows, espetáculos e expo-
sições dos mais variados segmentos 
da cena artística natalense espalha-
das por todas as regiões.  Programa-
ção foi divulgada nesta quinta 28.

GERAL. 10 |  O sargento Breno César 
Rodrigues, que estava de folga, impe-
diu o roubo de cabos telefônicos, pediu 
reforço policial e terminou detido, por 
três dias. O Comando Geral da PM 
considerou a versão do homem preso 
pelo policial, que o acusou de agressão.

Empresas se reúnem 
na Casa da Indústria 
para conhecerem 
soluções inovadoras

Prefeito Álvaro Dias 
divulga programação 
do Natal em Natal e 
ressalta artistas locais

Sargento é punido pelo 
Comando da PM após 
ter sido acusado por 
preso de agressão
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Ser burro é melhor do que ser 
esforçado. Já discutimos isso nesta 
coluna. Mas no quesito da burrice 
contra o suor, o ministro da Ciência 
e Tecnologia, Marcos Pontes, saiu 
no lucro. Não muito, só um pouco. 
Apenas foi chamado de burro por um 
colega ministro.

 O astronauta, que vive no mundo 
da Lua, demorou muito para gastar o 
dinheiro que tinha em caixa e o minis-
tro da Economia, que anda precisando 
muito, foi lá e pegou a grana de volta. E 
saiu desquali� cando o coitado.

Mas a burrice no governo tem uma 
hierarquia incerta, embora todo mundo 
saiba quem manda. Vamos à sua com-
posição: Mindinho, Seu Vizinho, Maior 
de Todos, Fura Bolo e Cata Piolho.

Notem que o maioral está no meio.
Logo que conheceu Paulo Guedes, 

durante a campanha eleitoral, apresen-
tado por Gustavo Bebiano, que Deus o 
tenha, Pai de Todos achou o seu Posto 
Ipiranga.

Fura-Bolo (vamos chamar Gue-
des assim), nunca desejou estar nessa 
oposição, mas faz tudo para agradar o 
chefe, como aquele outro ministro da 
Saúde, o Cata Piolho, que consegue ser 
mais exagerado que ele na vassalagem.

Tanto é verdade que ambos foram 
obrigados a descartar todos em seus 
ministérios a cada chilique do Pai de 
Todos.

Depois que o orçamento federal 

foi entregue ao Centrão no Congresso 
e que Mindinho, Seu Vizinho e Cata 
Piolho entraram em cena, Pai de Todos 
esqueceu um pouco do Fura Bolo, até 
então considerado o mais importante e 
reverenciado.

Neó� to em política, Fura Bolo 
achou que ia se espalhar, em parte 
convencido por Pai de Todos, que ob-
viamente mentiu para ele. E mentiu 
porque mente compulsivamente, não 
tem jeito.

Agora, os dois estão abraçados num 
oceano de problemas. Há tubarões fa-
mintos ao redor, saciados temporaria-
mente com as emendas parlamentares 
do relator e cheques em branco.

Mas, por quanto tempo?
Mindinho, o potiguar ministro do 

Desenvolvimento Regional, um ex-a-
migo de Fura Bolo, agora está na alça 
de mira dele por razões conhecidas: 
agarrou-se ao clientelismo tratorista 
da velha política e isto custou caro ao 
dinheiro do Fura Bolo.

Este, por sua vez, não é gelado co-
mo Mindinho aquele baixinho, mas sua 
o� shore nas Ilhas Virgens Britânicas 
engordou tanto sem incomodar o Pai 
de Todos, que agora Seu Vizinho lá de 
Brasília ( e aí é muita gente) já começou 
a explorar essa vulnerabilidade.

Pai de Todos, que não é burro, só es-
pera o tempo passar para ver qual deles 
ele corta. A� nal, anéis há muitos; o que 
não há são dedos.

Este governo cabe numa mão

Aviso
O amigão do peito de Bolsonaro 

para não dizer o contrário, ministro 
Alexandre de Moraes, que também 
é o relator do inquérito das fake 
news no STF votou contra a cassa-
ção de Bolsonaro e do vice Hamil-
ton Mourão argumentando que o 
“lapso temporal pode ser impediti-
vo de uma condenação”.

Só que as gentilezas pararam 
por ai. Ele fez duras críticas ao pre-
sidente da República a� rmando 
que, em 2022, a Justiça Eleitoral 
“não será pega de surpresa”. E cra-
vou:

“Nós podemos absolver aqui 
por falta de provas, mas sabemos 
o que ocorreu. Sabemos o que vem 
ocorrendo e não vamos permitir 
que isso ocorra.”

Trump de novo
Alexandre Moraes, aquele que 

tira o sono de Bolsonaro, não se 
sabendo se é o responsável por ele 
“chorar no banheiro”, apontou as 
conhecidas similaridades entre 
o modus operandi da militância 
bolsonarista e os apoiadores do 
ex-presidente dos Estados Unidos 
Donald Trump. Bidu.

Burro
Afastado do Minas Tênis Clube 

pelos seus comentários homofó-
bicos, Maurício Souza ironizou o 
episódio no Instagram com uma 
imagem do Super-Homem beijan-
do a Mulher Maravilha.

Há mais ou menos duas sema-
nas ele criticou, na mesma rede so-
cial, uma versão do quadrinho que 
apresenta o herói como bissexual, 
mandou ver na homofobia, mas 
os patrocinadores (os donos do 
dinheiro) não gostaram, pressiona-
ram o clube e deu no que deu.

Antes, Mauricio tivesse fechado 
a revista e ido treinar. 

REPRODUÇÃO

Natal, sexta-feira, 29 de outubro de 20212

MARCELO HOLLANDA

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

 

O Rio Grande do Norte pos-
sui um dé� cit de 74,76% no 
número de policiais civis 

e de 38,73% no total de policiais 
militares, o que inviabiliza a pre-
venção aos crimes contra pessoas 
e patrimônio e as investigações e 
punições dos responsáveis, confor-
me denúncia do deputado estadual 
Subtenente Eliabe (Solidariedade) 
e da Associação dos Delegados da 
Polícia Civil do RN (Adepol/RN). 
Para o parlamentar, a insu� ciência 
contribui para o crescimento das 
ocorrências, cada vez mais agres-
sivas e corriqueiras e revela um 
cenário de desigualdade e de poli-
ciamento reativo dentro do Estado.

“A violência é alarmante e as 
ações são pontuais e reativas. Des-
sa forma, o resultado não pode ser 
diferente do que aquele que vemos. 
Observamos um desequilíbrio na 
divisão do efetivo, com policiamento 
ostensivo maior em áreas de menor 
incidência de crimes e, em locais 
com incidência elevadíssima de vio-
lência, a ausência de policiais. São 
essas áreas que precisam de ações 
contundentes de saturação para des-
mantelar as organizações crimino-
sas, responsáveis muitas vezes pelos 
assaltos, assassinatos, latrocínios, 
tráfico de drogas”, afirmou Eliabe.

Para ele, as operações de satu-
ração em áreas com maior índice 
de violência são ideais. “Em 2020, 
80,07% dos homicídios ocorridos 
em Natal foram nas zonas Norte e 
Oeste, coincidentemente as menos 
policiadas. Juntas, elas somam cer-
ca de 66% da população natalense 
e possuem apenas 29, dos 74 equi-
pamentos de segurança da cidade. 
Por isso, é necessário que o governo 
estadual adote ações permanentes 
e que não atue apenas em bairros 
centrais, mas também nos mais 
afastados”, explicou.

Eliabe destacou o dé� cit acen-

tuado de agentes da lei nas polícias 
Civil e Militar, sendo uma defasagem 
de mais de 5,2 mil policiais militares 
e de mais de 3,8 mil policiais civis, 
como um dos pontos fundamen-
tais para o precário atendimento, 
prevenção e resolução dos crimes 
ocorridos em território potiguar. Os 
dados são con� rmados pela presi-
dente da Associação dos Delegados 
da Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte (Adepol/RN), Taís Aires.

“A situação é crítica, o dé� cit 
está em torno de 75%. O número 
ideal que consta em lei é de 5.150 
policiais civis no Estado, mas hoje 
atuamos com um efetivo de apenas 
1,3 mil. No interior, a situação é ain-
da mais complicada, pois já temos 
vários delegados que respondem 
por mais de uma cidade, totalmen-
te sobrecarregados. Em Caicó, por 
exemplo, a Delegacia da Mulher 
é che� ada por um homem. E, no 
concurso que está em andamento, 
foram ofertadas 301 vagas que da-
rão uma ajuda importante, mas são 
insu� cientes”, explicou Tais.

A precariedade no interior do 
Estado é uma realidade na Po-
lícia Militar, segundo Eliabe. “O 
mínimo de segurança que temos 
é fruto do sacrifício e abnegação 
dos pro� ssionais, tem policial que 
paga do próprio bolso o conserto 
de uma viatura, por exemplo. Dos 
167 municípios, apenas 37 recebem 
alimentação para os policiais mili-
tares em serviço, as demais � cam 
submetidas às prefeituras e isso 
compromete a autonomia da ati-
vidade policial. Todos esses fatores 
contribuem sim para a questão do 
aumento da violência no estado, 
contribuem sim para que as ações 
policiais sejam fragilizadas e insu� -
cientes”, a� rmou.

Deputado Eliabe: “A 
violência é alarmante no 
Rio Grande do Norte” 

Ruim, mas bom
Não é porque o Tribunal Su-

perior Eleitoral decidiu nesta 
quinta-feira rejeitar a cassação do 
presidente Jair Bolsonaro e do vice 
Hamilton Mourão por participação 
em esquema de disparo em massa 
de fake news nas eleições de 2018 
que as coisas ficaram melhores para 
o presidente. Muito pelo contrário. 
Não vendo sentido em cassar a cha-
pa presidencial a apenas um ano da 
eleição, os ministros Luís Roberto 

Barroso, Alexandre de Moraes, Ed-
son Fachin, Luís Felipe Salomão e 
Mauro Campbell Marques voltaram 
suas baterias para a comprovada  
existência de um esquema ilícito 
de propagação de notícias falsas via 
WhatsApp no último pleito para be-
neficiar Bolsonaro. Ou seja: criaram 
as condições para impedir que o 
mesmo esquema não se repita nas 
eleições do ano que vem sem criar 
um impasse desnecessário agora. 
Foram inteligentes.
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CRÍTICA | Parlamentar 
relata déficit de policiais 
no Estado, que seria 
responsável pelo aumento 
da violência no RN

Eliabe: “A situação é crítica”
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Comunista
O mês de novembro começa com um co-

munista assumindo literalmente o poder no 
RN. O vice-governador Antenor Roberto, do 
PCdoB assumirá interinamente o governo do 
Estado na ausência da governadora Fátima 
Bezerra, em viagem internacional.

Interinidade
Antenor Roberto é um vice presente, mas 

discreto. Tem participação direta em algumas 
ações e decisões do governo por iniciativa da 
governadora. Durante a interinidade, vai ser 
tentado a ser ‘o governador’ de fato e de direi-
to. É um perigo, uma tentação.

Rompimento
O rompimento político da então governa-

dora Rosalba Ciarlini com seu vice Robinson 
Faria nasceu de uma interinidade do pai de 
Fábio. Com a viagem da mulher de Carlos 
Augusto, Robinson assumiu o governo e quis 
ser de fato e de direito, o governador. Algumas 
ações do interino foram interpretadas como 
se Robinson quisesse ‘aparecer’ mais que a 
titular. Daí começou a naufragar a aliança ou-
trora vitoriosa. Vaidade é bicho perigoso.

Vacina
O deputado Coronel Azevedo assume postura absurdamen-

te equivocada ao ser contra a obrigatoriedade da vacina para 
servidores públicos. Ser oposição não é ser contra tudo que é do 
governo. A oposição inteligente consegue se fortalecer quando 
não é contra só por ser. Quem é contra a vacina, namora com a 
morte.

De volta
Nos últimos dias o nome da ex-secretária de Mobilidade Ur-

bana, Elequicina Santos, tem sido bastante comentado nos gabi-
netes poderosos do Palácio Felipe Camarão. A volta da engenhei-
ra linha dura não está fora dos planos do prefeito Álvaro Dias. 

Crise
Setor de odontologia de Parnamirim pede socorro. Denún-

cias dão conta de que o serviço sofre há dois anos por falta de 
insumos. Até gaze para curativo está em falta. Ontem, dia do fun-
cionário público, a secretária de Saúde, Terezinha Rêgo e o pre-
feito Rosano Taveira, enfrentaram protesto de servidores. Taveira 
ignorou. Terezinha saiu dançando.

Candidatura
Vereador Bispo Francisco de Assis tem sido estimulado a ser 

candidato a deputado estadual no pleito do próximo ano. For-
talecido no segmento evangélico, o bispo da sanfona não está 
muito animado para ser candidato.

ELISA ELSIE / ASCOM

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte (ALRN) au-
torizou, nesta quinta-feira (28), 

por maioria, o afastamento da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT) do cargo 
em virtude de ausência para viagem 
internacional de 15 dias à Europa. Na 
ausência de Fátima, o vice-governador 
Antenor Roberto (PCdoB) assume o 
comando do Estado. Ele que disse vai 
se reunir com a governadora e alinhar 
a agenda do governo estadual para o 
período.

A governadora foi a única chefe 
do Poder Executivo estadual no país 
a ser convidada para participar como 
palestrante da 26ª Conferência das 
Nações Unidas, que acontecerá, en-
tre 1º e 12 de novembro, em Glasgow 
na Escócia. As despesas serão pagas 
pela organização do evento. Fátima 
Bezerra vai integrar a mesa “Gênero, 
Pobreza e Transição Energética” na 
principal cúpula da ONU para debate 
de questões climáticas, realizada de 1º 
a 12 de novembro.

Entre os dias 05 e 14 de novembro, 
a governadora estará em Copenha-
gue, capital da Dinamarca, e em Oslo, 
capital da Noruega. Nos países nór-
dicos, Fátima Bezerra terá uma série 
de encontros com autoridades locais, 
visando discutir os avanços da imple-
mentação de energias limpas e reno-
váveis no país, notadamente no Rio 
Grande do Norte, que possui o maior 
complexo de parques geradores de 
energia eólica do Brasil, com intenção 
ainda de trazer mais investimentos 
para o estado, e consequente geração 
de emprego.

Diante do pedido da chefe do Exe-
cutivo potiguar para se ausentar do 
Estado, ao votarem em plenário, os de-
putados debateram o assunto. O líder 
do governo na Assembleia, Francisco 
do PT, disse o quanto é impressionan-
te a polarização política marcada pelo 
ódio. “Uma visita se transforma num 
debate ideológico cheio de contradi-
ções. Ela (Fátima) não vai para tomar 
vinho lá não. Ela vai a convite da ONU. 
Única mulher brasileira é motivo de 
celebração. E importante salientar que 
a governadora vai à Europa vacinada, 
ela usa máscara, segue os protocolos 
de combate à Covid-19. Com certeza, 
ela não vai envergonhar o Brasil, como 
fez o presidente da República e sua 
comitiva que levaram Covid para os 
Estados Unidos. A nossa governadora 
respeita e abraça a ciência”, destacou 
o petista.

O Coronel Azevedo (PSL), único 

que votou contrário à autorização pa-
ra viagem da governadora, alegou que 
não seria momento para se ausentar 
do Estado, frisando que “da última vez 
que saiu do Estado, tentou comprar 
uma vacina russa que não foi autori-
zada pela Anvisa”. O deputado do PSL 
disse não ser saudável o exemplo que 
a governadora quer dar ao Rio Grande 
do Norte.  “Estamos vivendo a pan-
demia e ela (Fátima Bezerra) quer se 
ausentar para viajar a Europa. 

Já o deputado José Dias (PSDB), 
mesmo tecendo comentários desto-
antes do verdadeiro destino da chefe 
do Executivo, votou favorável ao pedi-
do. E ainda al� netou o presidente de 
honra do partido dele, o ex-presidente 
da República, Fernando Henrique 

Cardoso. “Diferente de meu colega 
Coronel Azevedo, eu vou votar favorá-
vel. Não voto com muito entusiasmo 
porque o período é curto. Eu acho 
que a governadora tem o direito que 
todos esses petistas têm. O direito de 
ir pra França fazer companhia a Chico 
Buarque e Caetano Veloso, e a FHC, 
que é um petista disfarçado, e comer 
queijo e champanhe franceses.  Agora 
para ser mais justo ela deveria passar 
um período maior em Cuba, fumando 
charuto de Havana”, disse o deputado 
tucano.

A deputada Isolda Dantas (PT) 
rebateu Coronel Azevedo e destacou a 
importância da participação da gover-
nadora. “Ela é a única governadora do 
Brasil. Motivo de muito orgulho para 

todas as mulheres brasileiras. Uma 
professora autêntica e garantidora dos 
direitos das mulheres. Desejo que ela 
vá e fale alto em nome das mulheres e 
de todo o povo brasileiro. A governa-
dora vai falar alto na ONU, vai falar na 
altura que desejar porque é assim que 
queremos ocupar o lugar na política, 
rompendo o silêncio em nome do 
povo brasileiro. Os que aqui a acusam, 
esquecem de olhar para o Brasil, � ca 
olhando pra Cuba que produz sua 
própria vacina. Pode usar a frase vá 
pra Cuba, pois quem vai pra Cuba tem 
a certeza que não vai morrer, aqui no 
Brasil já é diferente com esta política 
negacionista. Ela (Fátima) é convida-
da, então, todos os custos da viagem 
da Escócia são pagos pela ONU, é im-
portante dizer isso”, explicou a petista.

O deputado Getúlio Rêgo (DEM) 
evidenciou: “Vai para Escócia a terra 
do whisky especial. Espero que a equi-
pe que vai nessa viagem atraia investi-
mento para nosso Estado”.

Ubaldo Fernandes (PL) questio-
nou qual foi o governador que não 
fez uma viagem internacional. “Ela foi 
convidada e vai participar de debates, 
conferências importantes para nosso 
Estado, como a questão da energia 
solar e da energia eólica. É orgulho 
para o nosso Estado. A governadora 
foi convidada pela ONU, sem despesas 
para o governo. Devemos respeitar 
a única mulher governadora do país 
representar a classe na Escócia. Muito 
importante para o Estado”.  

Fátima será palestrante na conferência 
da ONU sobre energias renováveis 
CONVITE | Governadora do RN 
é a única chefe de Executivo 
no Brasil a ser convidada 
a participar, com todos os 
custos pagos, da Conferência 
das Nações Unidas

Fátima vai participar de vários eventos na Europa debatendo temas importantes

Antenor, se ligue 
que pra onde eu vou tem 

internet e vou ficar de 
olho em você! 

 Relaxe, Fafá. Bem que 
você poderia passar o Natal 

e o Ano Novo por lá pra 
descansar um pouco



em algumas faixas dessa área que 
até então são de uso restrito. Tam-
bém tem redução de áreas vegeta-
das da ZPA8 e da ZPA10, permitindo 
construções. Entendemos ser um 
retrocesso ecológico e ambiental”, 
disse Gilka da Mata.

Outro ponto abordado foi a Ou-
torga Onerosa, que é uma contrapar-
tida paga ao Município por aqueles 
que desejam construir prédios acima 
do gabarito. Representantes do Fó-
rum do Direito à Cidade expuseram 
suas percepções e concluíram que o 
que se arrecada com a outorga está 
aquém do que deveria ser cobrado e 
que poderiam ser usados percentu-
ais diferentes, de acordo com a área 
e com base no valor de mercado. A 
Associação dos Pro� ssionais Geólo-
gos do estado (Agern) também parti-
cipou do debate.

A professora Ruth Ataíde, do 
Departamento de Arquitetura e Ur-
banismo da UFRN, pontuou sobre 
a proposta de ocupação dos eixos 
estruturantes de mobilidade e de 
infraestrutura que permite a ocupa-

ção acima do que as bacias de esgo-
tamento suportam. “O plano agora 
suprimiu as zonas de adensamento 
básico. Não foi apresentado nenhum 
estudo sobre as bacias de esgota-
mento. Traz coe� cientes uniformes 
para todas as áreas. Nesses eixos 
estruturantes praticamente dobra 

o potencial construtivo, lembrando 
que alguns trechos têm eixos com ru-
as paralelas sem a mesma estrutura”, 
frisou a professora.

Ponderações
 Em suas ponderações, o secretá-

rio municipal de Meio Ambiente e Ur-

banismo (Semurb), � iago Mesquita, 
disse que a mudança de gabarito que 
aumenta o potencial construtivo da 
cidade deverá considerar ainda ou-
tros aspectos, como a infraestrutura 
e a topogra� a e que as ZPAs não re-
gulamentadas já estão com proposta 
concluída para votação no Conselho 
Municipal da Cidade do Natal (Con-
cidade).

 “Algumas áreas dentro das ZPAs 
são privadas e foram perdidas ao lon-
go dos anos. No entorno do Parque 
das Dunas os bairros já estão conso-
lidados sem um sistema de unidade 
para de� nir limites de gabarito na 
região. Tem uma série de prescrições 
urbanísticas que são levadas em 
consideração. Para as que não têm 
restrição pode se pensar em permitir 
construções mais altas. Na Área Non 
Edi� cante de Ponta Negra, que tem 
proposta de ser excluída, não há fra-
gilidade ambiental e o aspecto cênico 
paisagista é inegociável e será pre-
servado, porém, o modelo proposto 
pode ser discutido”, destacou � iago 
Mesquita.
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A Comissão de Finanças, Orça-
mento, Controle e Fiscaliza-
ção da Câmara Municipal de 

Natal realizou uma audiência pública 
para tratar sobre alguns aspectos do 
projeto de revisão do Plano Diretor, 
como as mudanças no gabarito para 
a construção, nas Áreas de Proteção 
Ambiental e na Outorga Onerosa. 
Antes, os vereadores aprovaram 
projetos em tramitação no colegia-
do, como o Plano Plurianual (PPA 
2022/2025) e designaram projetos 
`relatorias, entre estes, o pedido de 
autorização para contratação de cré-
dito do Executivo com instituições 
� nanceiras.

O presidente da comissão, vere-
ador Raniere Barbosa (Avante) re-
lembrou que nas sextas-feiras estão 
sendo realizadas audiências públicas 
com o mesmo objetivo pela Comis-
são Especial de Estudos do Plano 
Diretor e que as comissões temáticas 
também estão realizando debates 
para fomentar os pareceres dos seus 
relatores. “O que propomos é gerar 
maior transparência. Gerar um pla-
no diretor para o desenvolvimento 
de nossa cidade na área econômica, 
social, ambiental e urbanística. Em 
mim despertou esclarecimentos, 
pois eu já tinha outro entendimento 
sobre várias questões e muitas colo-
cações foram convergentes”, decla-
rou o presidente.

A promotora de Justiça do Meio 
Meio Ambiente, Gilka da Mata, des-
tacou como preocupante a mudança 
de gabarito em determinadas áreas, 
pois o projeto propõe que, fora das 
ZPAs, toda a cidade é adensável e 
com um limite máximo para cons-
trução de prédios com até 140 me-
tros de altura, bem acima do limite 
atual de 90 metros. Ela chamou a 
atenção para a verticalização em 
áreas como o entorno do Parque das 
Dunas e da Redinha, na Zona Norte. 
A promotora também pontuou so-
bre a mudança nos territórios ZPAs, 
inclusive nas que ainda não foram 
regulamentadas.

“Precisa analisar o impacto, se 
traz a equilíbrio climático para as re-
giões que vão receber esses prédios. 
Na beira mar da Redinha (ZPA9) o 
gabarito é 7,5 metros, mas o projeto 
já permite que se construa até 30 
metros, antes da regulamentação 
dessa ZPA, quando poderia se estu-
dar uma verticalização escalonada. 
Da ZPA1 sai a maior quantidade e 
qualidade da água que abastece a ci-
dade e a proposta permite construir 

Plano Diretor é debatido em audiência 
na Comissão de Finanças da Câmara
DEBATE | Vereadores 
debateram pontos 
divergentes e polêmicos que 
constam na revisão do Plano 
Diretor de Natal

Câmara de Natal abriu espaço para ouvir opiniões de autoridades sobre o Plano
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Vereadores de Natal aprovam Plano Plurianual 
(2022-2025) em primeira discussão

Câmara aprova PL que veda a contratação de servidor condenado por crime sexual

Os vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Natal aprovaram, em 
primeira discussão, durante ses-
são ordinária, o Projeto de Lei n° 
561/2021 encaminhado pelo Exe-
cutivo, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual (PPA) para 2022/2025. A 
partir do PPA, outras duas leis orça-
mentárias previstas na Constituição 
são elaboradas: a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orça-
mentária Anual (LOA). A matéria 
é o instrumento de planejamento 
governamental de médio prazo 
que estabelece diretrizes, objetivos 

e metas da Administração Pública 
para um período de quatro anos, or-
ganizando as ações do governo. No 
PPA consta os atributos das políticas 
públicas executadas, como metas fí-
sicas e � nanceiras, diretrizes, objeti-
vos e resultados que a gestão pública 

pretende alcançar naquele período. 
“Trata-se do planejamento es-

tratégico para os próximos anos, 
norteador das políticas públicas 
da cidade. Com a aprovação em 
primeira votação, o texto � cará à 
disposição para receber emendas 
entre os dias 28 de novembro e 5 
de novembro. Após este período, 
as emendas irão para votação no 
plenário; acredito que até dia 17 
concluiremos a deliberação sobre 
o projeto”, explicou a líder da ban-
cada governista, vereadora Nina 
Souza (PDT).

A Câmara de Natal aprovou, 
em segunda discussão, du-
rante sessão ordinária, o 

Projeto de Lei nº 180/2020 do vere-
ador Robson Carvalho (PDT), que 
dispõe sobre a vedação da nomea-
ção ou contratação, para determi-
nados cargos e empregos públicos, 
de pessoa condenada por crime 
sexual cometido contra criança ou 

adolescente. Agora, a redação segue 
para sanção ou veto do Executivo. 
Os cargos e empregos públicos a 
que se refere o PL abrange todos 
aqueles na administração pública 
em que se trabalha com crianças e 
adolescentes, bem como a lotação 
em unidade administrativa que 
lhes presta atendimento, tais como 
creches, escolas, abrigos, clínicas e 

hospitais pediátricos. O interessado 
deverá apresentar comprovação de 
idoneidade, por meio de certidões 
de antecedentes criminais, deven-
do as disposições desta lei estarem 
previstas em edital, em caso de con-
cursos públicos e em lista o� cial de 
documentos a serem entregues na 
posse para cargos de livre nomea-
ção e exoneração.

COMISSÃO DE JUSTIÇA
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara 

aprovou o Projeto de Lei Complementar 10/2021, de autoria do Chefe 
do Executivo Municipal, que solicitou a autorização do Legislativo 
para contratar operação de crédito com a CEF visando � nanciar a 
execução de projetos e investimentos. O projeto do Executivo prevê 
um teto de R$ 400 milhões e um prazo até junho de 2024. 

PLANO DIRETOR
A Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização da 

Câmara, presidida pelo vereador Raniere Barbosa (Avante), realizou 
uma audiência pública para tratar sobre alguns aspectos do projeto 
de revisão do Plano Diretor, como as mudanças no gabarito para a 
construção, nas Áreas de Proteção Ambiental e na Outorga Onerosa. 
Entre os convidados para o debate, o secretário da Semurb, � iago 
Mesquita, a promotora de Justiça do Meio Ambiente, Gilka da Mata 
e a professora Ruth Ataíde, do Departamento de Arquitetura e Urba-
nismo da UFRN.

SESSÕES SOLENES
Nesta semana, a Câmara de Natal realizou três sessões 

solenes. Por proposição do vereador Geovane Peixoto (PTB), 
foi entregue a Comenda Médico Sanitarista Dr. Ruy Pereira 
a pro� ssionais de saúde. Já por proposição da vereadora 
Camila Araújo (PSD), foi outorgada a Comenda de Honra 
ao Mérito Martinho Lutero a 38 pastores, pastoras, missio-
nários, missionárias e lideranças cristãs da capital. E por 
proposição do vereador Felipe Alves (PDT) foi concedido o 
título de Cidadão Natalense ao Sr Daniell Rendall Melquía-
des de Lima.

Matérial produzido pela Assessoria de 
Comunicação da Câmara Municipal de Natal

Acesse nosso site e redes sociais 
e fi que por dentro das notícias do poder 

Legislativo de Natal

Instagram: @camaranatal
Facebook.com/camaranatal

Twitter: @camaranat
Site: cmnnat.rn.gov.brCÂMARA    AGORA
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A Frente Parlamentar da Mu-
lher da Câmara Municipal de Natal 
realizou, nesta quinta-feira (28), 
sessão solene de encerramento da 
programação do Outubro Rosa, mês 
de conscientização e prevenção do 
câncer de mama. Este ano, mais 
uma vez em parceria com o Grupo 
Reviver, a CMN patrocinou uma pro-
gramação de oferta de mamogra� as, 
sob a coordenação da presidente da 
Frente, vereadora Divaneide Basílio 
(PT), e de todas as demais legislado-
ras da bancada feminina: Ana Paula 
Araújo (PL), Brisa Bracchi (PT), Ca-
mila Araújo (PSD), Margarete Régia 
(PROS) e Nina Souza (PDT).

Durante a solenidade foram ho-
menageadas mulheres, entidades e 
voluntárias atuantes na prevenção e 
apoio às vítimas do câncer de mama. 

“A partir deste ano, a Câmara de Na-
tal tornou-se a sede da abertura o� -
cial da campanha Outubro Rosa do 
Grupo Reviver, e todas as vereadoras 
atuaram diretamente nas ações da 
programação, se engajando em um 
trabalho pedagógico de orientar as 
mulheres a sair de casa e fazer os exa-
mes de prevenção. Ainda estamos 
enfrentando uma pandemia, que se-
gundo números o� ciais intimidou as 
mulheres a procurar um diagnóstico 
precoce, essencial para a cura”, pon-
tuou Divaneide Basílio.

Segundo o Ipec (Inteligência em 
Pesquisa e Consultoria), 47% das 
mulheres deixou de frequentar o 
ginecologista ou o mastologista na 
pandemia.

Para a presidente do Grupo Revi-
ver, Ana Tereza Mota, a sessão solene 
de hoje representa o reconhecimen-
to, dá crédito e fortalece o trabalho 
de oferta de mamogra� as, que surgiu 
em 2012, quando a � lha dela, Idaíza 
Fernandes, cofundadora do Reviver, 
enfrentou um câncer.  As mamogra-
� as realizadas pelo Reviver represen-
tam 49% de todas as realizadas no 
RN. São 14 mil pacientes cadastra-

das. Em 2021, já foram feitas 13 mil 
mamogra� as pelo Grupo no Estado.

Durante a solenidade, foram 
homenageadas 22 mulheres e en-
tidades. Entre as homenageadas, a 
psicóloga Jurema Marinho, chefe do 
Ambulatório da CMN, que atuou 
efetivamente no mutirão de mamo-
gra� a realizado pelo Grupo Reviver e 
a Câmara, festejou o resultado. “Esse 
mutirão começou a ser realizado em 
2019, quando acolhemos o Grupo 
Reviver na Casa. Em 2020, o momen-

to mais crítico da pandemia impediu 
a realização dele. Este ano � zemos 
um trabalho diferente, proporcio-
nando também serviços e atividades 
para elevar a autoestima, incentivar o 
autocuidado e dar leveza ao momen-
to do exame, que é tenso pra muitas 
mulheres”, contou. Em 2019, foram 
realizadas 224 mamogra� as no mu-
tirão CMN e Reviver. Este ano, foram 
414 exames, com livre demanda para 
mulheres a partir dos 40 anos de ida-
de de todos os bairros de Natal.  

Falando em nome da Câmara 
e de todas as servidoras da Casa, a 
diretora geral da CMN, Iracy Gois de 
Azevedo, se emocionou e emocionou 
a todos quando evidenciou o orgulho 
e a alegria de poder viabilizar esse 
projeto com as vereadoras da ban-
cada feminina. “O câncer é traiço-
eiro, e o Outubro Rosa é apenas um 
alerta de que precisamos nos cuidar 
todos os dias. Estar representando 
a Câmara nessa solenidade no dia 
que completa uma semana que per-
di uma amiga e poucas horas depois 
de perder outra, ambas vítimas des-
ta doença, me faz ter uma enorme 
gratidão pela saúde de todas as mu-
lheres aqui presentes e um imenso 
orgulho do trabalho que realizamos 
com todas as limitações � nanceiras 
impostas pela pandemia e ao lado 
das vereadoras desta legislatura, que 
fazem uma bancada feminina forte, 
empoderada, combativa e extrema-
mente competente e sensível às lutas 
das mulheres natalenses”, disse.

A sessão solene foi prestigiada 
por vários vereadores, autoridades 
nas áreas de saúde e políticas públi-
cas para as mulheres.

Câmara presta homenagem às mulheres 
no encerramento do mês ‘Outubro Rosa’
SIMBOLISMO | Frente 
Parlamentar da Mulher 
prestou homenagem em 
sessão especial pelo mês de 
conscientização e prevenção 
do câncer de mama

Prefei
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Startups e Empresas investidoras se reúnem, na Casa 
da Indústria, para conhecerem soluções inovadoras

Presidente do Sistema FIERN, Amaro 
Sales de Araújo, defendeu importância 
de aproximar as empresas do ambiente 
de inovação e tecnologia. E ressaltou 
que o edital atende um pedido direto 
de sua gestão à frente da Federação. 

Startups provedoras de soluções 
e Empresas Investidoras se reu-
niram no primeiro encontro 

presencial entre os integrantes do 
Programa Soluções 4.0 – Negócios 
Inovadores, promovido pelo IEL-RN.  
O encontro contou com a participa-
ção de representantes de 23 startups 
e 13 empresas investidoras inscritas 
no edital, além de diretores e gestores 
do Sistema FIERN. 

O programa Soluções 4.0 - Negó-
cios Inovadores é o primeiro edital 
lançado pelo Sistema FIERN, por 
meio do IEL-RN, e visa unir ideias 
apresentadas pelas startups com as 
necessidades e estratégias da indús-
tria, gerando projetos que viabilizem 
soluções rentáveis para ambas as 
partes, com aplicação no mercado. 

Na abertura do evento, nesta 
quarta-feira 27, na Casa da Indústria, 
o presidente do Sistema FIERN, Ama-
ro Sales de Araújo, defendeu a impor-
tância de aproximar as empresas do 
ambiente de inovação e tecnologia. 
E ressaltou que o edital atende um 
pedido direto de sua gestão à frente 
da Federação. 

“Este evento, encerra uma cami-
nhada de anos no sentido de apro-
ximar investidores da indústria de 
quem produz soluções que podem 
ser usadas para melhorar os proces-
sos e criar novos produtos. Neste mo-
mento de di� culdades, é importante 
buscar novas vias para manter os ne-
gócios”, disse o presidente Amaro Sa-
les, que já antecipou que haverá uma 
segunda edição do edital em 2022. 

Para o diretor de Inovação da 
FIERN, Djalma Barbosa Cunha Jr., 
o evento é um marco para o edital. 
“Hoje, vamos conectar as soluções 
que são criadas pelas startups aos 
empresários que querem entrar co-

ANNA CLAUDIA COSTA/FIERN

ANNA CLAUDIA COSTA/FIERNANNA CLAUDIA COSTA/FIERN

ENCONTRO| Participaram 
representantes de startups 
e empresas investidoras 
inscritas no edital, além 
de diretores e gestores 
do Sistema FIERN 

Evento encerra 
caminhada de anos no 
sentido de aproximar 
investidores da indústria 
de quem produz soluções 
para melhorar processos 
e criar novos produtos” 

Serão apresentadas 
soluções em diversas 
áreas aos empresários 
e a proposta é que 
possamos efetivar 
trabalhos de mentoria e 
de investimentos”

“ “
AMARO SALES
PRESIDENTE DA FIERN

DJALMA BARBOSA JÚNIOR
DIR. DE INOVAÇÃO DA FIERN

mo investidores. O edital teve várias 
fases e essa agora é a que abre até o 
dia 3 de novembro para que ocorra 
essa integração e consequentemente 
a efetivação de negócios. Serão apre-
sentadas soluções em diversas áreas 
aos empresários e a proposta é que 
possamos efetivar trabalhos de men-
toria e de investimentos”, disse. 

Aberto em julho, o edital en-
volveu, basicamente, três fases: na 
primeira, se inscreveram startups in-
teressadas em apresentar ideias ino-
vadoras para empresas investidoras; 
na segunda, ingressaram as empre-

sas que desejavam conhecer novos 
projetos, investir em inovação com 
foco em negócios sustentáveis, esca-
láveis e de base tecnológica. Depois, 
as empresas receberam do IEL as 
análises das inscrições das startups, 
apresentando seu portfólio de solu-
ções, e indicaram seu interesse em 
aportar investimentos � nanceiros. E, 
desta quarta, 27 de outubro, ao dia 3 
de novembro, é a hora de consolidar 
as parcerias. 

Foram apresentados pitchs das 
soluções propostas por todas as 
startups inscritas na primeira fase 
do edital. São projetos nas áreas de 
energia, petróleo e gás, construção 
civil, saúde, setor supermercadista, 
condominial, entre outros. Após 
as apresentações, os participantes 
tiveram oportunidade de conhecer 
melhor os projetos no momento de 
conexões empresariais. 

Entre os resultados previstos pa-
ra o primeiro edital de Inovação do 
Sistema FIERN estão contribuir para 
o fortalecimento de um ecossistema 
de inovação competitivo e rentável; 
criar um fundo de investimentos 
com estratégia e foco para o negó-
cio; estimular e dar oportunidade 
às startups que construam soluções 
inovadoras e com diferenciais para 

incrementar e ou ampliar mercados. 
Participaram também do evento, 

os diretores da FIERN Roberto Ser-
quiz, Airton Torres e Gabriel Calza-
vara, o superintendente regional do 
SESI-RN Juliano Martins, o diretor 
regional Emerson Batista, o superin-
tendente regional do IEL-RN Juan 
Saavedra e o diretor executivo do CT-
GAS-ER e do ISI-ER, Rodrigo Mello. 

Edital promove aproximação 
Do ponto de vista empresarial, 

para Gabriel Calzavara, da Atlântico 
Tuna, uma das empresas investi-

doras, é extremamente inteligente 
aproximar quem precisa de soluções 
a quem está produzindo estas em 
prol do desenvolvimento da indús-
tria e setor de prestação de serviços.   

“Foram apresentados, aqui, 
projetos de logística, de compra, de 
peças, projetos para simpli� car pro-
cessos. Para a nossa área que é de 
frota atuneira, de barcos de pesca e 
transporte marítimos, é fundamen-
tal ver essas soluções concentradas 
e otimizadas, de forma mais ágil e 
segura.  O edital é de uma dinâmica 
muito moderna e abre espaços para 
novos investidores e para as star-
tups”, avalia o empresário, que tam-
bém é diretor da FIERN e presidente 
do SINDIPESCA-RN. 

Carlos Medeiros, vice-presidente 
da Unimed Natal, também chama 
atenção para a relevância do pro-
grama Soluções 4.0, no sentido em 
dar conhecimento a projetos desen-
volvidos por pequenas empresas de 
tecnologia, que podem auxiliar na 
melhoria de processos de empresas 
de todos os portes de diversos seg-
mentos. 

“Importante unir quem produz 
soluções a quem tem problemas que 
precisam ser revolvidos e que podem 
participar, como investidor, dessas 
soluções”, disse. 

Para as startups, o encontro foi 
também bastante vantajoso.  Jean 
Paul Dubut, diretor executivo na 
Nortronic Sistemas Eletrônicos do 
Nordeste, � liada ao Parque Tecnoló-
gico do IMD, avalia que o Soluções 
4.0 tem o potencial de dar condições 
de viabilizar os projetos inovadores. 
A startup apresentou uma estação 
inteligente para recarga de baterias 
de carros elétricos que podem ser 
instaladas em condomínios, sho-
ppings, estacionamentos e postos de 
combustíveis. 

“Nossa ideia é poder construir 
e comercializar esses equipamen-
tos a partir destas parcerias com as 
empresas investidoras e colocar no 
mercado. É uma tecnologia nova que 
está surgindo e em breve será uma 
realidade em todo mundo”, a� rmou.

Dubut: Soluções 4.0 tem potencial para projetos inovadores Djalma Barbosa Cunha Júnior: diretor de Inovação da FIERN
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VILA ALAGOAS II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 34.109.311/0001-05 - NIRE 24.300.013.043 - Ata da Assembleia 
Geral Ordinária - 1. Data, Hora e Local: Aos 30/07/2020, às 14h, na sede social na Serra do Mel/RN. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação em virtude da presença de acionista representando 100% do capital social da Cia., nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Lara Monteiro da Silva, Presidente; Mario Hany 
Lavoura, Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a aprovação do Relatório Anual da 
Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019, cujas publicações foram 
dispensadas na forma do Art. 294, inciso II, da Lei das S.A; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Cia., apurado no exercício social de 
2019; (iii) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2020; (iv) Reeleger o Sr. Marco Antonio 
Ottoni Pereira da Silva, para o cargo de Diretor da Cia.; (v) Reeleger o Sr. Edgard Corrochano, para o cargo de Diretor Presidente (“CEO”) da 
Cia.; (vi) Reeleger o Sr. Liu Gonçalves de Aquino, para o cargo de Diretor da Cia.; (vii) Reeleger o Sr. Claudio de Araujo Ferreira, para o cargo 
de Diretor da Cia.; e (viii) Reeleger a Sra. Lara Monteiro da Silva, para o cargo de Diretora de Finanças da Cia.. 5. Deliberações: Dando início 
aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição 
das deliberações tomadas, conforme faculta o Art. 130, §1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Serra do Mel Holding S.A., única acionista da Cia., foi 
deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) Foram aprovados inte-
gralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Cia., na forma consignada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes ao 
exercício social findo em 31/12/2019, os quais ficam arquivados na sede social da Cia., dispensados de publicação nos termos do Art. 294, inciso II, 
da Lei das S.A; (i) Tendo em vista que a Cia. não apresentou resultado no exercício de 2019, não houve deliberação sobre a destinação de recursos; 
(ii) Foi aprovada, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria da Cia. para o exercício de 2020, 
destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria; (iii) A reeleição do Sr. Marco Antonio Ottoni 
Pereira da Silva, RG 17.974.200-0 (SSP/SP) e CPF 185.042.108-04, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Cia., 
com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo 
permitida sua reeleição; (iv) A reeleição do Sr. Edgard Corrochano, RG 32.133.381-0 (SSP/SP) e CPF 754.736.071-87, com endereço comercial em 
São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente (“CEO”) da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas 
do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição; (v) A reeleição do Sr. Liu Gonçalves de Aquino, RG 
3962507-9 SSP/SC e CPF 224.116.968-41, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Cia., com prazo de mandato até 
a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição; (vi) 
A reeleição do Sr. Claudio de Araujo Ferreira, RG 28.038.454-3 SSP/SP e CPF 226.049.778-00, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o 
cargo de Diretor da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar 
da presente data, sendo permitida sua reeleição; e (vii) A reeleição da Sra. Lara Monteiro da Silva, RG 25.981.962-1 SSP/SP e CPF 223.932.068-09, 
com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretora de Finanças da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre 
a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição. 6. Encerramento, Lavratura e 
Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGO da Cia., depois de lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada por todos os presentes. Acionista: Serra do Mel Holding S.A., neste ato representada por Claudio de Araújo Ferreira e Lara 
Monteiro da Silva. Certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Serra do Mel, 30/07/2020. Mesa: Lara Monteiro da Sil-
va, Presidente; Mario Harry Lavoura, Secretário da Mesa. JUCERN - Certifico o Registro em 16/11/2020 sob nº 20200461940. Protocolo: 200461940 
de 16/11/2020. Código de Verificação: 12005567084. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA (RLS)  
 

PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A, 13.336.415/0001-82, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação da 
Licença Simplificada, com prazo de validade até 25/10/2027, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO 
UNIÃO DOS VENTOS X composto por 9 aerogeradores, com potência unitária de 1,6 MW e potência total 
de 14,4 MW, localizada em Fazenda Nossa Senhora do Patrocínio, s/n; Zona Rural do Município de Pedra 
Grande/RN.  

Carlos Eduardo Nóbrega Zelante Maryssael de Campos  
Gerente 

  
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS DA – SARGAS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº: 40.051.728/0001-67, NIRE Nº: 24.200.861.247-JUCERN, 1) Data da 
assembleia: 09/12/2020, as 09:00hs. 2) local: na sede social. 3) Quórum e presença: sócios quotistas titulares 
de 100% das quotas e do capital social da sociedade. 4) Deliberações: aprovada a redução do valor do capital 
social por ser ele excessivo em relação ao objeto da sociedade, que é feito de forma proporcional entre os 
sócios, reduzindo o total de R$ 29.700.000,00 (vinte nove milhões, setecentos mil), passando o valor do Capital 
Social da Sociedade de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para R$300.000,00 (trezentos mil reais), e 
que passa a ser dividido em 300.000 quotas (trezentas mil quotas), todas sem valor nominal. Encarregar a 
administração a dar cumprimento à esta decisão, promovendo a competente alteração do contrato social, na 
forma da legislação vigente. Nada mais tendo a deliberar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi assinada. 
Jucurutu, RN, 9 de dezembro de 2020. Presentes sócios quotistas representando a totalidade do capital social 
da companhia e duas testemunhas. 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
S D SILVA ME, CNPJ: 23.333.121/0001-50, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, 
para Transporte de residuos não perigosos, com capacidade total de 265t, localizado na Rua São Geraldo, 104, 
Casa A, Quintas, Natal/RN. 

SAVIO DANTAS SILVA 
 PROPRIETÁRIO 

 

 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 05/11/2021 às 11h 2º Leilão: dia 12/11/2021 às 11h

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDUARDO CONSENTINO, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário OURINVEST REAL ESTATE 
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrita no CNPJ nº 029.603.957/0001-04, faz saber que, nos termos do 
artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui 
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 05 de Novembro de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 12 de 
Novembro de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais 
condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: UM APARTAMENTO 
RESIDENCIAL Nº 701, no 7º pavimento tipo (6º andar), da Torre “E”, integrante do “VIVER BEM CIDADE SATÉLITE – RESERVA PARQUE”, 
situado na Av. dos Caiapós, nº 1.945, no bairro Pitimbu, zona sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, em Natal/RN, CEP: 59067-400, do tipo 
“B”, composto de sala de estar/jantar, 02 quartos, banheiro social, cozinha/área de serviço, com 51,08 m² de área privativa real e 47,55 m² de área 
comum, totalizando 98,63 m² de área total, correspondendo a uma fração ideal de 0,281464% do terreno próprio, designado por lote A, medindo 
17.167,22 m² de superfície, com direito ao uso de 01 vaga de garagem localizada no pátio do estacionamento. Matrícula nº 52.149 do Registro de 
Imóveis 3ª Zona de Natal/RN. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 308.633,82. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 
2º Leilão R$ 199.423,67. A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do 
imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior 
ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até 
a data do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão 
por conta exclusiva do arrematante. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”, deverão se cadastrar no site 
www.biasileiloes.com.br e se habilitar em até 02 (duas) horas antes do início do leilão. Os lances “on-line” e seus incrementos deverão estar de 
acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os ofertados a viva-voz nos leilões presenciais de 
fechamento. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência 
para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida mais 5% de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. Correrão por conta do 
comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, 
certidões, emolumentos cartorários, registrais, etc. Havendo arrematação, a escritura pública deverá ser lavrada em até 60 dias contados a partir 
da data do leilão, sendo as despesas com a transferência da propriedade por conta do arrematante. O imóvel encontra-se ocupado, e será vendido 
no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A 
desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive 
honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA-LS 

 
WELLINGTON DOS SANTOS SILVA CPF: 028.578.184-75, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Simplificada – RLS 2020-157722/TEC/LS-0474, validade 29/03/2022, para atividade de extração de AREIA, 
numa área de 0,79 hectares com volume de extração de 1.500m³/mês, localizada no Sitio Una, Zona Rural de 
Goianinha-RN. 

WELLINGTON DOS SANTOS SILVA 
Requerente/Proprietário 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 
Pedro Soares da Fonsêca Junior, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Nova Cruz/RN, na forma da lei, 

etc... 
Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 
19/03/2021 o requerimento pelo qual ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA, CPF 507.429.147-04, RG 24.686.400-X-
SSP/SP, residente à R. Felipe Camarão, 37, São Sebastião, Nova Cruz/RN, CEP 59215-000, solicitou o 
reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 
6.015/1973, autuado sob Protocolo n. 010203, de 03/02/2020, Livro 1, do imóvel urbano constante de “Um terreno 
urbano, situado na Rua Felipe Camarão, n. 37, bairro São Sebastião, Nova Cruz/RN, sobre o qual se encontra 
construída uma casa de moradia, em alvenaria, coberta com telhas e forrada com gesso, com 02 (dois) quartos, sala, 
garagem e cozinha, e ainda dois banheiros, um cada quarto, com área do terreno de 113,02m2, perímetro de 63,86m e 
área construída de 61,20m2”, com os seguintes limites e confrontações (visto de quem de dentro do terreno pra frente 
olha): Frente, com Rua Felipe Camarão, com 3,93m; Fundos, com os imóveis de Wdembergue Firmino da Silva, com 
4,10m; Lado Direito, com imóvel de José Nunes Filho, com 27,98m; e Lado Esquerdo, com o imóvel de Terezinha 
Galdino da Costa, com dois segmentos distintos e não colineares, com 9,75m e 18,10m. Tudo conforme planta e 
memorial descritivo elaborados pelo Engenheiro Civil Rodrigo Pereira Nery (CREA/RN 2104556600), em data de 20 de 
setembro de 2017, com ART n. RN20170150838. Assim sendo, ficam INTIMADOS terceiros eventualmente 
interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, devendo apresentar 
impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias 
corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados pela Requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme 
determina a Lei. Nova Cruz/RN, 27 de setembro 2021. O Oficial, Pedro Soares da Fonsêca Junior.  
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFINANTE NÃO IDENTIFICADO 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 
Pedro Soares da Fonsêca Junior, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Nova Cruz/RN, na forma da lei, 

etc...  
Faz saber ao PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR do imóvel localizado à Rua 02 de Fevereiro, nº 37, São Sebastião, 
Nova Cruz/RN, que protocolado nesta Serventia em 19/03/2021 o requerimento pelo qual ANTONIO NOGUEIRA DA 
SILVA, CPF 507.429.147-04, RG 24.686.400-X-SSP/SP, residente à R. Felipe Camarão, 37, São Sebastião, Nova 
Cruz/RN, CEP 59215-000, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos 
termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob Protocolo n. 010203, de 03/02/2020, Livro 1, do imóvel urbano 
constante de “Um terreno urbano, situado na Rua Felipe Camarão, n. 37, bairro São Sebastião, Nova Cruz/RN, sobre o 
qual se encontra construída uma casa de moradia, em alvenaria, coberta com telhas e forrada com gesso, com 02 
(dois) quartos, sala, garagem e cozinha, e ainda dois banheiros, um cada quarto, com área do terreno de 113,02m2, 
perímetro de 63,86m e área construída de 61,20m2”, com os seguintes limites e confrontações (visto de quem de dentro 
do terreno pra frente olha): Frente, com Rua Felipe Camarão, com 3,93m; Fundos, com os imóveis de Wdembergue 
Firmino da Silva, com 4,10m; Lado Direito, com imóvel de José Nunes Filho, com 27,98m; e Lado Esquerdo, com o 
imóvel de Terezinha Galdino da Costa, com dois segmentos distintos e não colineares, com 9,75m e 18,10m. Tudo 
conforme planta e memorial descritivo elaborados pelo Engenheiro Civil Rodrigo Pereira Nery (CREA/RN 2104556600), 
em data de 20 de setembro de 2017, com ART n. RN20170150838. Assim sendo, ficam INTIMADOS  os possíveis 
detentores de direito sobre o imóvel confinante, indicado na parte inicial deste Edital, em relação ao pedido, 
apresentando, caso queira, impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua 
discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o 
competente registro conforme determina a Lei. Nova Cruz/RN, 27 de setembro de 2021. O Oficial, Pedro Soares da 
Fonsêca Junior.  
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFINANTE TEREZINHA GALDINO DE LIMA 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 
Pedro Soares da Fonsêca Junior, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Nova Cruz/RN, na forma da lei, 

etc... 
Faz saber à Sra. Terezinha Galdino de Lima, possuídora do imóvel localizado à Rua Felipe Camarão, nº 43, São 
Sebastião, Nova Cruz/RN, que protocolado nesta Serventia em 19/03/2021 o requerimento pelo qual ANTONIO 
NOGUEIRA DA SILVA, CPF 507.429.147-04, RG 24.686.400-X-SSP/SP, residente à R. Felipe Camarão, 37, São 
Sebastião, Nova Cruz/RN, CEP 59215-000, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião 
extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob Protocolo n. 010203, de 03/02/2020, Livro 1, 
do imóvel urbano constante de “Um terreno urbano, situado na Rua Felipe Camarão, n. 37, bairro São Sebastião, Nova 
Cruz/RN, sobre o qual se encontra construída uma casa de moradia, em alvenaria, coberta com telhas e forrada com 
gesso, com 02 (dois) quartos, sala, garagem e cozinha, e ainda dois banheiros, um cada quarto, com área do terreno de 
113,02m2, perímetro de 63,86m e área construída de 61,20m2”, com os seguintes limites e confrontações (visto de 
quem de dentro do terreno pra frente olha): Frente, com Rua Felipe Camarão, com 3,93m; Fundos, com os imóveis de 
Wdembergue Firmino da Silva, com 4,10m; Lado Direito, com imóvel de José Nunes Filho, com 27,98m; e Lado 
Esquerdo, com o imóvel de Terezinha Galdino da Costa, com dois segmentos distintos e não colineares, com 9,75m e 
18,10m. Tudo conforme planta e memorial descritivo elaborados pelo Engenheiro Civil Rodrigo Pereira Nery (CREA/RN 
2104556600), em data de 20 de setembro de 2017, com ART n. RN20170150838. Assim sendo, fica INTIMADA a Sra. 
Terezinha Galdino de Lima e outros possíveis detentores de direito sobre o imóvel confinante, indicado na parte 
inicial deste Edital, em relação ao pedido, apresentando, caso queira, impugnação escrita perante o Oficial de Registro 
de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de 
que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, sendo 
reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Nova Cruz/RN, 27 de 
setembro de 2021. O Oficial, Pedro Soares da Fonsêca Junior.  
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
WILSON FERREIRA DE LIMA, CPF nº 912.388.034-15, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LS - Licença Simplificada - 
para a atividade de carcinicultura, localizada na Fazenda Lagoa de Velhos II, S/N, Zona Rural de Lagoa de 
Velhos /RN. 

Wilson Ferreira De Lima  
Empreendedor 

 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
Imobiliária Eudorado Ltda, CNPJ: 18.595.078/0001-61, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a licença simplificada nº 2014-
081740/TEC/LS-0389 com prazo de validade até 23/01/2022 em favor do empreendimento Loteamento 
Eudorado III, localizada RN-091, Paraíso, Santa Cruz - RN. 
 

Paulo Filipe Cândido Bezerra 
Eng. Civil 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

O Município     de     Jardim     do     Seridó - RN, CNPJ   nº 08.086.662/0001-38 torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio   Grande   do   Norte   –   IDEMA, a Licença de Instalação para a Construção do Abatedouro 
Público Municipal, localizado no Sítio São Gonçalo, BR-427, Zona Rural, Jardim do 
Seridó/RN.

JOSÉ AMAZAM SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021-SEIMURB

Objeto: A presente licitação tem como objeto a 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, especificações técnicas e demais 
peças técnicas partes integrantes do Instrumento Convocatório em anexo.
Tipo: Menor Preço Global.
Realização:19.11.2021 às 09hs.
Local de Abertura: Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Administração. Rua: Idalino de 
oliveira, 106, Bairro Centro, Mossoró - RN, 59.600-135.
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

Sargento PM 
acusado de 
agressão pega 
três dias de prisão

DISCIPLINAR

A punição disciplinar por le-
são corporal leve contra o 
sargento PM Breno César 

Rodrigues, que atua no Comando 
de Policiamento Metropolitano, 
gerou repercussão. O presidente 
da Associação de Cabos e Sol-
dados, Roberto Campos, relatou 
que Breno foi à entidade para se 
encontrar com o seu advogado, 
Lúcio de Oliveira, para fazer a 
reconsideração dos acontecimen-
tos. Segundo Roberto, é necessá-
rio analisar as circunstâncias das 
atitudes do policial: “Apurar lesões 
corporais provenientes de prisões 
está virando rotina na Polícia Mi-
litar. Em uma atividade onde re-
quer imobilização, uma lesão cor-
poral leve pode acontecer em uma 
ação mais enérgica. Não é porque 
uma pessoa dá voz de prisão que a 
outra vai acatar não é? Ele estava 
de folga, mas não deixa de ser poli-
cial. É isso que a gente aprende na 
academia.” 

O diretor do Jurídico da As-
sociação de Cabos e Soldados, 
sargento Francisco Ivanilson 
Fonseca, disponibilizou o depoi-
mento do policial. O caso ocorreu 
na madrugada do dia 10 de No-
vembro de 2019. 

O sargento punido disse que 
“...ligou para o 190 solicitando 
uma viatura, mas a viatura só 
veio chegar ao local aproximada-
mente uma hora depois; quando 
chegou para fazer a ocorrência 
compareceu uma viatura tipo 
Gol e uma viatura tipo Duster no 
sentido de fazer a condução do 
apreendido e do material furtado 
por ele; quando as guarnições 
chegaram o infrator já se encon-
trava contido, algemado e com 
o material do furto e o material 
para cometer o furto juntos a ele; 
observou apenas que o infrator 
mancava de uma perna; o infra-
tor se entregou e não ofereceu 
resistência; não viu os policiais 
militares que foram fazer a ocor-
rência abusarem � sicamente do 
infrator; não se apresentou como 
policial militar no momento em 
que fez a prisão do infrator; não 
tem a quem imputar a respon-
sabilidade pela lesão sofrida pelo 
preso; na delegacia não viu o pre-
so lesionado e ate quanto esteve 
naquele estabelecimento não viu 
no preso qualquer lesão.”

De acordo com o Boletim 
Geral PM, Breno foi punido por 
ter cometido lesão corporal leve 
contra um indivíduo enquanto o 
impedia de furtar cabos de telefo-
nia no seu dia de folga. Agressões 
supostamente sofridas pelo sus-
peito foram relatadas. 
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VILA ESPÍRITO SANTO I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 34.043.696/0001-55 - NIRE 24.300.013.027 - Ata da Assembleia 
Geral Ordinária - 1. Data, Hora e Local: Aos 30/07/2020, às 14h40, no endereço da sede social da Cia., em Serra do Mel/RN. 2. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% do capital social da Cia., nos termos do Art. 124, 
§4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Lara Monteiro 
da Silva, Presidente; Mario Harry Lavoura, Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre 
a aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, referentes ao exercício social findo em 
31/12/2019, cujas publicações foram dispensadas na forma do Art. 294, inciso II, da Lei das S.A; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da 
Cia., apurado no exercício social de 2019; (iii) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2020; 
(iv) Reeleger o Sr. Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva, para o cargo de Diretor da Cia.; (v) Reeleger o Sr. Edgard Corrochano, para o cargo 
de Diretor Presidente (“CEO”) da Cia.; (vi) Reeleger o Sr. Liu Gonçalves de Aquino, para o cargo de Diretor da Cia.; (vii) Reeleger o Sr. Claudio 
de Araujo Ferreira, para o cargo de Diretor da Cia.; e (viii) Reeleger a Sra. Lara Monteiro da Silva, para o cargo de Diretora de Finanças da Cia.. 
5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, 
contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o Art. 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Serra do Mel Holding 
S.A.. única acionista da Cia., foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte 
forma: (i) Foram aprovados integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Cia., na forma consignada nas Demonstrações Finan-
ceiras e Contábeis referentes ao exercício social findo em 31/12/2019, os quais ficam arquivados na sede social da Cia., dispensados de publicação 
nos termos do Art. 294, inciso II, da Lei das S.A; (i) Tendo em vista que a Cia. não apresentou resultado no exercício de 2019, não houve deliberação 
sobre a destinação de recursos; (ii) Foi aprovada, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria 
da Cia. para o exercício de 2020, destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria; (iii) A reeleição do 
Sr. Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva, RG 17.974.200-0 (SSP/SP) e CPF 185.042.108-04, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o 
cargo de Diretor da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022. a contar 
da presente data, sendo permitida sua reeleição; (iv) A reeleição do Sr. Edgard Corrochano, RG 32.133.381-0 (SSP/SP) e CPF 754.736.071-87, com 
endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente (“CEO”) da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a 
aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição: (v) A reeleição do Sr. Liu Gonçalves 
de Aquino, RG 3962507-9 SSP/SC e CPF 224.116.968-41, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Cia., com prazo 
de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida 
sua reeleição; (vi) A reeleição do Sr. Claudio de Araujo Ferreira, RG 28.038.454-3 SSP/SP e CPF 226.049.778-00, com endereço comercial em São 
Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo 
em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição; e A reeleição da Sra. Lara Monteiro da Silva, RG 25.981.962-1 SSP/SP e CPF 
223.932.068-09, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretora de Finanças da Cia., com prazo de mandato até a AGO que 
deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição. 6. Encerramen-
to, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGO da Cia., depois de lavrada a presente ata que, 
lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Acionista: Serra do Mel Holding S.A., neste ato representada por Claudio de Araújo 
Ferreira e Lara Monteiro da Silva. Certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Serra do Mel, 30/07/2020. Mesa: Lara 
Monteiro da Silva, Presidente; Mario Harry Lavoura, Secretário. JUCERN - Certifico o Registro em 03/11/2020 sob nº 20200461176. Protocolo: 
200461176 de 03/11/2020. Código de Verificação: 12005304318. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

VILA ESPÍRITO SANTO II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 34.011.705/0001-26 - NIRE 24.300.012.985 - Ata da Assembleia 
Geral Ordinária - 1. Data, Hora e Local: Aos 30/07/2020, às 15h, na sede social da Cia., em Serra do Mel/RN. 2. Convocação e Presença: Dispen-
sada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% do capital social da Cia., nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Lara Monteiro da Silva, Presidente; 
Mario Harry Lavoura, Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a aprovação do Relatório 
Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019, cujas publica-
ções foram dispensadas na forma do Art. 294, inciso II, da Lei das S.A; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Cia., apurado no exercício 
social de 2019; (iii) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2020; (iv) Reeleger o Sr. Marco 
Antonio Ottoni Pereira da Silva, para o cargo de Diretor da Cia.; (v) Reeleger o Sr. Edgard Corrochano, para o cargo de Diretor Presidente 
(“CEO”) da Cia.; (vi) Reeleger o Sr. Liu Gonçalves de Aquino, para o cargo de Diretor da Cia.; (vii) Reeleger o Sr. Claudio de Araujo Ferreira, 
para o cargo de Diretor da Cia.; e (viii) Reeleger a Sra. Lara Monteiro da Silva, para o cargo de Diretora de Finanças da Cia.. 5. Deliberações: 
Dando início aos trabalhos. o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a 
transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o Art. 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Serra do Mel Holding S.A., única acionista 
da Cia., foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia. sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) Foram aprovados 
integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Cia., na forma consignada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes 
ao exercício social findo em 31/12/2019, os quais ficam arquivados na sede social da Cia., dispensados de publicação nos termos do Art. 294, inciso II, 
da Lei das S.A.; (i) Tendo em vista que a Cia. não apresentou resultado no exercício de 2019, não houve deliberação sobre a destinação de recursos; 
(ii) Foi aprovada, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria da Cia. para o exercício de 2020, 
destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria; (iii) A reeleição do Sr. Marco Antonio Ottoni 
Pereira da Silva, RG 17.974.200-0 (SSP/SP) e CPF 185.042.108-04, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Cia., 
com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo 
permitida sua reeleição; (iv) A reeleição do Sr. Edgard Corrochano, RG 32.133.381-0 (SSP/SP) e CPF 754.736.071-87, com endereço comercial em 
São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente (“CEO”) da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas 
do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição; (v) A reeleição do Sr. Liu Gonçalves de Aquino, RG 
3962507-9 SSP/SC e CPF 224.116.968-41, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Cia., com prazo de mandato até 
a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição; (vi) 
A reeleição do Sr. Claudio de Araujo Ferreira, RG 28.038.454-3 SSP/SP e CPF 226.049.778-00, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o 
cargo de Diretor da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da 
presente data, sendo permitida sua reeleição; e (vii) A reeleição da Sra. Lara Monteiro da Silva, RG 25.981.962-1 SSP/SP e CPF 223.932.068-09, 
com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretora de Finanças da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre 
a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição. 6. Encerramento, Lavratura e 
Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGO da Cia., depois de lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada por todos os presentes. Acionista: Serra do Mel Holding S.A., neste ato representada por Claudio de Araújo Ferreira e Lara 
Monteiro da Silva. Certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Serra do Mel, 30/07/2020. Mesa: Lara Mohteiro da 
Silva, Presidente; Mario Harry Lavoura, Secretário. JUCERN - Certifico o Registro em 03/11/2020 sob nº 20200461494. Protocolo: 200461494 de 
03/11/2020. Código de Verificação: 12005307406. Denys de Miranda Barreto - Secretario-Geral.

 
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS DA – QUIRIA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº: 40.526.470/0001-08, NIRE Nº: 24.200.867.229-JUCERN, 1) Data da 
assembleia: 23/01/2021, as 10:00hs. 2) local: na sede social. 3) Quórum e presença: sócios quotistas titulares 
de 100% das quotas e do capital social da sociedade. 4) Deliberações: aprovada a redução do valor do capital 
social por ser ele excessivo em relação ao objeto da sociedade, que é feito de forma proporcional entre os 
sócios, reduzindo o total de R$ 29.700.000,00 (vinte nove milhões, setecentos mil), passando o valor do Capital 
Social da Sociedade de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para R$300.000,00 (trezentos mil reais), e 
que passa a ser dividido em 300.000 quotas (trezentas mil quotas), todas sem valor nominal. Encarregar a 
administração a dar cumprimento à esta decisão, promovendo a competente alteração do contrato social, na 
forma da legislação vigente. Nada mais tendo a deliberar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi assinada. 
Baraúna, RN, 23 de janeiro de 2021. Presentes sócios quotistas representando a totalidade do capital social da 
companhia e duas testemunhas. 
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A Diretoria de Políticas In-
tersetoriais e Promoção à 
Saúde (DPIPS), através do 

Programa RN Mais Saudável e do 
Comitê Interinstitucional, compos-
to por vários órgãos do Governo do 
Rio Grande do Norte e instituições 
da sociedade civil, como Sistema S, 
realiza nesta sexta-feira 29, a partir 
das 9 horas, no Parque das Dunas, o 
Circuito RN Mais Saudável, um pro-
jeto de incentivo à saúde, esportes e 
cultura.

O evento terá tendas temáticas 
do Programa RN Mais Saudável, 
participação de  municípios da re-
gião metropolitana e órgãos parcei-
ros com informações sobre hábitos 
e ambientes saudáveis, equidade, 

inclusão e cultura de paz. A aber-
tura será realizada a partir das 9h e 
iniciará com a prática de atividades 
esportivas. Às 10h, haverá o lança-
mento o� cial dos Circuitos RN Mais 
Saudável, que terão outras edições 
nas demais regiões do estado.

Estão programadas atividades 
lúdicas e, a partir do meio-dia, ro-
das de conversa com a juventude, 
abordando temas como alimenta-
ção saudável, esportes e práticas 
integrativas e complementares 
(PIC´s). O horário a partir das 13h 
será dedicado ao projeto Cultura e 
Movimento.

Como incentivo à cultura, du-
rante todo o evento haverá Mostra 
dos municípios e Feira de Artesana-
to e Alimentos Saudáveis, além de 
jogos eletrônicos, xadrez humano, 
feirinha voltada às boas práticas, 
trilha e apresentação cultural com 
“Cuzcuz com Créu”. 

O Circuito tem a organização do 
Governo do Estado através da Se-

cretaria de Estado da Saúde Pública 
(Sesap), Idema, Fundação José Au-
gusto, Secretaria de Educação, Es-
cola de Governo, Sub Secretaria de 
Esporte e lazer, Sub Secretaria de ju-
ventude, Escola de Saúde, Nota Po-
tiguar, Coordenadoria de Vigilância, 
Coordenadoria de Atenção à Saúde 
e também contará com o apoio dos 
demais órgãos  e instituições que 
compõe o Comitê do Programa. 

São colaboradores do Circuito a 
7ª Regional de Saúde, Natal, Parna-
mirim, São Gonçalo do Amarante, 
Macaíba e  Extremoz. Atuam como 
parceiros, a Central de Comerciali-
zação da Agricultura Familiar e Eco-
nomia Solidária (Cecafes), Semana 
do Pescado e Programa Saúde na 
Escola (PSE). 

São patrocinadores a Kale – Fast 
Food do Bem, Associação Brasileira 
de Criadores de Camarão (ABCC), 
Associação Norte-rio-grandense de 
Criadores de Camarão (ANCC) e 
Resort Praia Bonita, Lixo Zero RN.

O conjunto Nova Mossoró re-
cebeu na manhã desta quin-
ta-feira 28 um mutirão de 

serviços da Prefeitura de Mossoró. 
A força-tarefa da Secretaria de Infra-
estrutura, Meio Ambiente, Urbanis-
mo e Serviços Urbanos (SEIMURB) 
levou para o conjunto programas 
de limpeza urbana, arborização e 
iluminação em LED.

A campanha “Mossoró Limpa” 
que percorreu dezenas de bairros na 
zona urbana e ainda comunidades 
rurais levou as equipes de limpeza 
urbana do município para trans-
formar o conjunto com os diversos 
serviços que compõem o mutirão.

“Estamos chegando com diver-
sos serviços na operação ‘Mossoró 
Limpa’ trazendo nossas equipes de 
limpeza trabalhando nos canteiros, 
ruas e avenidas. Trata-se de um tra-
balho de limpeza completo, manu-
tenção também para deixar todo o 
conjunto limpo”, destacou o prefeito 
Allyson Bezerra, que acompanhou 
de perto o início do mutirão de lim-
peza na manhã de hoje.

O corpo técnico da SEIMURB 
também esteve presente vistorian-
do os serviços promovidos na Nova 
Mossoró. “É a Prefeitura chegando à 
Nova Mossoró com ações do Mossoró 
Limpa, Mossoró Iluminada e Mosso-
ró Verde. São serviços importantes de 
varrição, capina, roço para proporcio-
nar melhorias à comunidade que há 
tanto tempo aguardava. É um con-
junto de ações integradas dos nossos 

Nova Mossoró recebe mutirão de 
limpeza, iluminação e arborização

SERVIÇOS

RN Mais Saudável promove 
circuito de incentivo à saúde
HOJE| Esportes e cultura 
também fazem parte do 
projeto, que acontecerá no 
Parque das Dunas, em Natal

WILSON MORENO/PMM

Instalações de lâmpadas de LED também foram feitas pela prefeitura

programas”, frisou Rodrigo Lima, se-
cretário municipal de Infraestrutura.

Os serviços eram aguardados há 
muitos anos pela população local 
que reconhece a relevância do tra-
balho realizado pela Prefeitura de 
Mossoró. “É muito importante que 
aconteça esse mutirão de limpeza. 
O carro da coleta de lixo passa três 
vezes por semana, mas infelizmente 
as pessoas insistem em jogar lixo em 
local inadequado, trazendo mosqui-
tos e doenças. E a iluminação está 
muito boa, pois a nova iluminação 
melhora 100%”, disse a diarista Ma-
ria de Fátima.

Além dos serviços de limpeza 

que integram o mutirão “Mossoró 
Limpa”, o Poder Executivo munici-
pal também levou modernização 
da iluminação pública do conjunto. 
O programa “Mossoró Iluminada” 
trocou as luminárias convencionais 
pela tecnologia e e� ciência energé-
tica das luminárias em LED.

“Também aproveitamos a opor-
tunidade para trazer os serviços 
do programa ‘Mossoró Iluminada’ 
fazendo substituição de todas as 
lâmpadas de vapor de sódio por 
lâmpadas de Led. O conjunto � ca-
rá totalmente iluminado com LED, 
ofertando mais segurança à popu-
lação”, acrescentou Allyson Bezerra.

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
AQUACULTURA INTEGRADA LTDA, CNPJ nº 23.241.372/0001-05, torna Público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LS - Licença 
Simplificada - para a atividade de Fabricação de rações balanceadas para animais, localizada na Rua 
Projetada s/n. Lot Setor 04 Quadra 058, Distrito Industrial de Macaíba/RN. 

 
Antonino de Freitas Bezerra 

Empreendedor 
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M|J 25
O casal querido Monna e Joir Ra-

manho casaram há 25 anos sem festa. 
A celebração foi uma missa linda na 
Paróquia de Candelária, onde atuam 
nos movimentos religiosos, e que 
reuniu apenas amigos que lotaram o 
local. De peculiar um sanfoneiro na 
porta da igreja. Então, a imagem se 
repetiu agora quando comemoraram 
Bodas de Prata, no mesmo templo 
e sob as bençãos do padre Valteir 
Sousa, de forma tão feliz, como da 
primeira vez. A diferença apenas a 
presença da � lha, a linda estudante 
de medicina Marianna Ramalho, 
como a mãe, elegante num modelo 
de Alzira Azevedo. Que a felicidade 
continue acompanhando o casal.

CASANDO 
Quem vai trocar alianças quando 

novembro chegar, é a jornalista 
Michelle Ricon. Celebra o encontro, 
o coração preenchido e a nova opor-
tunidade de ser feliz a dois com o juiz 
federal Mário Jambo, em cerimônia 
reservada para poucos, no Espaço 
Neuma Leão. A coluna também 
comemora e torce por esta união. 

TECNOLOGIA 
O leilão do 5G no Brasil está 

marcado para 4 de novembro. 
Quinze empresas apresentaram 
documentação de credenciamento 
para participar do evento, que 
pode levantar até R$ 3 bilhões para 
o Tesouro Nacional. Considerando 
os valores dos lotes de frequência 
de� nidos no edital, o governo pode 
arrecadar até US$ 10 bilhões no total, 
nos quais US$ 7 bi serão destinados à 
implantação de internet em escolas 
públicas no Brasil. O restante iria para 
o Tesouro. No meio disso tudo tem o 
potiguar Fábio Faria, como Ministro 
das Comunicações. 

*
Ontem ele conversou com o em-

baixador do Reino Unido no Brasil, 
Peter Wilson também sobre o 5G. 
Agora em novembro Fábio Faria vai a 
a Glasvow, cidade portuária escocesa, 
onde trata também de questões 
relacionadas à tecnologia. 

100% vacinados
Marianne Andrade Arcan-

jo coordenou pessoalmente 
uma campanha no Complexo 
Educacional Contemporâneo 
para estimular a vacinação, com 
as duas doses, de todos os seus 
colaboradores. Deu certo. O 
vacinômetro instalado na escola 
motivou professores e outros 
funcionários e surtiu efeito. A 
escola comemora agora 100% do 
quadro totalmente vacinado.

SAFADÃO
O Rio Grande do Norte tem 

um espaço especial mesmo 
no coração do cantor Wesley 
Safadão. Na agenda de shows 
do próximo mês, dos únicos seis 
shows no país, dois são por aqui, 
em Pipa e Currais Novos. Após o 
Cruzeiro WS On Board,  o cantor 
parte pra turnê pelos Estados 
Unidos com apresentações 
marcadas em cinco cidades.

SAÚDE
Ex-reitora da UNP, Sâmela 

Gomes, resolveu empreender na 
área da saúde que vai agradar 
muito a quem sofre com pro-
blemas de coluna. Natal ganha 
uma unidade do Dr. Hérnia, que 
já existe há 15 anos no restante 
do país. A especialidade são 
lesões, envolvendo patologias 
do nervo ciático e, claro, hérnia 
de disco. A franquia abre no dia 
22 de novembro, com evento 
para convidados.

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 O querido Toinho Silveira promove, no próximo sábado, 
um Sunset. O local ainda é surpresa, será conhecido a meia 
noite de hoje. Atenção ao dress code: roupa esporte, com estilo 
� oral, a festa vai das 14 às 18h.
 A toda vapor as vendas de ingressos ( que custam entre 70 e 

400 reais) para o show que o Roupa Nova faz em Natal, no próximo dia 
05, no Boulevard Music Hall, em Nova Parnamirim. 
 A querida Isabelly Mesquita pegou o rumo do Sul a 

aproveita os dias em andanças pelas Serras Gaúchas. Apesar da 
mala com roupas mais quentes, tem passado dias de calor, na 
casa dos 25 graus. 
 O consulado geral americano em Recife volta, agora em 08 de 

novembro, a emitir vistos com data marcada. Os passageiros que não são 
cidadãos ou imigrantes devem apresentar comprovante de vacinação.

Se a sua ‘liberdade de expressão’ 
machuca alguém, guarde esta opinião para você.“

“

WANDERLEY ADAMS

B-DAY - ARMINDO ALBUQUERQUE 

Exímia maquiadora, ADRIANA GEN-
TIL investe em outros talentos. A 
mãe de Gael e Giovana tem apostado 
numa paixão: trabalhos manuais. A 
pandemia fez com que amenizasse a 
correria e aprendeu a bordar, pintar 
telas numeradas e agora dedica-se 
a fazer bonecas de feltro, mesmo 
sem nunca ter costurado na vida. 
“Cada peça é um desa� o”, diz. As 
suas criações já podem ser conferi-
das no per� l @dripintaeborda. Já 
aceita encomendas e a produção já 
atua para confecção de peças para o 
período natalino. 

Marianna entre os pais Joir e Monna 
Ramalho que comemoram Bodas de Prata

Entre misses e pinturas George 
Azevedo comemora hoje nova idade

A bela  Tati Ricci em tarde de moda 

 Em São Paulo, José Agripino, 
José Lucena e Paulo de Paula

Happy    Birthday
George Azevedo, Armindo Albuquerque, Henrique de Abreu Souza, Ângela Cely Fernandes, Lidiane Castro, Josenilson Silva e Melina Ferreira de Sousa. 

DIVULGAÇÃO
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A VOZ DO POVO

CEDIDA

Solidariedade
Amigos(as) da Assembleia Legisla-

tiva, colegas jornalistas, estão fazendo 
uma campanha para doação de cestas 
básicas para famílias do assentamento 
Olga Benário. São famílias de extrema 
pobreza em um terreno que a prefei-
tura pretendia construir um cemitério 
no Planalto. Quem puder colaborar o 
Pix é: 84-9.9982-1698

Quintas
Querido bairro das Quintas terá, 

no próximo dia 5, a partir das 20 horas, 
show com Grupo Requebra, participa-
ção especial do Rei do Brega Luiz Al-
mir, na Rua Senador Roberto Kennedy 
(vizinho à Conveniência Todo Dia).

Lagoa de captação
A equipe de reportagem da Band 

Natal fez as filmagens para mostrar no 
programa Nordeste Urgente as péssi-
mas condições das lagoas de captação 
do conjunto Panatis, Santárem e José 
Sarney. São dez anos de luta. Quando 
chove, transborda invadindo as casas, 
neste período da seca passa a ser depo-
sito de lixo e a prefeitura até agora nada.

Vacina
Decreto da governadora do Esta-

do proíbe qualquer servidor público 
trabalhar sem está presente o cartão 
de vacina. Os mais jovens, a primeira 
dose, e os mais idosos com as duas do-
ses. Sem este cartão, o funcionário não 
entra na repartição, e depois de alguns 
dias poderá ser demitido por justa cau-
sa. Portanto, vacina sim!!

@comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Luiz Almir

Festa das crianças
Com todas as di� culdades, mesmo sem mandato de vereador, con-

tinuamos ajudando os eventos na nossa família Zona Norte. Entre dez 
festas de crianças em vários bairros, destacamos a maior delas, na Área 
de Lazer do Panatis, com 400 crianças e 400 adultos acompanhando, 
presença da vice-prefeita Aila Cortez, querida amiga Luduvina e este 
velho comunicador Luiz Almir.

Praça das Flores
Quarta-feira, na Praça das Flo-

res, no quiosque da nossa amiga 
Odeth, um grupo da terceira idade 
esteve reunido comemorando um 
aniversário, com músicas dos anos 
70. Presenças ilustres: desembar-
gador José Rocha, desembargador 
Claudio Santos e seu � lho especial, 
médicos, engenheiros, jornalistas, 
autoridades. O evento aconteceu 
das 17 às 20 horas. Grato pelo con-
vite.

CAERN
Muitas reclamações com a 

prestação de serviço da CAERN, 

principalmente na Zona Norte. A 
rua Maria José Lira há dois dias tem 
cano estourado, rua e calçadas alaga-
das. Fizemos várias reclamações e a 
CAERN, como sempre, diz: “Estamos 
preparando uma equipe para resol-
ver o problema”. Até agora, nada.

Seis de Novembro
O amigo Gerson e esposa, com 

apoio deste comunicador, realiza-
rão a Festa das Crianças no Bairro 
Nordeste, com direito a pula-pula, 
piscina de bolinha, pirulito, pipoca, 
participação dos palhaços Macarrão 
e Miojo (pai e � lho) e a banda Brin-
cantos. A festa terá início às 15 horas.

VILA ESPÍRITO SANTO III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 34.043.685/0001-75 - NIRE 24.300.013.019 - Ata da Assem-
bleia Geral Ordinária - 1. Data, Hora e Local: Aos 30/07/2020, às 13h20, na sede social da Cia., em Serra do Mel/RN. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% do capital social da Cia., nos termos do Art. 124, §4º da Lei 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Lara Monteiro da Silva, Pre-
sidente; Mario Harry Lavoura, Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a aprovação do 
Relatório Anual da Administração. bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício social findo em 31/12/2019, devidamente publicadas nas edições de 28/07/2020 do DOE-RN e do Jornal Tribuna do Norte; 
(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Cia., apurado no exercício social de 2019; (iii) Deliberar sobre a proposta de remuneração global 
dos administradores para o exercício social de 2020; (iv) Reeleger o Sr. Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva, para o cargo de Diretor da Cia.; 
(v) Reeleger o Sr. Edgard Corrochano, para o cargo de Diretor Presidente (“CEO”) da Cia.; (vi) Reeleger o Sr. Liu Gonçalves de Aquino, para 
o cargo de Diretor da Cia.; (vii) Reeleger o Sr. Claudio de Araujo Ferreira, para o cargo de Diretor da Cia.: e (viii) Reeleger a Sra. Lara Monteiro 
da Silva, para o cargo de Diretora da Cia.. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos. o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente 
assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o Art. 130, §1º, da Lei das 
S.A.. Em seguida, por Serra do Mel Holding S.A., única acionista da Cia., foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer 
restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) Foram aprovados integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Cia., na forma 
consignada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis que seguiram acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exer-
cício social findo em 31/12/2019, devidamente publicadas em seu formato reduzido, cuja autorização é ratificada neste ato pelos acionistas, na edição 
14.721 de 28/07/2020 do DOE-RN, à pág. 27. e na edição de 28/07/2020 do Jornal Tribuna do Norte, à pág. 5 e, após apresentados à Assembleia 
Geral, ficam arquivados na sede social da Cia.; (ii) Tendo em vista que a Cia. não apresentou resultado no exercício de 2019, não houve deliberação 
sobre a destinação de recursos; (iii) Foi aprovada, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria 
da Cia. para o exercício de 2020, destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria; (iv) A reeleição do 
Sr. Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva, RG 17.974.200-0 (SSP/SP) e CPF 185.042.108-04, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o 
cargo de Diretor da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar 
da presente data. sendo permitida sua reeleição: A reeleição do Sr. Edgard Corrochano, RG 32.133.381-0 (SSP/SP) e CPF 754.736.071-87, com 
endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente (“CEO”) da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a 
aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição; (i) A reeleição do Sr. Liu Gonçalves 
de Aquino, RG 3962507-9 SSP/SC e CPF 224.116.968-41, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Cia., com prazo 
de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida 
sua reeleição; (ii) A reeleição do Sr. Claudio de Araujo Ferreira, RG 28.038.454-3 SSP/SP e CPF 226.049.778-00, com endereço comercial em São 
Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 
2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição; e (iii) A reeleição da Sra. Lara Monteiro da Silva, RG 25.981.962-1 SSP/SP e CPF 
223.932.068-09, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretora da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre 
a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição. 6. Encerramento, Lavratura e 
Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGO da Cia., depois de lavrada a presente ata que. lida e achada 
conforme, vai assinada por todos os presentes. Acionista: Serra do Mel Holding S.A., neste ato representada por Claudio de Araújo Ferreira e Lara 
Monteiro da Silva. Certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Serra do Mel. 30/07/2020. Mesa: Lara Monteiro da 
Silva, Presidente; Mario Harry Lavoura, Secretário. JUCERN - Certifico o Registro em 03/11/2020 sob nº 20200461591. Protocolo: 200461591 de 
03/11/2020. Código de Verificação: 12005307112. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

VILA ESPÍRITO SANTO IV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 34.011.712/0001-28 - NIRE 24.300.012.993 - Ata da Assem-
bleia Geral Ordinária - 1. Data, Hora e Local: Aos 30/07/2020, às 13h40, na sede social da Cia., em Serra do Mel/RN. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% do capital social da Cia., nos termos do Art. 124, §4º da Lei 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Lara Monteiro da Silva, Pre-
sidente; Mario Harry Lavoura, Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a aprovação do 
Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício social findo em 31/12/2019, devidamente publicadas nas edições de 28/07/2020 do DOE-RN e do Jornal Tribuna do Norte; 
(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Cia., apurado no exercício social de 2019; (iii) Deliberar sobre a proposta de remuneração global 
dos administradores para o exercício social de 2020; (iv) Reeleger o Sr. Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva, para o cargo de Diretor da Cia.; 
(v) Reeleger o Sr. Edgard Corrochano, para o cargo de Diretor Presidente (“CEO”) da Cia.; (vi) Reeleger o Sr. Liu Gonçalves de Aquino, para 
o cargo de Diretor da Cia.; (vii) Reeleger o Sr. Claudio de Araujo Ferreira, para o cargo de Diretor da Cia.; e (viii) Reeleger a Sra. Lara Monteiro 
da Silva, para o cargo de Diretora da Cia.. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente 
assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o Art. 130, § 1º da Lei das 
S.A. Em seguida, por Serra do Mel Holding S.A., única acionista da Cia., foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer 
restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) Foram aprovados integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Cia., na forma 
consignada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis que seguiram acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exer-
cício social findo em 31/12/2019 devidamente publicadas em seu formato reduzido, cuja autorização é ratificada neste ato pelos acionistas, na edição 
14.721 de 28/07/2020 do DOE-RN, à pág. 27, e na edição de 28/07/2020 do Jornal Tribuna do Norte, à pág. 7 e, após apresentados à Assembleia 
Geral, ficam arquivados na sede social da Cia.; (ii) Tendo em vista que a Cia. não apresentou resultado no exercício de 2019, não houve deliberação 
sobre a destinação de recursos; (iii) Foi aprovada, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria 
da Cia. para o exercício de 2020, destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria; (iv) A reeleição do 
Sr. Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva, RG 17.974.200-0 (SSP/SP) e CPF 185.042.108-04, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o 
cargo de Diretor da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar 
da presente data, sendo permitida sua reeleição: (v) A reeleição do Sr. Edgard Corrochano, RG 32.133.381-0 (SSP/SP) e CPF 754.736.071-87, com 
endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente (“CEO”) da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a 
aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição: (vi) A reeleição do Sr. Liu Gonçalves 
de Aquino, RG 3962507-9 SSP/SC e CPF 224.116.968-41, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Cia., com prazo 
de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida 
sua reeleição; (vii) A reeleição do Sr. Claudio de Araujo Ferreira, RG 28.038.454-3 SSP/SP e CPF 226.049.778-00, com endereço comercial em São 
Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 
2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição; e (viii) A reeleição da Sra. Lara Monteiro da Silva, RG 25.981.962-1 SSP/SP e CPF 
223.932.068-09, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretora da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre 
a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição. 6. Encerramento, Lavratura e 
Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGO da Cia., depois de lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada por todos os presentes. Acionista: Serra do Mel Holding S.A., neste ato representada por Claudio de Araújo Ferreira e Lara 
Monteiro da Silva. Certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Serra do Mel/RN, 30/07/2020. Mesa: Lara Monteiro 
da Silva, Presidente; Mario arry Lavoura, Secretário. JUCERN - Certifico o Registro em 27/08/2020 sob nº 20200461664. Protocolo: 200461664 de 
27/08/2020. Código de Verificação: 12003938166. Denys de Miranda Barreto - Secretario-Geral.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
ELOIZA A DA SILVA, inscrito no CNPJ: 24.565.563/0001-95, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação para a atividade de Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), do 
empreendimento localizado na Rua Prof.ª Estefânia Ferreira Santos, 100 – Conj. José Lúcio Ribeiro - 
Centro - Santo Antônio/RN. 

Eloíza Américo da Silva – Diretora 

 

 
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS DA – HELICONIA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO 
E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº: 40.173.881/0001-67, NIRE Nº: 29.200.863.282-JUCERN, 1) Data da 
assembleia: 22/12/2020, as 09:00hs. 2) local: na sede social. 3) Quórum e presença: sócios quotistas titulares 
de 100% das quotas e do capital social da sociedade. 4) Deliberações: aprovada a redução do valor do capital 
social por ser ele excessivo em relação ao objeto da sociedade, que é feito de forma proporcional entre os 
sócios, reduzindo o total de R$ 29.700.000,00 (vinte nove milhões, setecentos mil), passando o valor do Capital 
Social da Sociedade de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para R$300.000,00 (trezentos mil reais), e 
que passa a ser dividido em 300.000 quotas (trezentas mil quotas), todas sem valor nominal. Encarregar a 
administração a dar cumprimento à esta decisão, promovendo a competente alteração do contrato social, na 
forma da legislação vigente. Nada mais tendo a deliberar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi assinada. 
Acari, RN, 22 de dezembro de 2020. Presentes sócios quotistas representando a totalidade do capital social da 
companhia e duas testemunhas. 

 
2x4 CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (RLS) 

 
ILHA DOS VENTOS GERADORES EOLICA S/A, 13.336.428/0001-51, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação da Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 25/10/2027, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO UNIÃO 
DOS VENTOS IX composto por 7 aerogeradores, com potência unitária de 1,6 MW e potência total de 
11,2 MW, localizada em Fazendas Boca do Campo, Nossa Senhora do Patrocínio e Carnaúba Enterrada, 
Zona Rural do Município de Pedra Grande/RN.  
 

Carlos Eduardo Nóbrega Zelante Maryssael de Campos  
Gerente 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  
 

J. SABINO DANTAS EIRELI, CNPJ nº 40.215.596/0001-61, 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 Comércio Varejista de Combustíveis Líquidos para Veículos Automotores, localizada na Rua Tonheca 
Dantas, SN - Dom Jose Adelino Dantas Carnaúba dos Dantas/RN – 59.374.000. 
 

Joadson Sabino Dantas 
Proprietário 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

JANIEL FERREIRA DE ARAÚJO ME, CNPJ: 02.792.107/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a concessão de Licença 
Simplificada-LS, com validade: 05/12/2022, para produção de artefatos cerâmicos para uso na construção 
civil, localizado na Rod. Rn 002, Km 403, Curral Novo, Zona rural, São José de Mipibi,/RN. 
 

JANIEL FERREIRA DE ARAÚJO 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 

Trabalho, criatividade e envol-
vimento. Essas são as pala-
vras que de� nem a agência 

Ratts Ratis, na avaliação do sócio-
-fundador Pedro Ratts. Em meio ao 
cenário de pandemia, a empresa en-
frentou desa� os, mas também teve 
razões para comemorar: completou 
20 anos de atividades no último dia 
8 e viu o faturamento crescer em um 
período em que a economia estava 
fragilizada.

A agência é uma das mais con-
solidadas e requisitadas do mer-
cado de comunicação potiguar. O 
sucesso da Ratts Ratis é re� exo de 
duas décadas de compromisso com 
a transformação de histórias - de 
clientes a colaboradores. “O traba-
lho é o caminho para atingir obje-
tivos. Tenho uma máxima comigo: 
o custo de um comercial bem feito 

é o mesmo de um mal feito, mas 
com resultados diferentes. Se eu 
� zer bem feito, garanto impacto, re-
presentatividade e resultado para o 
anunciante”, declarou Pedro Ratts, 
ao Agora Entrevista desta quinta-
-feira 28.

Ele, que é publicitário, redator e 
diretor de criação, com 26 anos de 
experiência, comenta que em ce-
nários de crises a criação de ideias 

se faz ainda mais necessária. Como 
exemplo, cita o desenvolvimento 
de publicidade para atender de-
mandas emergentes no isolamento 
social. E o que a Ratts Ratis desen-
volveu deu certo e gerou resultados. 
O faturamento da agência cresceu 
no último ano. 

“Fácil não foi. Se eu disser que 
foi fácil, estarei exagerando. Eu con-
fesso que no meu (negócio) e no de 
alguns colegas com quem conver-
sei, não foi tão ruim quanto a gente 
esperava”, analisou.

A adaptação ao novo é uma 
característica inerente a qualquer 
pro� ssional de comunicação, se-
gundo julgou Pedro Ratts. Para ele, 
o publicitário “é igual ao chefe de 
cozinha: pode mudar os ingredien-
tes, mas ele tem que saber a pre-
paração. Quanto mais alimento, 
mais possibilidades”. Nesse caso, 
os alimentos são as diversas plata-
formas existentes para promoção 
de conteúdo, como televisão, rádio 
e internet - esta, que sofrerá uma 
transformação em breve, de acordo 
com o publicitário.

Ratts Ratis: duas décadas de 
trabalho e criatividade no RN
POTENCIAL | Agência é uma 
das mais requisitadas do 
mercado de comunicação

Publicitário Pedro Ratts: comemoração

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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VILA ESPÍRITO SANTO V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 34.135.249/0001-26 - NIRE 24.300.013.078 - Ata da Assembleia 
Geral Ordinária - 1. Data, Hora e Local: Aos 30/07/2020, às 14h20, no endereço da sede social em Serra do Mel/RN. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% do capital social da Cia., nos termos do Art. 124, §40 da Lei 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Lara Monteiro da Silva, 
Presidente; Mario Harry Lavoura, Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a aprovação 
do Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019, 
cujas publicações foram dispensadas na forma do Art. 294, inciso II, da Lei das S.A.; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Cia., 
apurado no exercício social de 2019; (iii) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2020; (iv) 
Reeleger o Sr. Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva, para o cargo de Diretor da Cia.; (v) Reeleger o Sr. Edgard Corrochano, para o cargo de 
Diretor Presidente (“CEO”) da Cia.; (vi) Reeleger o Sr. Liu Gonçalves de Aquino, para o cargo de Diretor da Cia.; (vii) Reeleger o Sr. Claudio de 
Araujo Ferreira, para o cargo de Diretor da Cia.; e  (viii) Reeleger a Sra. Lara Monteiro da Silva, para o cargo de Diretora da Cia.. 5. Deliberações: 
Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a 
transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o Art. 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Serra do Mel Holding S.A., única acionista 
da Cia., foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) Foram aprovados 
integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Cia., na forma consignada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, os quais ficam arquivados na sede social da Cia., dispensados de publicação nos termos 
do Art. 294, inciso II, da Lei das S.A; (i) Tendo em vista que a Cia. não apresentou resultado no exercício de 2019, não houve deliberação sobre a 
destinação de recursos; (ii) Foi aprovada, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria da Cia. 
para o exercício de 2020, destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria; (iii) A reeleição do Sr. 
Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva, RG 17.974.200-0 (SSP/SP) e CPF 185.042.108-04, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo 
de Diretor da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da 
presente data, sendo permitida sua reeleição; (iv) A reeleição do Sr. Edgard Corrochano, RG 32.133.381-0 (SSP/SP) e CPF 754.736.071-87, com 
endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente (“CEO”) da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a 
aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição; (v) A reeleição do Sr. Liu Gonçalves 
de Aquino, RG 3962507-9 SSP/SC e CPF 224.116.968-41, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Cia., com prazo 
de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida 
sua reeleição; (vi) A reeleição do Sr. Claudio de Araujo Ferreira, RG 28.038.454-3 SSP/SP e CPF 226.049.778-00, com endereço comercial em São 
Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 
2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição; e (vii) A reeleição da Sra. Lara Monteiro da Silva, RG 25.981.962-1 SSP/SP e CPF 
223.932.068-09, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de Diretora da Cia., com prazo de mandato até a AGO que deliberará sobre 
a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida sua reeleição. 6. Encerramento, Lavratura e 
Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGO da Cia., depois de lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada por todos os presentes. Acionista: Serra do Mel Holding S.A., neste ato representada por Claudio de Araújo Ferreira e Lara 
Monteiro da Silva. Certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Serra do Mel, 30/07/2020. Mesa: Lara Monteiro da 
Silva, Presidente; Mario Harry Lavoura, Secretário. JUCERN - Certifico o Registro em 08/12/2020 sob nº 20200657810. Protocolo: 200657810 de 
20/11/2020. Código de Verificação: 12006091571. Denys de Miranda Barreto - Secretario-Geral.

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: Sr. DANIEL RENE ADOLPHE BERCOVICI, francês, divorciado, portador do RNE sob o n° V194083-B, inscrito 
sob o CPF/MF n° 214.457.748-01, residente e domiciliado na Alameda Franca, 144, apto. 123, Jardim Paulista, São 
Paulo/SP, CEP: 01422-000, que vem através de seu advogado, Dr. Flávio Renato de Sousa Times, brasileiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 4.547, com escritório profissional na Av. Amintas Barros, 2714, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.063-
350. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Flores da Mata, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 6.570,79m² (seis mil, quinhentos e setenta metros e setenta e nove decímetros quadrados), imóvel 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.032.02.1242.0000.0 e 
sequencial n° 1.003641.5. seguintes limites e confrontações: Ao norte, com a Sra. Germana Perazzo Tavares Cavalcanti, 
ao Leste, com a Rua Flores da Mata, ao Sul, com o Sr. José Duarte da Silva, ao Oeste, a Pipa Casas Bioclimáticas 
Empreendimentos Ltda.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 750.000,00. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a empresa Pipa Casas Bioclimaticas Empreendimentos 
Ltda., a Sra. Germana Perazzo Tavares Cavalcanti, 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, 29.10.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (RLS) 
 
CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA SA, 13.341.988/0001-02, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação da Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 25/10/2027, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO UNIÃO 
DOS VENTOS VII composto por 9 aerogeradores, com potência unitária de 1,6 MW e potência total de 
14,4 MW, localizada na Zona Rural do Município de Pedra Grande/RN.  
 

Carlos Eduardo Nóbrega Zelante Maryssael de Campos 
Gerente 

 

 
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS DA – CANOPUS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº: 40.052.170/0001-34, NIRE Nº: 24.200.861.263-JUCERN, 1) Data da 
assembleia: 10/12/2020, as 09:00hs. 2) local: na sede social. 3) Quórum e presença: sócios quotistas titulares 
de 100% das quotas e do capital social da sociedade. 4) Deliberações: aprovada a redução do valor do capital 
social por ser ele excessivo em relação ao objeto da sociedade, que é feito de forma proporcional entre os 
sócios, reduzindo o total de R$ 29.700.000,00 (vinte nove milhões, setecentos mil), passando o valor do Capital 
Social da Sociedade de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para R$300.000,00 (trezentos mil reais), e 
que passa a ser dividido em 300.000 quotas (trezentas mil quotas), todas sem valor nominal. Encarregar a 
administração a dar cumprimento à esta decisão, promovendo a competente alteração do contrato social, na 
forma da legislação vigente. Nada mais tendo a deliberar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi assinada. 
Alto do Rodrigues, RN, 10 de dezembro de 2020. Presentes sócios quotistas representando a totalidade do 
capital social da companhia e duas testemunhas. 
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EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS DA – CELOSIA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº: 40.173.636/0001-50, NIRE Nº: 29.200.863.266-JUCERN, 1) Data da 
assembleia: 22/12/2020, as 10:00hs. 2) local: na sede social. 3) Quórum e presença: sócios quotistas titulares 
de 100% das quotas e do capital social da sociedade. 4) Deliberações: aprovada a redução do valor do capital 
social por ser ele excessivo em relação ao objeto da sociedade, que é feito de forma proporcional entre os 
sócios, reduzindo o total de R$ 29.700.000,00 (vinte nove milhões, setecentos mil), passando o valor do Capital 
Social da Sociedade de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para R$300.000,00 (trezentos mil reais), e 
que passa a ser dividido em 300.000 quotas (trezentas mil quotas), todas sem valor nominal. Encarregar a 
administração a dar cumprimento à esta decisão, promovendo a competente alteração do contrato social, na 
forma da legislação vigente. Nada mais tendo a deliberar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi assinada. 
Caicó, RN, 22 de dezembro de 2020. Presentes sócios quotistas representando a totalidade do capital social da 
companhia e duas testemunhas. 
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Música, dança, teatro, ar-
tes visuais, gastronomia, 
artesanato e diversas ou-

tras manifestações culturais estão 
contempladas na edição 2021 do 
Natal em Natal que marca o reco-
meço dos grandes eventos cultu-
rais em um cenário de maior con-
trole da pandemia de covid-19. De 
novembro até janeiro, a cidade vai 
contar com apresentações, shows, 
espetáculos e exposições dos mais 
variados segmentos da cena ar-
tística natalense espalhadas por 
todas as regiões. O acendimento 
da árvore de Mirassol, no dia 19 de 
novembro, vai marcar a abertura 
o� cial dos festejos. A programa-
ção do evento foi divulgada na 
manhã desta quinta-feira 28 pelo 
prefeito Álvaro Dias e pelo secre-
tário municipal de Cultura, Dácio 
Galvão, em solenidade no salão de 
eventos do Sesc Rio Branco.

Com foco na promoção e valo-
rização do artista local, a progra-
mação do Natal em Natal 2021 vai 
acontecer em polos no Centro His-
tórico (Rua João Pessoa e Espaço 
Cultural Ruy Pereira); Espaço Cul-
tural Jesiel Figueiredo (Zona Nor-
te); Redinha (Réveillon) e Espaço 
Cultural Marilene Dantas (Árvore 
de Mirassol). Os festejos também 
vão contar com os eventos con-
templados pela lei de incentivo 
cultural Djalma Maranhão. 

“Esse é um momento muito 
emblemático. Depois de tantas 
incertezas, angústias e agruras, o 
segmento cultural renasce forte 
e pujante com o início do Natal 
em Natal. Os tempos dolorosos 

Edição 2021 do Natal em Natal 
valorizará artistas locais
RECOMEÇO | Programação foi divulgada nesta quinta 28 pelo prefeito Álvaro Dias e pelo 
secretário municipal de Cultura, Dácio Galvão, no salão de eventos do Sesc Rio Branco

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

já são parte do passado. Vamos 
agora com todos os cuidados e 
seguindo os protocolos devolver 
aos natalenses a oportunidade de 
vivenciar e celebrar uma nova era. 
O recomeço dos grandes eventos 
culturais em nossa cidade é mo-
tivo de muita alegria e satisfação. 
Preparamos uma programação 
bem eclética e de qualidade, va-
lorizando o que a cultura de Natal 
tem de melhor”, destacou o prefei-
to.

Para Dácio Galvão, o Natal em 
Natal 2021 ganha muita repre-
sentatividade, já que o segmento 

cultural foi um dos mais afetados 
nesse cenário pandêmico: “Fomos 
o primeiro setor a parar e somos 
o último a retomar. Tivemos um 
período bem difícil, mas o mili-
tante cultural é resistente e sabe 
se transformar em meio às tribu-
lações. Os artistas não tiveram a 
oportunidade de se apresentar 
ou expor seus trabalhos, mas não 
deixaram de produzir e de se mo-
vimentar. Agora eles terão a opor-
tunidade de mostrar ao público 
seu talento. Vamos ter momentos 
de intensa emoção e alegria nesse 
recomeço”, projetou o secretário 
municipal de cultura.

O Natal em Natal envolve tra-
balho coletivo de diversas secreta-
rias do Município. Além da Secult, 
integram a produção do Natal em 
Natal as secretarias municipais 
de Turismo, Mobilidade Urbana, 
Segurança Pública e Defesa Social, 
Saúde, Comunicação Social, Edu-
cação, Obras Públicas, Serviços 
Urbanos (Semsur) e a Companhia 
de Serviços Urbanos de Natal (Ur-
bana).

Como em todos os anos, a ci-
dade vai receber projeto de ilumi-
nação natalina coordenado pela 
secretaria municipal de Serviços 
Urbanos (Semsur). A maior parte 
do material que será utilizado foi 
reaproveitado dos últimos anos 
como forma de gerar economia 
aos cofres públicos municipais. Os 
principais corredores de mobili-
dade das quatro regiões receberão 
elementos decorativos. Além dis-
so, serão instaladas quatro árvores 
natalinas.

Esse é um momento 
muito emblemático. 
Depois de tantas 
incertezas, angústias 
e agruras, o segmento 
cultural renasce forte 
e pujante com o início 
do Natal em Natal. Os 
tempos dolorosos já são 
parte do passado” 

“

ÁLVARO DIAS
PREFEITO DE NATAL

Prefeito Álvaro Dias e o secretário Dácio Galvão comemoraram, com a classe artística, evento Natal em Natal 2021

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (RLS)  
 

ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A, 13.336.404/0001-00, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação da 
Licença Simplificada, com prazo de validade até 25/10/2027, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO 
UNIÃO DOS VENTOS VIII composto por 9 aerogeradores, com potência unitária de 1,6 MW e potência 
total de 14,4 MW, localizada na Fazenda Boca do Campo, Zona Rural do Município de Pedra Grande/RN. 

  
Carlos Eduardo Nóbrega Zelante Maryssael de Campos  

Gerente 
 



EsportesNatal, sexta-feira, 29 de outubro de 202116

PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

Será eleito
Hoje o empresário, José 

Ivanaldo, mais conhecido 
como , Souza, será eleito, por 
aclamação, como o novo pre-
sidente do América. Souza 

chega debaixo de muita ex-
pectativa, positiva, por parte 
dos que fazem às cores ver-
melha e branca. Só me resta 
desejar sucesso ao mesmo na 
sua nova empreitada.

Amanhã tem novidade
Amanhã, sábado, 30.10.21, teremos novidade aqui, no caderno de espor-

tes, do AGORA RN. Com certeza vocês irão gostar. E, não será apenas ama-
nhã. Todos os sábados teremos uma novidade diferente. Aguardem!

Concordo em parte
O técnico do ABC, Moacyr Júnior, disse após a partida contra o Sou-

sa/PB que, o maior problema do alvinegro foi a maratona enfrentada 
pela equipe com viagens e jogos nos últimos dias. Concordo em parte. 
Que a equipe enfrentou viagens desgastantes e que descansou pouco 
nos últimos 10 dias é verdade. Porém, nos últimos meses a equipe só 
vinha atuando nos � nais de semana. Imagina então se estivesse jogando 
às quartas e domingos como os clubes das séries A e B.  O que faltou nas 
duas últimas partidas foi futebol.

Fanfarrões 
Nunca gostei do estilo fanfarrão de alguns técnicos de futebol. Em um 

passado bem recente tivemos alguns desses no futebol do RN. Quando ga-
nham são eles. Quando empatam é a equipe. Quando perdem são os joga-
dores. Renato Gaúcho, um desses fanfarrões, disse após a primeira partida 
contra o Atlhético/PR, em Curitiba que, o Flamengo não tinha vencido por-
que a grama do Arena da Baixada é sintética. Tomou de 3x0 no RJ. Será que 
a grama do Maracanã é de acrílico? Ou a culpa foi apenas dos jogadores e 
não dele?

Colhendo o que plantou
Maurício Souza, jogador de vôlei, ex-Minas Clube, vive um inferno astral. 

Jogador foi demitido do clube mineiro e informado que, enquanto Renan for o 
técnico da seleção brasileira de vôlei ele não mais será convocado.Tudo por con-
ta de um comentário feito pelo atleta sobre uma cena de um beijo homossexual 
em uma revista de quadrinhos. Maurício apenas está colhendo o que plantou. 

Continuo com 
a mesma opinião 

Quando o técnico do ABC, Moa-
cyr Júnior, informou que colocaria a 
equipe principal contra o Apareciden-
se e uma equipe mista contra o Sousa/
PB, eu tive oportunidade de dizer que, 
respeitava a opinião dele, contudo que 
discordava. Eu sempre entendi que a 
Pré-Copa do Nordeste é mais impor-
tante, neste momento, para o clube 
pelo lado � nanceiro, do que chegar a 
� nal da série D. Foram duas derrotas 
feias nos dois jogos. Espero que a equi-
pe ainda consiga reverter nas duas 
competições que disputa, porém a 
tarefa � cou bem mais complicada.

Acerta
A nova direção do América acer-

ta ao con� rmar, Renatinho Potiguar, 
como técnico da equipe para o ano de 
2022. Renatinho tem tudo para reali-
zar um grande trabalho começando 
desde o início. Agora o pro� ssional 
terá tempo hábil para planejar e exe-
cutar um projeto.

Ficou bem mais complicado
Com a derrota por 3x0 para o Sou-

sa/PB, pela Pré-Copa do Nordeste, a 
equipe alvinegra terá uma tarefa bem 
mais difícil de conseguir se classi� car 
para a fase de grupos em 2022. Impos-
sível não é, contudo agora terá que 
vencer por 4 gols de diferença para ga-
rantir vaga. Ou vencer por 3 gols e levar 
a partida para os pênaltis. Complicou 
muito. Entretanto, a torcida alvinegra 
tem que continuar acreditando.

A curitibana Bárbara Domin-
gos colocou o Brasil, pela 
primeira vez na história, em 

uma � nal individual geral do Mun-
dial de Ginástica Rítmica. Na ma-
nhã desta quinta-feira 28, a atleta 
garantiu presença na � nal da com-
petição, na cidade de Kitakyushu 
(Japão) ao totalizar 69,800 nos 
quatros aparelhos (arco, bola, � ta 
e  maças). Bárbara conseguiu o 
melhor resultado de uma compe-
tidora das Américas no evento.. A 
segunda posição � cou a norte-a-
mericana Evita Griskenas (63,000). 
A � nal do individual geral está pro-
gramada para as 2h30 (horário de 
Brasília), de sábado 30. 

“Estou me sentindo muito feliz. 
Não me caiu a � cha ainda a respeito 
da importância desse resultado. É 
tudo muito novo, mas tenho a cer-

teza de que isso é resultado de um 
trabalho muito intenso nosso. Não 
só meu, mas de toda uma equipe 
técnica atrás de mim. Sem eles, com 
certeza não estaria no nível em que 
estou hoje. Querendo ou não, estar 
entre as 18 melhores do mundo....
não tem o que dizer!”, disse a ginasta, 
em depoimento à Confederação Bra-
sileira de Ginástica (CBG), que � cou 
em 13º lugar entre 18 classi� cadas à 
disputa de medalhas.

Bárbara brilhou na exibição 
com � ta, cuja coreogra� a como 
samba resultou em nota 20,500. Na 

sequência, na apresentação com 
maças, conseguiu 22,500. As notas 
foram somadas às obtidas na quar-
ta 27, no primeiro dia de provas: a 
curitibana alcançou 23,550 com ar-
co e 23,750 com bola. 

O melhor resultado do Brasil em 
Mundiais havia sido da própria atle-
ta, 31ª posição, na edição de 2019.

Outra brasileira, Ana Luisa 
Neiva, � cou na 35ª posição na dis-
puta individual do Mundial de Ki-
takyushu  no Japão. A brasiliense, 
que competiu pela  primeira vez 
em Mundiais, totalizou 60,900.

DESTAQUE | Bárbara 
Domingos colocou o Brasil, 
pela primeira vez na história, 
em final individual do 
Mundial de Ginástica

Brasileira chega pela 1ª vez à final 
do Mundial de Ginástica Rítmica

REPRODUÇÃO/TWITTER

Bárbara: “Não me caiu a fi cha ainda a respeito da importância desse resultado”


